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TARTALOM: .In hoc signo vinces'. Pergcr János. — Kérelem a német ajkn kath. községek' lelkipásztorailioz.—
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Kegyes -adományok' jegyzéke.

.In hoc signo vinces.'
(Elmélkedés az ó évnek végén és az njnak kezdetén.)

Minden szabadságok titkos összeköttetésben
vannak egymással ; ha megbontjuk a' szövetkezett
szálakat, mellvek egymásba fiizik a' különböző s z a badságokat : bár a' legtágabb alapu alkotmány, a'
legnépszerűbb constitutio is összedől. Szabad egyház
nélkül nincs maradandósága szabad politicai institutionak sem. Ne álmodozzék a' világ, hogy biztos h a sisra rakta le politicai institutioil, mig az egyház'
függetlenségét be nem vallja tettel : mig őszinte
akarattal, minden háttéri gondolat nélkül, ki nem
bocsátja kezéből mindazon hatalmi szálakat, m e l y lyeket az egyház' terén összekapdosott A' melly
szabad constitutiot ma alkottatok, holnap már i n gadozni fog, ha ez egyház nem szabad
Azon naptól kezdve, midőn az európai s t a tusok leveszik kezeiket a' vallások' oltárairól, l e gyen az katholicus vagy protestáns templomban f ö l állítva ; azon pillanat' kezdetétől, midőn a' religio,
bármilly hüvelyben fog is az nyilatkozni, a ' m i n i s terialis cabinetek" tárgya nem lesz : de minden e g y ház csak benső életerejének, e l v e i - , hite-, 's e r kölcsi hatalmának erejére fog támaszkodni, igen,
a' különböző egyházak a' status' kebelében csak
ugy fognak állani, mint szent czéljaikban meg nem
szorítható, működő társulatok, megismertetve 's
tiszteltetve a' statushatalmak által, bárha anyagi
pártfogás, bárha politicai kitüntetés nélkül, mondám: azon perczíől kezdve, a' katholica egyház sebes
lépéssel fog neki indulni Europa' átalakításához,
melly világrész, ugy látszik, a' socialis és s l a f u s bajok által tetemes elgyengülésben sinylik.
Fölöttébb fontos korszakban élünk ; a' kalholicismusnak nagy tér nyílt meg, mellyen erejét
meg keilend próbálnia: hogy midőn a'társadalmi

bajok' gyógyítását veszi gondjába, egyszersmind
általa a' vallási dífferentiák' oszlatására is hasson.
Talán nem kevesebb anyag áll a'katholica egyház
előtt, 's várakozik átdolgozásra e' materialismusa
állal linómul elpogányosodotl században, mint a'
hogy állotta' terjedő ehristianismus,azevangeliuni
előtt, a' római világban. E' korról valóban joggal
el lehet mondani: ,Rursum indigetis,ut doceamini,
(fuae sint elementa exordii verborum Dei.' fZsid.
5. 12.)
Hanem a' katholica egyház' hivatása, nem a n y nyira tudományos bizonylatok, mint inkább a' socialis kérdések' megfejtése körül fog forogni; nem a n y nyira a* theologiai polemia-kritica lesz azon tér,
mellyen halni, előtörni, 's dolgozni keilend, mint
inkább az evangélium' szellemi erejével a' társadalmi betegségek' gyógyítására, 's vele a' politicai forradalmak, revolutiok' megszüntetésére b e folyni. Itt, e' téren van nagy hivatása, főleg
a' jelen korszakban, a' katholicismnsnak ; a' f o r radalmakat ó fogja az emberiségre megnyugtalólag lecsillapítani, a' társadalmi anarchiát, a' c o m munismus' túlkapásait, és az emberi vágyaknak
politicai's társadalmi utópiáit észszerüleg kielégíteni, elrendezni, eloszlatni's gyógyítani; szóval,a'
kath. egyház fogja azon panacaeat nyújtani, melly
az anyagi és szellemi embert kielégitendi ; hanem,
mint mondottuk,nem a'katholicus és protestáns e g y háziak közötti viták' tudományos megoldása, mini
inkább a' socialis élet' javítása által.
Szükséges l e e n d j i o g y korunk' híveiről is azt
mondják, mi a' szent haj dánról mondatott: .Ecce ut
Christiani amant'! És ez azon jel. a" mellyben
győzni fog a' katholica egyház !
A' kérdések' szerencsés megoldása még e'
jövőben van. Azért senki se törje el a' pálczál
IX. Pius fölött, mintha reformjai által a' világot, 's
vele az egész egyházai conílagratioba fiozla volna*
!
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Avagy nem lehelő-e, hogy Péter' széke által ház' kebelébe : de a' socialis bajok , a' megrendült
akart az isteni gondviselés ismét a'társadalmi rend' társadalmi állapotnak gyógyítására legtöbbet fog
A'
helyrehozására, és a1 political elnyomatások' eltör- a' szeretetben nyilatkozó katliolicismus tenni
melly
erőnek
meghódolt
a'
pogány
római
társadalésére, 's miként a' múltban, ugy a' jelenben i s , a'
mindenféle erkölcsi 's anyagi bajok állal fenékben lom : annak tneghódoland a' mostani, a' humanismegingatott political és socialis élet' megjavítására mus' bal 's kificzamodotl elveire fektetett civilisahatni? Ki tudja, ha nem az isteni oeconomiában van-e lio is. Vigyük oda egyházunk' híveit, hogy mondelhatározva , hogy ismét a' pápai szék legyen a' hassák róluk : „Ecce ut catholici amant !" E' k e középpont,hova a'sziv-.hit- és ész-,'sbizodalom- vés szavakban mondta ki Jeromos, a' mit mondani
meg reményben eltévelyedett, 's megcsökkent v i - akarunk: ,Non saltern sancta dicere, sed et sancta
lág' népei emeljék szemeiket, hogy a' habozások' e' facere.'
kőrútjában, végre egy ir.nyszálacskát nyerjenek?
Az emberi tudomány az események' összeMég csak most kezdenek az események titkos függő szálaira azt jegyezi meg : hogy azok t e r m é méhökből kibontakozni; inig a ' t e g n a p ' s ma igen szetes eredményei a' társadalomban létező okokközel vannak egymáshoz; de a ' j e l e k már nem nak. Lehet, mi nem tagadjuk ; de ezen események'
csalhatnak: már látjuk, hogy az európai kérdések' irányoztatására mi azt mondjuk : itt Isten' ujja is
békés és eredménydus megoldása, a'katliolica e g y - működik. És midőn a'cliolera pusztító setét nyomáház' föllépésétől fiiggend. Az események egymás- val Ázsiát és Európát bevándorolja, mint a' bolygó
ra közösen hatni látszanak; megfosztja a' status zsidó ; midőn az éhség sápadt 's halavány képével
politicai tekintélyétől az egyházat, megfogyasztja oda ül a' házak' küszöbeire, mellyekböl a' lakók
jövedelmei- és kincseiben : mige'világi hüvelyek's kihaltak, avagy azt elhagyták ; midőn egy emésztő
foszlányok' letépéséhen fáradozik,lankad,'s porlado- háborúnak lángja csap össze fejünk fölött , a'
zik az erkölcsi erejében elgyengült,társadalmi e r é - nélkül, hogy okai volnánk, fejtse meg nekem bárki
nyeiben megmérgezett, 's illyetén collectiv-csalá- ezen lettdolgokat, természetes okokból, ha tudja;
dokból álló statustestület, és az omladványok k ö - vagy pedig vallja b e : ,hic digitus Dei est.' Ez
zül az egyház' függetlensége, szabadsága kel ki, czél, ez ok nélkül nem történik. Midőn Moyses
mellyet ezer briareusi karokkal tartott fogva a' mult Izrael' népét az igéret' földére bevezetni akarta,
kor' liberális szelleme 's elvei. A' mostani európai előbb a1 bűnös nemzedéknek ki kelleti veszni, megforradalmaknak ez leend leszámolt nyereségök a' halni, melly a' vétkes bálványozásnak hódolt, és
kalholica egyházra ; ' s ez ismét nyereménythozand csak az ártatlan nép lépett Kánaánba. A' népveaz ujonan alakitolt constilutiókra : mert szilárdabbá zérnek, a' látnoknak csontjai is idegen földön mateendi a' népek' szabadságait is a' szabaddá 's f ü g - radtak. Hogy újjászülessék, 's erkölcs- és hitben
getlenné lett egyház. Így működteti az eseménye- inegelevenüljön a' mostani socialis állapot, talán
ket egymásra hatásukban a világot kormányzó kéz; ismét el kell tűnni és veszni azon emberlömegnek,
és midőn gondolnók, hogy egy chaos van előttünk, mellyet semmi kegyelem megindítani, semmi bünmellynek semmi hasznát belátni nem tudjuk : lehet, tetés megfékezni nem tudott. — Ki tudja mindehogy épen az emberiség' javításának materialéja zeket? Az isteni h a r a g ' v i l l á m a i t látjuk küaz, mi a' zavaros eseményekben föltűnik.
lönböző módon csattogni fejünk fölölt; 's kinek
Az európai kérdésekbe bele fog tehát szólani még élete van, boruljon le reszketve a' föld' poráa' katholica egyház is; a' dolgok'uj elrendezésében, ba, és imádkozzék az emberi-nemért. Osszelátszott
's a' mozgalmak 's fölháborodott kedélyek'lecsilla- pillanatnyira a' tekintély omlani; de az omladvápitásában neki is leend, 's talán eldöntő szavazata ; nyok közölt kell, hogy a' hit, a' szeretet 's remény
de nem fegyverrel kezében, nem anyagi hatalommal örök zöld színében ismét fölhajtson, 's összeszedje
karjaiban, nem az ágyuk' embert gyilkoló tüzével, a' romokból a' használható tárgyakat. Krisztus'
's nem a'szuronyok'villámával ; hanem titkos,csen- egyházának pásztorai habár sebekkel megterhelve
des, szelid és az evangéliumnak a' szeretet' öltö- és foszlányokba takarva, kell, hogy ismét megjezetébe burkolt alakjával, egy irgalmas szűznek lenjenek a' lerombolt szent épületek' halmain, szeképében, melly a' szeretetnek türelmével virraszt lid, békitő és szenvedő arczczal, feledve földi vesztehaldokló betege fölött. A' tudomány, a' mély b u - s é g - és szenvedéseiket, feledve a'fájdalmat,mellyet
várlat, a'hideg, megfontolt, az észnek gyöngyeivel a' mindent összezúzó zivatar nekik is okozott; és
megrakott munkák, a' tudományos commentárok, a' napkelettől nyugotig, déltől éjszakig, megint b e ciáfolatok, polémiák, kriticák, mindaz, mit a' toll' járják a' kétségbeesésben nyögő társadalmakat,
hatalma, az ész' ereje kiállíthat, 's adhat, sokat, ki- hogy hitet, hogy bátorságot, hogy szeretetet öntmérhetlent használt, és vissza is vezérelt az egy- senek beléjek, 's hogy hirdessék újra az Istent,
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kiről megfeledkeztek, és összegyűjtsék őket azon oltár és egyház' körében, mellyet elhagytak, megvetettek. És bizonyára ennyi veszélyek között, egy f elvi—
lág' szerencsétlenségénél, a' lesiilyedt földi hatalmak, az eltűnt emberi tekintélyek között, meg fog
jelenni a' katholica egyház, mint e' bajok 1 elrendezésének szellemi örököse; és annyi elesett emberi nagyságnak sirhalmán egybegyűjti az emberinemet a' keresztnek tövéhez, mellyet a' világtrónokat fölforgató zivatar kidönteni nem vala képes. És a1 népek' e' csoportjának körében fölemeli
hangját az egyház, és vigasztalni fogja őket, a' k e rerzlre mutatván , hogy a' társadalom újra csak e'
jelben fog győzni. És elosztja újra, az újjáalakítandó társadalomban a' szerepeket; figyelteti a' hatalom-birókat, hogy vigyázva éljenek erejekkel a'
népek' kormányzásában. És a' népek' szemeit oda
fordítja a'lehamvadl városokra 's letarolt mezőkre,
a' temetetlen embercsontokra, az anyátlan tébólygó
gyermekre, a' csonka tagu koldusra : hogy okuljanak, 's tanulják meg, bittel engedelmeskedni a'
felsőbbségnek. És ez egy nagyszerű tanítás lesz,
az emberiség' javára, 's az Isten és egyháza' dicsőítésére; mert meg van írva: ,Peste et sangvine, et imbre et lapidibus magnificabor el sanclilicabor.' (Ezechiel. 38. 23.)
Mi nem mondjuk, hogy ezen világkiisisből,
a'katholica egyház érintetlen, avagy szenvedés
nélkül fogna kilépni ; neki meglesz a' maga f á j dalom- és veszteségosztálya; talán mindenét v e szíti el, a'mivel földileg bir: csak hitét, szeretetét
's reménységét nem! Fontanellát vág rajta az idő'
vihara, a' stalusconfusiók' bárdja; és e' csatornán lefolyik és kimegy belőle a' heterogen elem.
mellyel most vagy nem lát, vagy mivel elég b á torsága 's erélye nincs kebléből kilökni, tehát tűr.
Mi őszintén valljuk be, hogy a' katholica egyház'
kebelében sok rothadt elem van egyéneiben ; e g y kedvűség, hitetlenség, guny, álarcz. istenkáromlás, és egy chaosa a' pharisaeismusnak veti föl magát
itt a' szintérre, de mellyet az események'hatalma,
az idő, az egyház el fog egészséges testétől v á lasztani . . . Illyen Ronge, illyen a' deutsch-katholische egyház-töredék, 's illyenné fejlend ki
minden reformi mozgalom, melly a' dogma' k ü szöbéig, a' hit' határaig betörni kíván . . . Vagy
semmi religiojok nincs, vagy gyomorháborodásig
pharisaeus szineskedök ezek, és szívok alatt a ' h i tetlenség- és bűnnek egy örvénye tátong, melly
csak materialis érdekekkel táplálkozik. I)e ezektől ne féljünk; ezek symptomái a' bekövetkezendő
szebb korszaknak, előjele a' hajnalodásnak, melly
ügyünkre fölvirrad. . . . Ok csak őszi levelek ; jő
egy szél, 's lehull az anyaföldre, vissza a' fáról,

kövérítvén azt. . . Ok hasznot fognak hozni, 's tanulságot a'világnakr hogy mivé lesz a' zöld ág, ha
törzséről leszakad. És ha elszakadtak: beteljesedik
rajtok, mint minden korszakban be is teljesedett,
hogy uj hitet alkotnak maguknak, a' nélkül, hogy
hinnék azt, hogy egyházat szerkesztenek egybe;
a' nélkül, h o g y é l n é n e k b e n n e ; és m i n d i g f o g n a k f o n t o l g a t n i , reménysége nélkül
a' nyereségnek, 's kutatni fognak, megnyugtatása
nélkül a' sziv- és léleknek . . . Meg ne ütközzünk
rajta, 's hagyjuk őket menni ; a' sziv' romlottságát
tudomány nem képes gyógyítani, sőt talán inkább
finomítja azt; a' hit pedig, melly elveszelt keblökből, isteni kegyelem 's ajándék. E' helyeit olvassák az egyház' főpásztorai szorgalommal sz.
Cyprián' leveleit „ c o n t r a l a p s o s , " 's g y ű l j e nek egybe a' hitben hiven maradt részszel, a' most
már Isten előtti felelősség' terhe nélkül el nem
halasztható, el nem maradható zsinatokba. Csak az
egyház'tekintélyes és tanító szavának kell áthangzani, a' katholicismus' boltozatai alatl; és hangjának parancsoló,, meggyőző, isteni alapon nyugvó
dörgése elölt, elnémul, porba borul azon rész,
mellynek szive fogékony a' malaszt' befogadására;
a' többi rothadt részt pedig el kell metszeni, habár olly fájdalmas kínos legyen is a' műtétei . . .
És ez tisztítani fogja az egyházat, mint a' földrengés a' légkört; itt-ott rombol, de azért mindenütt
elevenít, itt-ott sebet fakaszt, de csak azért, hogy az
egész testei meggyógyítsa. Ne tartsunk tehát a'
veszélytől, ha az egyházi téren föl-fölbugygyan,
föl-fölgyürüdzik is egy heterogen buborék, mellynek prizmája össze nem vág a' katholicismus' s z i vével. ,Necesse est, ut veniant scandala, verum
(amen vae homini illi, per quem scandalum venit.'
Romábani tartózkodása alatt sz. Polykarp, egy nton
Marcionnal találkozott, kit k i k e r ü l n i akarván,
ez e r e i n e k igy k i á l t o t t reá : „Nem ismersz
többé Polykarp?" — „Oh igen is, felele ez; te a'
sátán' legidősebb fia vagy." A ' k i tehát az egységet
bontja, a'ki Krisztusnak testét föloldozza, és s z e r t e tépi, mint e' gnosticus eretnek, megérdemli, hogy
kikerüllessék.
Nyilatkozzék hát a' katholica egyház mielőbb
a' zsinatokban; gyűljön egybe,'s emelje föl szavát,
ha kell, tanitó, avagy intő, feddő, vagy ha szükség,
büntető módon is; a'késedelem a'bajt nagyobbítja, a'
sebet ingerli, a' szakadást mélyebbre ássa. Az idő
's az események rohannak, nem kérdezve bennünk e t , hova, és meddig; 's a' mit ma meglehetne
menteni, mit e' perczekben föl lehetne tartani, 's
megnyerni: holnap, lehet, örökre el lesz veszítve. . . . Az isteni gondviselés el szokta venni k e gyelmét egyik néptől, melly nem érdemes reá, ós
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másnak adja. Political forrongása a1 népeknek sok
alkalmat nyújt, az egyház 1 régi óhajtásainak teljesítésére ; opportunus korszak ez a1 függetlenség
és szabadság 1 kivivására; és hogy próbáját adja
az egyház isteni származásának, nem kell elszalasztani a' pillanatot: hogy egy békítő 's rendező
angyal gyanánt tiiujék föl, az összetartó izekben
szerteszakadozott társadalom' romjai között.
De a' clerusnak meg kell változtatni politic á j á t , azaz: nem avatkozni többé a'statuskérdésekbe ; hanoin inkább e' helyett tanítása- 's fölvilágositásáva! odavezérelni a' nép* értelmét, hogy
az e g y e n l ő s é g , a' s z a b a d s á g , 's minden
socialis áldások, a' családi jó nevelés és erkölcsi
javítás által, a' political nehéz kérdések' eldöntését nagyban elősegítsük. Neveljük ugy ki értelmét népünknek, hogy az a' szabadságot a' religiov a l , az erkölcsös életet az egyenlőséggel tiszteletben tartsa; e'téren, ha tudnillik a'socialis bajok'
gyógyításához nyul a' katholicismus, vissza fogja ismét nyerni lankadó befolyását az emberinem' ügyeire, melly a' politicában már kisiklott
ujjaink közül. Itt mindig jókor fogunk megjelenni,
's csak itt győzzünk, 's visszanyeri az egyház
megérdemlett tekintélyét. In hoc signo vinces.
Constituálja magát a'magyar katholica egyház mielőbb, 's pedig azon szabadelvű 's tág körben,
mellyel a' katholicismus' szelleme megenged:
vonuljunk vissza a' fényes political légkörből,
a' zajos külső életből: s' mint a' csiga, melly
drága gyöngyét a' tenger' fenekén készíti, temessük be magunkat templomainkba, segélyt 's
tanácsot k é r ő k ö z s é g e i n k , ' s h í v e i n k ' lakásaikba : és jöjjön több érintkezésbe a" főpásztor nyájával, mellyet nem ismer, 's hívekkel, kik
nevét sem tudják . . . Lépjen újra életbe az anyaszentegyház'hajdani szokása, hogy a'főpásztor'
szavát 's tanítását mindenki ismerje. . . . line meg
van irva János apostolról, hogy midőn elöregednék , 's már járni 's prédikálni képes nem vala,
karos széken vitette magát az ephesusi templomba,
és e 1 szavakat intézte híveihez: „Fiatskáim ! szeressétek egymást." Igen, igen, nekünk el kell
hagyni némelly helyeket, a'hol gyakran megjelentünk, és eljárni's menni oda, a ' h o l gyakran
hiányoztunk, 's hallgattunk, így soha sem késik el
semmi kérésünk ; igy azután ismét a' r e n d - és békének nyerendjük meg a' földúlt polgári társaságot; 's meg nyerünk temérdek, most sem hideg
sem meleg sziveket, kik nem buzgók azért, mert
nincs, a' kinek példájánál gyújtanák meg egyházszeretetök' tüzét.
Perger János.

Kérelem a' német ajkú kath. községek'
lelkipásztoraihoz.
Ezelőtt nyolcz hónappal: „Der katholische
Christ" czim alatt, a' német ajkú kath. hivek' s z á mára kath. néplapot indítottam meg. Illy lapnak
szükséges vagy hasznos voltát, kivált jelen időkb e n , midőn a' hit' vigasztalására és kalauzolására
ollyannyira szükségünk van mindnyájunknak, e'
lapok' hasábjain sok szóval mutogatni fölösleges,
sőt buzgó lelkipásztorok' szine előtt nagyban v i tatni, bántalom is lenne. Hozzákezdtem kevés r e ménynyel, mert a' korkörülmények nem igen k e csegtettek különös részvéttel egy lapot, melly a'
harczok' mennydörgései' közepette, távol a'politicai
tusák' riadalmaitól, családi köröket keres, és sziv e k e t , hol éghez emelt szemekkel és a' hitbe v e tett horgonyára támaszkodva, a' religio' igéjét
hangoztassa, majd íigyelmeztetöleg, majd vigasztalólag, liasonlólag az esti szellőhez, melly egy
őszi nap' leáldoztával Balatonunk' partján nyögve
t o v a , a' fölforrott hab-ár' hullámzatának zugásában közbe-közbe hallatja sohajit; reményemmel leginkább csak azon buzgó paptársaim felé
tekintve szét, hogy engem, tiszteletes soraikban a'
leggyengébbiket, az ügy' tekintetéből kegyeljenek,
kik e' h a z á b a n a ' barátság' emlényeivel tiszteltenek meg, vagy kikkel egy e l v , egy érzelem, egy
vágy és remény' sympathiáival van szerencsém
találkozni; — tülök várva, hogy a' mondott néplapot, a" kath. hit és egyház' egyik szerény szolgáj á t , a' kath. népnek ismeretére juttassák és ajánlják. Hozzákezdtem, szegény létemre, még kevesebb móddal, hozzá sem kezdhetendő, hacsak az
esztergomfőmegyei káptalan , és jelesül is Durguth
J ó z s e f , meg Lipthay András kanonokok kezdeményül nyújtott segélvökkel azt lehetségessé nem
teszik. Talán az Ur a'sziv'szeplőtelen szent szándokát akarta megáldani, talán ismét egy csekély
mustármagból akart idővel terebélyes fát növeszteni : első reményemnél nagyobb foganatát láttam
a'szerény lapnak, melly nyolcz száznál több családban szives fogadtatásra talált eddigelé. Ezen számnak jóformán fele Budapesten, a'többi négy-öt
vidéki városban, 's csak kevés van messzebbre és
faluhelyeken. Isten látja lelkemet, nem pénzbeli
nyerészkedésért kívánnám, hogy a' „Katholische
Christ'1, minél több kath. családhoz bejárós legyen;
hanem hogy legyen híradója az egyház'örömeinekés
szenvedéseinek, vigasztalója az élet' keserveiben
's csalódásaiban megtörődött szívnek, legyen dajkálója a' hitéletnek, egyházszeretetnek, kalauza a'
családi élet' christianisatiójának. — A' nm. püs-
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pöki kar kéttanácskozinányban elhatározta, miszerint a' „Kath. Néplap"-hoz hasonlag, a' „Kath.
Christ 11 minden n é m e t a j k u k a t h . közönségeknek , akár, ha ez máskép nem volna eszközölhető,
a' templom' pénztárából is, megrendeltessék. Ezen
határozat tudtomra három egyházmegyében a' lelkipásztorokkal közöltetett is. De hogy miért nem
köröztetett a' többi megyékben is, és hogy annak
miért nincs igen látszatja ott is, hol köröztetett:
— nem tudom. A' „Kath. Néplap" egy hazaszerte
ismeretes, és minden jóravaló polgár" tiszteletében
álló igazgató' tekintélyével, és egy hatalmas
társulat' firmájával birta mindjárt első fölléptével
a' kellő ajánlatosságot, és mindenünnen részesült
is az érdemlett pártolásban. A' német kath. néplap
hasonló előzetes ajánlatosságok nélkül szűkölködött, 's még pénzbeli alapra nézve is csupán szegény magamra lévén szorulva, azt remélhette,
hogy az ügy, és a' hivő nép' tekintetéből majd csak
találand szinte pártolásra, és pedig annál hőbbre,
minél inkább van szegény magára hagyatva.
Hogy azonban ez nem igy történt, annak okát alig
tudom fölgondolni; főleg miután némelly jóakaróim
azt mondák, hogy béltartalomra nézve szinte megérdemelte azt a' kegyet, mellyre a' „Kath. Néplap"
érdemesitletett. Miért tehát, hogy a' német kath.
néplap nem örvendhete azon pártolásnak, inellyben a' „Kath. Néplap'- részeltetett? — Ha s z e mélyemben van a" baj, ugy rajta segíteni könnyű,
és a'fölötti fájdalmamat, hogy személyes érdemetlenségem inialt egy kath. ügy hátramaradást
szenvedett, bőven fölérendi azon öröm, hogy
ugyanazon ügy visszavonultommal, más kezekben
több kegyelésre érdemesülend. Minden esetre kár
volna elhanyagolni az egyháznak német ajkú hiveit,
kik a' püspöki kar által megrendelt kegyelmet
szintúgy megérdemelték, mint a' magyar ajkú nép.
De talán, hogy a' német ajkú hívek' néplapjára
kevesebb tekintet volt, mint a' magyarokéra, oka
az időnek vallási vállalatok iránti mostohaságában,
talán abban rejlik, hogy a" nni. püspökök' ez iránti
rendelkezése eddigelé vagy épen n e m , vagy csak
később juttatott a' t lelkipásztorok' tudomására,
midőn a' t. lelkipásztorok azt gondolhatták, hogy a'
még hátralevő egykét hét miatt már nem érdemes
a' lapot megrendelni. Ezen véleményben nyugtatva meg kétes reményemet jövőre nézve, midőn
egy részről ezennel ujolag hódolatos tisztelettel
folyamodom a' nm. püspökökhez, miszerint, hol eddig nem történt, méltóztassanak a' ,Kath. Christ'-et
a' német ajkú kath. községek' számára megrendeltetni, más részről abbeli tiszteletteljes kérelemmel
járulok ugyanezen kö/.ségek' buzgó lelkipásztoraihoz, hogy kegyeskedjenek minélelébb meglenni

az illető pósta-hivalaloknál a' kellő megrendeléseket, vagy közvetlenül levél által velem parancsolni. Előfizetési ára, félévre, posta' utján : 1 frt
20 kr. p. Megjelenik a' „Der kath. Christ" minden héten egyszer féliven ; többször, jelesül ünnepek' közbejöttekor, egész iven ; postára adandó
minden kedden, legfölebb szerdán, miszerint v a sárnapra a' megrendelt helységbe eljuthasson.
Mondott ár a' lehetségig csekélyre téve, mégis
nem egy hivő családnak nehezére találhat esni.
Szeretem venni az életet minden bajaival, szükségeivel, maga egész prosaiságában ; 's igy véve a'
dolgot, igen könnyen elgondolhatom, hogy akadhatnak, kivált jelen időkben, szép számmal hivek,
kik egy vallási lapot szívesen olvasgatnának v a sárnaponkint, de annyi pénzt, főleg egyszerre, nem
adhatnak olvasmányért; mert a' mindennapi kenyér'
szüksége fölöttébb kiáltó, és három-négy húszasból sok szegény ember két-három hétig is elélő—
dik. Pedig valamint egy részről a' szegénységet
nem tartom szégyennek : ugy más részről szeretném, a' mennyire rajtam áll, a' szegényeket, még
a' legszegényebbeket is, a' hit' vigasztalásaiban
részeltetni. Pauperibii3 evangelium praedicatur.
Számot vetettem magammal, és pénzbeli nyereségre, földi jutalomra igényt egy fillérnyit sem tartva, minden jutalmamat az ur Jézus' szolgálatában,
szerelmében és dicsőségében, és csupán a' hitnek
jövendőbeli reményében helyeztem. Illy lelkülettel
fölgondoltam magamban, hahogy kereskedők hullatag vagyon' reményében, játékosok arany csillámért
százakat és ezreket tudnak koczkára tenni : miért
nem én is hasonlithatlanul nagyobb dolgok' r e m é nyében? És koczkára téve, hivatalom' évdijának
leiét, kiszámítottam egy tervet, melly szerint a'
„Der kath. Christ"-et a' legszegényebb hivek is
tarthassák, és igy szert tehessenek egy családi
könyvre, mellyből még gyermekeik és unokáik is
merilhetendnek hitbeli oktatást, épületet, vigasztalást, félévre egy f o r i n t é r t váltóban ; ezt
is módjok szerint vagy egyszerre, vagy hónaponkint 10 krjával váltóban fizelhetendvén le. Erre
szükséges: 1) hogy egy helységben több,legalább
is tiz illy (másodrendbeli) előfizető legyen ; 2 )
hogy a' helybeli lelkész a' dolgot hiveinek m e g magyarázván és ajánlván, vállalja magára azt a'
fáradságot, hogy az illy (másodrendbeli) előfizetőktől a' járandóságokat hónaponkint összeszedje,
's az egész összeget nekem egyszerre, vagy postán,
vagy adandó alkalommal akármikor, ha mindjárt
csak a' félév' végével is megküldje; 3) hogy az
előfizetők' számát nekem levélben minélelébb tudtomra adja, miszerint én ugyanannyi példányt az
illető t. lelkész' czime és borítékja alatt hetenkint
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postán elküldjek ; 4 ) az illy (másodrendbeli) e l ő fizetők példányaikat számonkint vasárnaponta m a guk vinnék el, vagy a' plébániaiakból, vagya' s e krestyéből. Mondanom alig kell, bogy a) ezen
másodrendbeli előfizetés csak nagyobb szám, l e g alább is 3000 előfizető' reményében, és csak ugy
lehetséges, hahogy vagyonosabbak, kik bírják, az
első kitétel szerint fizetnek elő, már csak azért is,
hogy ekkép szegényebb hitsorsosaik'javára adományaikkal járuljanak; és hogy b) az egész terv azon
bizodalmon alapul 's állhat csak meg, miszerint az
illető lelkész urak hiveik iránti szeretetből nem
reslelendik az ezen manipulatioval járandó fáradságot. És azon bizodalmat egy buzgó lelkipásztorok' szine előtt okokkal vagy hosszas kéréssel nem
szükséges támogatni. Ha a' terv kisszerű, legyen
kisszerű, és hozza le az égről alázatosságával az
Urnák áldását, és meghozandja nagyszerű gyümölcseit. Fiat, liât ! . . . .
Nogáll János,
a' pesti növendékpapság' spirituálisa.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

M a g y a r h o 11.
(A' kegyes tanitórend' kormányának válaszlevele a'
méltóságos püspöki karhoz.) Hódolattal fogadá a' kegyes
tanitórend' kormánya azon. folyó ovi november" 20-ról kelt,
ide december' 2 - á n érkezett hivatalos levelet, mellyben az
általunk f. é. november' 11-én alázatosan fölterjesztett
iratokra vonatkozva, atyailag intézett rosszalás mellett kijeleltetik az irány, mellyhez a' szerzet, katholieus rendeltetésénél fogva, alkalmazkodni köteles. Fogadhatá pedig
annál bensőbb hódolattal ; minél kevesbbé volt valaha
szándokában, a" kath. iránytóli eltávozás. Fájdalom vegyült
mind a' mellett hódolhatási öröméhez, midőn olly vádpontokkal találkozók, mellyek eddigi tetteiből igazság szerint
nem következhetnek. Fölhozaték a'szerzet ellen : mintha
„azt helyeselné, mit a' rom. kath. egyház rosszal; más
szellemben és irányban működnék, mint a' mellyet ugyanaz magáénak vall ; és mintha az egyházén kívül más idegen tért foglalt volna el.'"' Rossz néven vétetik azon ragaszkodás, mellyet a' szerzet tulajdon jogainak irányában
mutatott. Rosszra magyaráztatik a' szaktanitást illető intézkedés, mellyet azon, még mindig fönálló viszony idézett
elő, melly a' tanitórend és a' tanodák' ügyeit igazgató
közoktatási ministerium között van. Ezek' ellenében nyugodt kebellel hirdetheti a' szerzet' kormánya : hogy soha
sem tett lépést, melly miatt illynemii rosszalást érdemlett
volna. Megfontolván ugyanis azon, szem elől el nem tévesztendő, körülményeket, mellyek között létezik: megfontolván azon jogi álláspontot, mellyről ügyeit intézni
köteles, tárgyalaposan nyilváníthatja : hogy a' rom. kath.
egyház' irányára nézve szintúgy, mint a' hazafiúi köteles-

ségek' érdekében, mindenkor a' legjobb szándékból indult
ki. Lehet, hogy a' külső és belső viszonyok' fölfogásában,
vagy a' kötelességek' összeütközésének megoldásában eltért némileg a' méltóságos püspöki kar', nyilvánosságra
épen nem, vagy csak igen későn jutott, nézeteitől ; lehet
az is. hogy a' körülmények' inostohasága más szint adott
az ügyek', általunk törvényszerüleg óhajtott rendezésének;
de hogy valaha ezélunkban volt, volna, a' rom. kath. egyháztól elütő iránybani részesülés, vagy az egyháztóli elszakadás, azt minmagunk iránti kötelességünk' erejénél
fogva határozottan tagadjuk.
Szokatlan, és épen azért fölötlőnek látszott a' fölterjesztésünkben előforduló „kettős aláirás." Ennek több oldalú oka van. Constitution^ világos értelme szerint a' rend'
kormányzója minden nyomatékosabb ügyet az illető kormánysegédek'tudtával köteles elintézni. E' törvénytől, másfél évtized óta, gyanút gerjesztő eltérés történt. A' szerzet'
közjövedelme, aránytartás és czélszerii alkalmazás nélkül
kezeltetett : a' közügy szeszélyből eredt ötletek szerint zavartatott ; a' szerzet' levéltára, az ebbe teendő jegyzőkönyvekkel együtt mindenkép elhanyagoltatott. Ezek 's ezekhez hasonlók gerjeszték a' tagokban azon bizodalmatlanságot, melly, miután a' méltányos rendszerezést sürgető
fölszólalásokra sem mutatkozott kivánt eredmény : tettleg
kénytelenittetett a' foganatot eszközölni. Törvény hozatott,
miszerint a' kormányzó' cselekvésmódja, a' közügyeket illetőkben. constitution^ határozott értelméhez lenne viszszavezetendő. Minek bizonyosabb megtörténlietése' tekintetéből rendeltetek : hogy ezentúl a' hivatalos levelek egy
kormánysegéd' aláírásával láttassanak el. Nem ujitási
vágyból, hanem a' belügyek' czélirányos rendezhetéséből
szükségképen származott az aláírási szokatlanság.
Fölterjesztésünkben ama' viszony' megemlítése mellett, melly a' szaktanitási módszer' tárgyalásakor szem
előtt tartatott, kiemeltetek azon álláspont is, mellyről az
ügy tárgyalva lön. Ezen álláspont igazán vallási, mert az
isteni gondviselés'nem elvontan, hanem egész teljességében
vett eszméjén nyugszik. A' nevelés' ügye ennél magasabbról nem tekintethetik. Erről tekintve az ember ollyanná nevelendő, minővé őt az isteni gondviselés neveltetni akarja.
Oda vezérlendő tudnillik : hogy saját rendeltetésének folytonos igyekezetii megvalósításával, méltó tagjává legyen
az Isten' országának. Fájdalmasan hatott szivünkre, midőn
igazán vallási meggyőződésből folyt gondolatink olly jelentésben fogattak föl, mintha nevelési és oktatási irányunk
minden kath. jellemet nélkülözne. Mi Isten' kegyelméből a'
kath. hit.' hivei vagyunk, és hitünk' szent 's üdvezitő igazságairól annyira meg vagyunk győződve, annak boldogító
szellemétől annyira át vagyunk hatva, éltünk' valamennyi
szálainak attóli függését annyira 's olly mélyen érezzük,
hogy annak ottani megemlítését fölöslegesnek véltük, hol
mint rom. kath. nevelők, nevelési ügyben szólaltunk föl.
Képzelni sem tudtuk katholieus meggyőződésünk' birtokában, liogy nevelésre vonatkozó gondolataink más, mint katholieus szellemben vétethessenek. Ezen lelkünk' mélyéből
származó nyilatkozat legyen arra zálog, hogy mi egyedül
a' rom. kath. hit' érdekében 's egyedül annak boldogító
szellemében kívánjuk a' rom. kath. ifjúság' nevelését kezelni.
Gondolataink' folyamában az ,osztályokról" is volt
szó. Igen sajnáljuk: hogy e' ,talányos értelműnek' mondott
szó egészen más érteményben olvastatott, mint minőben
mi azt vettük. E' pontra nézve XII. Kelemen pápa 1 7 3 1 diki május' 1-ső napján kiadott rendeletében ez áll: „In
suis publicis scholis easdem seientias maiorps, adolescen-
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tibus cuiusciuique ordinis et conditionis tradere et praelegere licuissc et llçere," 'stb. Ezen fülül mi a' m. k. hi. tanács által rendszerezett nevelésmódot tartottuk szem előtt,
midőn e' szavakat irtuk : ,a" szőrzet a' nevelési ápolást a'
nemzet,' valamennyi osztályainak sarjadékaira egyenlően
kiterjeszti.' Értettük pedig az osztályok alatt a' haza' polgárainak osztályait. Mi a' haza' szegény vagy nem-szegény, nemes vagy nem-nemes osztályok' gondunkra bizott
sarjadékait, hiven a' m. k. h. tanács' bölcs szabályrendeleteihez. egyenlőn neveltük, egyenlőn ápoltuk. Azon valánk teljes buzgósággal, hogy minden növendék' elméje
czélszerüen derittessék, szive nemesittcssék, egyéni sajátsága pedig észiránvosan fejtekezzék. Azért sürgettük ismét hiven a' m. k. h. tanács' szabályrendeleteihez, hogy
mindenik saját vallása' tanait szorgalmatosan tanulja, és
saját felekezete' egyházába Szorgalmatosan járjon. Ámde
ezeken kivül a' rom. kath. növendékek' vallási nevelésére
mindig különös és lelkismeretesen hiv gondoskodást forditottunk. Mindig figyelemmel tartott föltételünkben volt :
hogy a' római kath. ifjúság' kath. liitbeni nevelésére nézve,
senki által magunkat meghaladtatni ne engedjük. Azért
mondhatjuk és mondjuk : hogy mi. kik .missionkat a' rom.
kath. egyháztól nyertük, az iridifferentismus' utainak
egyengetésére soha sem szántuk magunkat/ Sőt mindenkép
azon iparkodtunk : hogy ,a" positiv kath. hitvallás' iidvezitő tanait, és azon egyház iránti pietast és ragaszkodást
oltsuk növendékeink' gyengéd és fogékony sziveibe, melly
Magyarhon' jó és mostoha sorsával történetileg össze van
szőve.' Azon iparkodtunk : hogy ezek' tárgyszerű kivihetése végett, minden más előtt, Isten iránti tiszteletet ,ébresztgessünk' a' növendékek' érzékeny szivében,jól tudván,
hogy minden bölcseség' kezdete az Ï Y félelme.

koroltatik. Figyelmet akartunk fordíttatni azon nagy különbségre, melly az ifjúság' előbbi és megkezdendő vallási
nevelésében előkerülend, 's melly semmiféle szempontból
sem helyeselhető. Fölhoztuk továbbá a' szerzet' azon kötelességét, miszerint annak tagjai tartoznak az ifjúságot a'
rom. kath. hit' iidvezitő igazságaira nem csak oktatni, h a nem munkálkodásuk' egész törekvését oda is irányozni :
hogy az a' jó erkölcsökbon fokonkint előbbre menjen. E'
kötelesség' fölemlitésével azt akartuk mondani : hogy a'
szerzet a' rom. kath. egyház' kifolyása lévén, mindazt szoros kötelességei közé sorolja, mi az ifjúság' kath. hitbeni
tanulságos nevelésére vonatkozhatik. Fölhoztuk végre a'
vallástan' elmellőzéséből eredhető botrányt, melly annál
körültekintőbb ovakodásra inthet, minél fönségesebb, és
mind a' szülék' megnyugtatására, mind a' vallásilag-erkölcsös polgárokat váró hazára nézve nagyobb fontosságú a'
tárgy, mellynek az iskolákbóli eltávolítása szándékoltatott.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.

,Über die Zukunft der Kirche in Oesterreich. Briefe
von Dr. Sylvius. Regensburg, Verlag von Georg Jos.
Manz'. 8. r.'l32. 1.
A' jelen röpiratban a' kikelet óta fölmerült események' egyik gyümölcsét mutatjuk be olvasóinknak, a' kath.
egyház' terebélyes fájának egyik ágán termettet. Ausztriában, mellynek egyházi jövőjéről szól e' könyvecske, szinte
eléggé érezte az egyház a' febronianismus' zsibbasztó elveinek sulyját, mellyek ott Eybel és a' két Rigger' igyekvésének következtében meghonosodtak. Nincs, ki tagadná,
Bizonyos, hogy a' szerzetnek nem jutott pályatérül avagy csak kétségbe is vonná, miszerint az egyháznak,
saját növendékein kivül, azokat is nevelni, kik mára' papi a z id<'i m o z g a l m a k u t á n , b i z o n y á r a v a n s z ü k s é g e r e f o r m pályára léptek ; de azt mégis szerénytelenség nélkül meg- ra, van főkép Ausztriában ; de valamint egyebütt, ugy
említhetjük : hogy a' papi pályára lépettek közül számta- fájdalom ! itt is vannak, kik az egyházi reformokról tiszlanban mi fejtegettük ki azon tehetségeket, mellyek a' főbb ta fogalommal nem birván, azok' lényegét és természetét
tanulmányok' bevégzése után, több oldalról jeleskedtek; nem ott keresik, hol azt föltalálnák, a' katholicus egyház'
melly jeleskedés alig állandóit be, lia előbb a' tehetségek' lényege- 's természetében. Már egyházi reformokat átaláfejtegetése czélirányosan megkezdve és fokonkinti öregbí- ban, 's különösen Ausztriát illetőleg, sok egészséges esztés által biztosítva nem volt volna. A' széltében jeleskedő mére talál a' t. olvasó a' fönczimzett könyvben, mellyet
papi egyének, egykori növendékeink, eléggé tanúsítják, a' szerzővel érdemesnek itélend arra,hogy azt Ausztria' püshogy előbbi levelünkben érintett nevelési álláspontunk pöki kara, 's a' magas alkotmányozó osztrák országgyűlés
csakugyan magában foglalja a' romai katholicus hit' szel- figyelmére méltassa. Ismertetjük e' munkát, adva rövid kilemének üdvhozó elemeit. A' szerzetnek soha sem volt vonatát : mellyből ki fog tűnni czélja is, melly nem más :
mellyeket
irányában, ,olly kötelezettséget elfogadni a' statustól, melly m i n t k i m u t a t n i a' t e e n d ő k e t ,
rendeltetésével ellenkezik.' Nyomhatna illynemü vád, ha a' czélba kell venni, hogy a' kath. egyháznak Ausztriaban
szaktanitási módszer' elfogadásakor a' vallástan részünkről szabadabb mozgás, a' múltnál örvendetesb jövő biztositis mellőztetett volna. Vádoltatunk : hogy ,a' vallástan' ki- tassék : 's mi azon óhajtásunkat fejezzük ki, vajha, az ,Emmaradása ellen nem léptünk föl egész komolysággal." Mi lékirat' remek ismertetésének szerzőjeként : vajha olvasa' vallástan' kimaradása ellen három okot hoztunk föl, 's tatnék mindazok által, kik a' katholicismus' életkérdéseivalamint akkor, ugy most is sokkal nyomatékosabbaknak hez, akár a' törvényhozás' terén, akár csak m igánértekevéljük azokat, hogy sem elegendőül ne tartathatnának arra : zés' utján 's alkalmával hozzászólani kívánnak ; mert hamiszerint a' bennök rejlő gondolatok' kiemelésével meg ne bár hazánkról nem szól is szerző különösen; de részint
lenne kívántán mutatva föllépésünk' komolysága. Indoko- mivel a' katholicismus' ügye az egész világon egy '3
lásunkban a' múltra, jövőre és jelenre vonatkoztunk. Föl- ugyanaz ; részint és főkép, mivel a' sokban közös állapotok
hoztuk azon felsőbbségi. és az egész hazában kihirdetett miatt bajaink az a u s z t r i a i a k é v a l sokban e g y e k , e'
szabályrendelet' hiányát, melly által a' vallástan átalában m u n k á c s k á b a n ránk nézve is igen sok t a Szerző előszó nélmellőzendőnek nyilváníttatott volna. Ez által azon óhajtást n u l s á g o s d o l o g foglaltatatik.
akartuk kifejezni: hogy a' rom. kath. hittan' előadása, a' kül kezdi meg értekezését, mellyet juniushóban irt hét
vallási szertartásokat illetőkkel együtt, ezentúl is olly mó- levélbe foglalt; a' levelek után függelékül három petitiót
don 's olly épületes buzgósággal folytattassék, minő a' m. k ö z ö l , mint tartalmára nézve a' levelekkel kapcsolatban
k. h. tanácstól jött, 's az iijuság' nevelésében erkölcsösitő- á l l ó t , az olmützi érsek, linzi püspök, és a' seckaui m e leg alkalmazott szabályrendeletek' erejénél fogva behoza- gye' petitióját ; 's végül még ,IIirscher Jánosnak javaslatát
tott, 's a' középtanodákban jelenleg is üdves hatással gya- a' positiv kereszténység' sikeresb ápolása iránt/ mellyet

a
egyedül igaz és helyes fogalma : visszavezetése, avagy
visszahelyezése az egyházi élet' lényeges, avagy természetes, 's ép' azért bevégzett tökélyü formájának."
,Az egyház isteni institutio, de emberekből összealakult testület, azért van szüksége koronkint reformokra.
Ezen emberi testület' feje Krisztus, "s ő munkálja a' Szentlélek által a' tőle szerzett apostolatussal a' lelkek' üdvét.
Az apostolatus' föladata tehát : az egyház' isteni jellemét
"s eredeti állását mind épségben megőrzeni, mind annak
természetszerű kifejlését előmozdítani 's intézni. Kitűnik
ebből, hogy az apostolatus' működése egy részt conservativ 's progressiv, más részt lényegileg reformátori. Mert ar,
isteni élet, melly a' főtől a' Szentlélek által ered, az emberbe öntve, természetesen koronkinti folyamában megzavartatik , beszennyeztetik 's oltorzittatik az emberi szellemtől. Az egyház, ezen isteni 's emberi elemekből összeszerkezett Organismus, organicus természeténél fogva némi
visszásságok- "s kóros állapotoknak van kitéve, ha a' magában tökéletlen emberi elem a! neki adott szabadsággal az
egyház isteni rende ellen visszaél. Ha már illy visszásságok az emberi szabadság mellett koránsem maradhatnak
el, az egyházi organisnmsnak adatott olly erő, hogy egy
részt az egészség" megzavarása mellőztessék, más részt a'
kiütött bajnak segély és orvoslás nyujtassék. Ez az apostolatus' reformátori tehetsége által eszközöltetik. Mert az
egyházi életet intéző orgánumok'föladata,a'kor's világ'baj a i - é s visszásságainak ellenében föllépni.'s az egyházi élet'
természetes épségét visszaállítani... A' reformot továbbá
Krisztus'egyházában nem eszközölheti akárki, akár legyen
erre hivatása, akár nem : hanem azok, kik hivatva vannak.
Már a' reform' szózata, prófétai szózat Isten' hazában:
prófétát pedig csak Isten támaszthat föl. A' Szentlélek
rendes profeticus organumai az egyházban, a' minden egyházi hatalom' hordozói, a' püspökök, kiket a'Szentlélek
rendelt, kormányozni az Isten' egyházát. Ap. csel. 20, 28.
IIa ezeken kívül valaki az egyházban prófétai intő szó"atot emel az egyházi élet" újjáalakítása 's fölélesztése'
ügyében : be kell magát a' Szentlélek' orgánumául bizonyítania, hogy szózatának sikere legyen. A' kik az egyházban
koronkint a' püspökön kívül illy szót emeltek. átalában
szent férfiak voltak, kik mint illyenek, zaj nélkül léptek
föl. mi a' kor' reformereiben leginkább hiányzik. Az egyházias érzelem főtényezője a' természetes hivatási képességnek. Az egyházias érzelem egyházi reformálásnál olly
annyira szükséges, hogy annak hiánya, vagy csak kevesbbé
szilárd 's tiszta léte már magában is elegendő arra, hogy
a' reformereket egyház elleni lázadás' ösvényére sodorja.'
Nyissátok föl a' történet' lapjait, 's igazolva látandjátok
ezen állítást ti, kikben az egyházias érzelmen hívül, még
más is hiányzik ; "s mégis egyházi reformatoroknl akarjátok föltolni magatokat ! Hagyjátok azt azokra, kik erre hivatva vannak ; azon az uton megkezdett 's bevégzett reform
hozott csak áldást mindenkor az egyházra , mellyet az Ur
jelölt ki. Ne merészelje senki se hívatlanul kiterjeszteni
szentségtelen kezeit az egyházi javítás' nagy fontosságú 's
*) Bár ugy volna, hogy csak erre törekedtek légyen ! Meg- gyengéd természetű müvére ! Procul este profani !
Turcsányi.
vallom . hogy ott, hol elv- s irány' kijeleléséről van (Folyt, köv.)
szó, a' tökéletlen, 's épen azért csak homályosító hasonlításokat nem szeretem. Férfikor, fokonkinti fejlődés, Organismus, jelentsenek, a' mennyit jelenthetnek ;
de én ugy hiszem, hogy az egyház' eszményi oldalát,
Kegyes adományok'jegyzéke.
az eszméknek a' tér- 's időbeni folytonos küzdelme-,
alakulása-, 's kihatásaival összezavarni nem kell.
Nt. Szenthegyi Szörény pannonhalmi főapátsági tiSzerk.
toknok, a' komáromi templom' részére : 4 frt p.

•magyarra fordítva a jó és olcsó könyvkiadó társulat már
•néhány hó előtt közrebocsátott. „Ausztriában is," mond első
Reveiében a' szerző, „merültek föl a' legújabb korban egy"ház-reformi javaslatok ; sok , a' kor 's világ' szelleme sugallatainak bélyegét viseli magán, mellyekkel az egyházi
szellem' izletei ritkán hangzanak össze ; mulhatlanul szükséges tehát, hogy az illyféle javaslatok az egyházi igazság' fényénél világot nyerjenek , és tartózkodás nélkül kimondassák, mellyek közülök méltók figyelemre, meliyek
nem." Az egyházi reformok' fontosságát 's gyengéd természetét szem előtt tartva, szent borzalommal szól azokról :
de egyszersmind kötelességének tekinti. az igazságot nyíltan kimondani. ha mindjárt sokak' tetszését, vagy a' nap'
hősei előtti népszerűségét veszélyeztetné is. Szerzőnek következő értekezését az egyházi reformok'mikép ? 's kik általi ? eszközléséről, fontossága miatt csak nem egész terjedelmében im' itt adjuk. ,Sokan azok közül, kik e' szót
,egyházi reform/ fönnen hirdetik
sem az egyház' természetét 's lényegét, sem a' reform szó' értelmét 's jelentését nem ismerik. Mind a' kettőt világosan 's helyesen kell
fölfogni, 's szüntelen szem előtt tartani annak, ki fölületes.
alaptalan okoskodásba kicsapongani és eltévedni nem akar.'
Figyeljünk tehát: ,az egyház, természete-, 's lényegénél
fogva azon testület, mellyben annak feje K. J., a' Szentlélek által, a' tőle szerzett apostolatussal az emberek' üdvét
mind végig munkálja. Két erő működik tehát Krisztus Jézus' egyházában egymással a' legbensőbb kapcsolatban : a'
Szentlélek az emberiség' üdvét csak emberben és ember
által munkálja. Midőn a' Megváltó az egyházat alkotá,
annak egész életét az élő Organismus' törvényéhez kötötte.
Minden organismusban pedig a' fejlődés avagy növekvés'
törvénye belülről kivülre hat, mellynél fogva csak koronkint fejleszti ki legbensőbb lényegét tökéletesen. Az organicus élet' eme' törvénye az egyházban is uralkodik, melly,
mint az Üdvezitő' teste, a' legtökéletesb Organismus. Ennélfogva az egyház' élete folytonos fejlődésben van. 's
mindig bővebb mértékben fejleszti ki a' maga' lényegét a'
nélkül, hogy észre vennők, fokról fokra emelkedvén, kívülről semmi idegenszerűt magába föl nem vévén, "s egyetlen
lényegének öntudatát kezdettől fogva mostanig magában
hordozván . . . A' ki az egyházi élet' ezen organicus természetére nem figyel: oda tévedhet, hova tévedtek azok.
kik a' 16-dik században egyházi reformátorokul tolták föl
magukat, 's kik a' 16-dik század' folytán létrejött kifejlődést
az egyházban teljesen mellőzve , a' férfikorba lépett egyházat gyermeksége/állapotába visszalökni törekedtek"') ! Ők,
miként az egyházról, ugy a' rcformátioról is ferde fogalommal birtak. Ezt ők az egyházi élet' eredeti állapotába
visszahelyezésének lenni vélték, az ugy nevezett ős egyház'
visszaállításának lényegben "s formában. Az egyházi reformról! ezen fogalom mennyire ellenkezik az egyházi élet'
beltermészetével, mindenki látja. . . Az egyházi reformnak
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Tájékozások a' püspöki és presbyteri írási mondat' hit- vagy erkölcstani értelmét határozottan kimondja, az egyház' értelmét és a'sz. atyák'
kormányhatóság' terén.*)
V.
,Si quis dixerit, episcopos
non esse presbyteris superiores . . . anathema sit.'
Cone. Trid. Sess. 23. Can. 7.

Az apostol' (Apóst, csel 20, 28.) szavainak:
,Attendite vobis et universo gregi k 'stb., a' döntő
szavazatra való átvitele ellen, azokon kívül, melylyeket e' lap' 1848-díki II. félévi utolsó számában elősoroltunk, van még egy más, azoknál sokkal fontosabb és döntőbb észrevételünk is. A' tri—
enti sz. zsinat tudnillik igen logice, bittani határozatainak élére állított egy kánont, melly igy szól :
„Ad coé'rcenda petulantia ingénia decernit, ut
nemo suae prudentiae innixus, in rebus lidei et
morum ad aedificationem doctrinaechristianae pertinentium s. scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem lenuit et tenet
s. mater ecclesia, cujus est judicare d e v e r o sensu
et interpretatione scripturarum sanctarum, aut
etiam contra unanimein consensum patrum, ipsam
scripturam s. interpretari audeat, etiamsi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lu—
cem edendae forent. Qui contravenerint, per ordinarios declarentur, et poenis a jure statutis p u niantur." ( A ' végső passust azért is idéztük, inert
a'kérdéses szavakat már némileg értelmezi, menynyiben a' döntő szavazatot a' sz.- irás' hit- és e r kölcstani értelmezésében, nem a' presbyteriumnak,
hanem az ordinariusnak tulajdonítja.) Minden k a tholieus theologusnak tehát, haugyan az akar
maradni, szent kötelessége, mielőtt valamelly sz.*) L. A' ,Rel. és Nev.< 1848. IJ. 561 , 569, 5 9 5 , 611. 1.
Szerk.

ELSŐ FÉLÉV.

közvéleményét, a' kérdéses helyre vonatkozólag
zsinórmértékül venni. Ezt mi is mulaszthatlan k ö telességünknek ismerjük; azérl lássuk, mit tart az
egyház ama' szavak' értelméről.
Igaz ugyan, hogy az egyház az apostol' f ö n forgó szavait ex professo nem értelmezte ( l e g alább tudomásunkra nem): de azon értelmezés e l len, melly szerint azokba a' presbyterek' döntő
szavazata, vagy közös kormányhatósági joga b e letudatik, hitét igen nyíltan, szóval-tettel kimondotta. níost csak a' trienti zsinatra szorítkozunk,
ennek kimutatására. Untatásig lennénk hosszadalmasak, ha a' t r i e n t i z s i n a t ' mindazon h a tározatait. és rendeleteit akarnók fölsorolni, melylyek által a'püspököknek, mint az apostolok' e g y e diili törvényes utódainak, a' káptalanok és egész
megyei, szerzetes ugy, mint világi papság f ö lötti kormányhatóságát megerősítette, megszilárdította; azért csak néhány decrelumainak idevágó
szavait írjuk át. Nevezetesen, Sess. 6. c. 1. igy
szólnak a' sz. atyák : .Integritás enim praesidentium, salus est subditorunr (senkit ki nem véve).
Sess. 24. c. I. de Ref. ezeket olvassuk a ' p ü s p ö k ről : ()ui supra omnes gradus constiluitur . . . Si
quod requiritur in corpore, non inveniatur in c a pite. Sess. 25. c. 6. de Ref. a' püspöknek : p r a e feipua omnium rerum agendarum autoritas t u l a j doníttatik ; (vö. Sess. 6. c. 4. Sess. 13. c. 1. Sess.
14. prooemium, et c. 4. Sess. 24. c. 10.) ellenben
a'presbyterokröl illyesmi csak egy betűvel sem é r i n tetik. Hogy pedig a' trienti sz. atyák a' püspökök'
kormányhatósági fölsöbbségét , nevezetesen az
apostolnak fölfogott szavaira is alapították, nyilván megmutatták, midőn azokat több izben fölidézték; nevezetesen Sess. 6. c. 1. ,Ut attendentes
sibi el universo gregi, in quo Spiritus sanctus
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posuit eos regere eccfesiam Dei, quam acquisivit
sangvine suo;' továbbá Sess. 23. c. 4. de Sacram.
ord. : ,Sacra synodus declarat, praeter caeteros
ecclesiasticos gradus, Episcopos, qui in apostoI or urn locum successerunt, ad liunc hierarchicum
ordinem praecipue pertinere, et positos, sicut
idem apostolus ait, a Spiritu Sancto, regere e c c l e siam Dei;' és nyomban mintegy innét következtetv e : ,eosque presbyteris superiores esse' (nem
ordine, hanem a'miröl szó van : ,rectoriapotestate').
Noha tehát a' trienti sz. zsinat a'kérdéses szavak'
értelmezésébe ex professo nem bocsátkozott; nem
lehet mégis kétes előttünk, mikép érti az egyház
az aposlol' szavait; 's mikép fogná azok' értelmét
ex professo is meghatározni.
A ' 2 3 . ülésnek 7-dik kánona pedig igy szól:
,Siquis dixerit, episcopos non esse presbyteris s u periores; vei non habere potestatem confirmandi
et ordinandi, vei earn, quam habent, illis esse cum
presbyteris communem, anathema sit.' Mondhatná
ugyan valaki, hogy ezen hittani kánonban kimondott fölsőbbség egyedül a' rendi (ordinis), nem
pedig a' joghatósági (jurisdictionis) hatalomra v o natkozik ; de képes lenne-e állítását kitartó okokkal megállapítani ? az nagy kérdés. Mert hogy a'
zsinati atyák határozatuk' első részében a' püspökök'joghatósági fölsöbbségéről szólanak,az a' fönebb
idézett határozataikon kivül, kitűnik a' 14-dik ülés'
1 1 - d i k kánonából is, melly a' presbyterek' belső
lelki joghatóságát e' szavakkal korlátozza, és a'
püspök' joghatóságának nyilvánilag alárendeli : *)
,Si quis dixerit, episcopos non habere jus r e s e r vandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, a t que adeo casuuin reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat, anathema sit.' Ha tehát a' püspök kétségtelenül fölsőbb belső joghatósággal b i r , valljon k i ? mikor?
és mennyiben választotta el tőle külső joghatóságát?
É s a' belső joghatóságis képzelhető-e kihatás, t e hát külső joghatóságba átmenés nélkül ? Nem szab-e
akkor is törvényt, pedig lélekben járót a' püspök,
midőn bizonyos bűneseteket magának föltart? És
nem teszi-e föl a'zsinat, hogy a' püspök bír külső,
fölsőbb joghatósággal, midőn azt mondja: nisi quoad externam politiam? De kitűnik állitásunk' v a lósága onnét is, miszerint kétségtelen, hogy a'zsinat fönebb idézett kánonát, az akkor fölmerült hit—
*) Megjegyzésre méltó, mit a' püspöknek emez, a' canonicus poenitentiariusban megtestesített jogáról
mond Fleury : Il n'y avait que 1' évêque, qui donnât
la penitence et 1' absolution. La coutume a duré
jusque au 13. siècle, et en plusieurs eglises iusque
au 15., que les prêtres se confessoint a' l'évêque, encore aujourdhui plusieurs cas lui sont reserves." 1.
c. pag. 124.

újítók, nevezetesen Calvinnak épen sz. Jeromosnak ismeretes szavaira épitett, azon tévtana ellen
intézte, melly szerint, mikép Pallavicini is megjegyzé (Hist. Conc.Trid. L. 18. c. 14. n. 5.), állíttatott: „Neque tamen sic honore et dignitate s u perior" (még ugyanezen kitételt is használják az
atyák) „erat episcopus, ut domínium in collegas haberet; sed quas partes habet c o n s u l
i n s e n a t u , ut référât de negotiis , sententias r o g e t , consulendo, monendo, hortando aliis
praeeat, auctoritate sua totam doctrinam regat, et
quod decretum communi consilio fuerit, exequatur: id muneris sustinebat episcopus in presbyterorum coetu." Institut. L. 4. c. 4. n. 2. Igen, ezen
tévtan ellen nyilatkozott az egyház, idézett kánonában, midőn a' püspökök' superioritását határozottan kimondotta; és mégis Calvinnal csaknem öszszehangzólag liatároztatik meg a' ,Rel. és Nev.'
1848. II. félévi 37. sz. 301. lapján is a'püspökök'
joghatósága, midőn mondatik: „Ezen fökormányzási j o g pedig abban áll, hogy a' püspök fölügyel
az egyház' dolgaira, ö hajtja végre a' törvényeket,
ö bünteti meg a'kihágásokat ; de törvényeket maga
nem hoz, hanem közösen a' presbyteriummal." —
Azaz: a' presbyterium' döntő szavazatával, melly
még a' törvényhozás' egyenlőségét is kizárja. És
ez azután katholicus tan legyen! De mellőzve ezt,
maga a' szóban lévő kánonnak szerkezete is arra
mutat, hogy első részében más, a'másodikban ismét
másnemű felsőbbségéről van szó a' püspöknek;
mit a' közbevetett ,vel', leginkább pedig a' kánonnak harmadik tagja : ,vel eam, quam habent, ( t u d nillik: confirmandi et ordinandi potestatem) illis e s se cum presbyteris communem' tanúsít; mert ezen
szavak, midőn a'püspök'rendi hatalmának felsöbbségét is különösen kiemelik, minden kétségen tul
teszik, miszerint a' kánon' első tagja a'püspök'átalános, tehát kormányhatósági felsöbbségéröl szól;
különben minden ok nélkül ismételte volna ugyanazt a' zsinat; 's néni a' distinctivus ,vel'-t, hanem
az azonosító ,hoc e s t ' - e t kellett volna a' következő
tagoknál használnia. És bizonyára a' puszta rendi
hatalomnak felsőbbsége mi lenne egyéb, keserű
gúnynál, a' püspök' kezében, ha neki, ki a' p a p szentelés' hatalmában, minden szentségek' kiszolgálhatási hatalmát öszpontositva b i r j a , ki nélkül
nincs papság, megszűnnek minden szentségek 's
üdvességünk' egész intézete ; * a ) ha , mondjuk, a'
* 2 ) Valamint már sz. Epiphanius igen jól vette észre,
hogy : ,ordo Episcoporum est ad gignendos patres' ;
ugy Luther igen jól tudta mit mond, midőn állitá :
Nisi fallor, si ruat hoc sacramentum', (ordinis) et
commentum aliquando, vix subsistet ipse Papatus.
De Captiv. Babylon.
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püspöknek azt csak azért kellene gyakorolnia,
hogy döntö szavazatos nullificálóit szaporítsa? Mi
lenne a' püspöki pásztorbot, melly superioritása'
jeléül, e'szavakkal: ,Accipebaculumpastoralis o f ficii', adatik kezébe, ha nem azon nádszál, mellyet
Krisztus urunknak csúfságul adtak kezébe v é r szomjas hóhérai? Mi értelmük lehetne a' püspökszentelésben eme' szavaknak : ,Tribuas ei Domine
cathedram episcopalein adregendum ecclesiam tuam, etplebem sibi commissam. Sitei auctoritas, sit
ei potestas'* 3 ); ha mindé' mellett a'tulajdonképen
való auctoritas és potestas a' presbyterium' döntö
szavazatában öszpontosul? Avagy a' természet'logicájával is nem homlokegyenest ellenkeznék-e,
hogy a' püspök, mint a' presbyternek szellemi
nemzője, vele azon természetes hatalmat, mellyet
eddigelé a' családalyának minden nemzetek' törvényei biztosítottak , ugy megoszsza, hogy neki
semmi se maradjon belőle?
Mi nem ismerünk a'
világon olly törvényhozást, melly a' természet'jogait ollyannyira lábbal tapodni valaha merészelte
volna, hogy az apát fiainak alárendelné ; valamint
hogy ez ellen egyházi törvénykönyvünk is nyíltan
tiltakozik: ,Cum inferior superiorem solvere n e queat, vei ligare, sed superior inferiorem liget
regulariter etabsolvat,et satis absonum videatur, ut
filius potestatem habeat in parentem.' (Cap. 16, de
maj. et obed. (1. 33. X.)
De térjünk vissza az egyháznak nyilatkozataihoz, mellyek, midőn a' fönforgó kérdést bővebben fölvilágosítják, egyszersmind minden katholicusra nézve eldöntők. Az egyháznak már az úgynevezett reformatio előtt is volt alkalma, ezen k é r dés iránt, tanát, a' püspöki kormányhatóságot t a g a dó eretnekek ellen kimondani. Nevezetesen a' c o n stanzi egyetemes zsinatban, mellynek idetartozó
határozatait utóbb V. Márton pápa is ( 1 4 1 8 . 8 . kai.
Mártii. Harduin. T. 8. p. 905.) megerősítette, W i k * 3 ) A' miséspap' szentelésében illyesmivel nem találkozunk, hanem inkább : ,quatenus nec nos de vestra
provectione, nec vos de tanti officii susceptione damnari a Domino mereamur' ?
* 4 ) Möhler a' presbyter' szellemi generatióját, és genitora, a' püspök iránti viszonyát következőleg adja elő
Symbolikjában, mellyre a' protestáns tudós világ is
tart valamit : ,Die Priester (im engeren Sinne) sind
eine Vervielfaeltigung des Bischofes ; und indem sie
sich als Gehülfen desselben anerkennen, verehren
sie in ihm die sichtbare Quelle ihrer Amtsgewalt,
ihr Haupt, und ihren Mittelpunct.' 5. Aufl. p. 3 9 9 .
Thomassinus pedig a' kulcsok' hatalmáról : Claves
úgymond, concessas esse immediate Petro, immediate
Apostolis, hoc est, Episcopis ; ac per Episcopos traditas esse presbyteris, quos quodammodo sinu gerebant et complectebantur Episcopi.' Vet. & nov. D i s cipl. T. 1. L. 2. c. 24. n. 6.

lelnek következő állításaira: 14. ,Licet alicui D i a cono vei presbytero praedicare verbum Dei absque
auctoritate Sedis Apostolicae, sive episcopi catholici. 30. Excommunicato Papae vei cujuscunque
praelati non est timenda, quia est censura A n t i christi'; nem különben Husz Jánosnak eme'tévtanára :
,Obedientia ecclesiastica, est obedientia secundum
adinventionem sacerdotum ecclesiae, praeter e x pressam auctoritatem seriptam;' Quesnellnek pedig
emez állítására: ,Ecclesia auctoritatem communicandi habet, ut earn exerceat per priinos pastores
de consensu saltern praesumpto totius corporis',
XI-dik Kelemen pápa ( 6 - o Idus septembris 17 i 3 . )
a' kárhoztató ítéletet kimondották. Igaz ugyan,
hogy ezen tévlanok nem vonatkoznak közvetlen
a' döntő szavazatra; de igaz az is,hogy a ' p ü s p ö k nek kormányhatósági (elsőbbségét in thesi, a'düntö szavazat ellen hathatósan biztosítják. Azonban
nem hibáznak az egyháznak, köz-beegyezéssel szilárdított, egyetemes zsinaton kívüli és egyenesen
idevágó több rendbeli nyilatkozatai. Nevezetesen
a' velenczei patriarchának azon kérdésére : ,An
posset facere in dioecesana synodo constilutiones
absque assensu et cleri approbatione?' a'S. conc.
trid. interpretum congregatio igennel válaszolt;
,non obstante, quod ex forma romani pontificalia, in
celebranda synodo dioecesana ac provinciali e x presse habeatur, ut constilutiones in synodo p u blicandae apatribus per verbum placet confirnientur.' 2 7 - a apr. 1592. (Apud Gibertum Corp. Juris
Canon. T. 1. p. 129.) Midőn a'hispali káptalan k ö vetkező kerdeachot torjoevtatt f/il us-yanazon c o n gregationak: ,An ipse archiepiscopus sine c o n s o n su sui capituli possit indicere et convocare dioecesanam synodum? 2 ) An ipse archiepiscopus
sine consensu dicti capituli possit in dioecesana
synodo condere statuta et constitutiones, de rebus
gravibus et arduis?.. 4 ) An sit necessarius a s s e n sus clericorum synodo interessentium, ita, nt m a jor pars contradicendo possit omnium, sen allerius
constitntionis exitum retardare?' a' congregatio
1689.november'26-kán a d l - m u m affirmative; ad
2-dum affirmative; ,debere tarnen archi-episcopiim
requirere consilium capituli, licet illud sequi non
teneatur, praeterquam in quibusdam casibus a j u r e
expressis.' Ad 4 - t u m negative válaszolt. (Apud
ßened. XIV. De syn. dioeces. L. 13. c. I. n. 14.)
Ugyanezen káptalan ez alkalommal a' többi közt
azon kérdést is tette : ,An capitulum, seu canonici
ab illo deputandi ad interessendum celebrationi
synodi, debeant una cum archi-episcopis subseribere synodo dioecesanae ?' a' válasz tagad«) vala.
Van rá honi példánk i s , hogy Pázmán Péternek
első m e g y e i z s i n a t á b a n az aláírás sziiksé-
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gesnek nem tartatott. Ugyanis ezen zsinat' zárszavai igy szólnak : ,Quamvis dioecesanae synodo
subscribere eos, qui inlersunt, necesse non sit; quia
tarnen s. canones non prohibent eiusmodi subscriptionem : visum est, expedire, ut banc primam dioecesanam synodum syngraphis firmarent, qui a d fuere : nullo tarnen dignitatis ordine servato, prout
quisque accessit.' Azután következnek az aláírások : .Ego Petrus Pázmány A.-ep. strig. confirmavi.' Utána következik kilencz választott, de az akkori idők' viszontagságai miatt székeiket el nem
foglalhatott püspök,(ez megfej ti Pázmány' eljárását,)
kik azonban csak ,subscripsi' szóval élnek ; végre
következnek a' káptalanbeliek és plébánosok. * 5 )
Továbbá, hogy visszatérjünk a'congregatio' határozataira , ez a' kanári szigetek' püspökének, ki
azzal mentegetődzött,hogy megyei zsinatot nem
tarthat, megyéjének elszórt állása miatt, azt v á laszolta, hogy legalább k é p v i s e l ő k b ő l
alakítson m e g y e i z s i n a t o t ,
hozzáadván : ,colIatis tunc ipse consiliis, quid agendum
esset imperares, veluti de synodi sententia, imperataque illi ad suos adducerent, curarentque perfectum iri.' (Apud Bened. XIV. 1. 13. c. 2. n. 5.)
(Hasonlóképen nyilatkozott : ,ln causa urgellensi
1581. In causa burgensi 5 - a julii , Î 6 2 7 . Ad
episcopum oriolanum 1 7 - a maii, 1559.: és 2 7 - a
martii, 1632. In causa fulginatensi, 2 6 - a febr.
1639. c. 1. n. 10—16. c. 2. n. 1. c. 5. n. 12- 13.
Lib. 1. c. 2. n. 5. Con. trid. edit. Gallemart. Sess.
24. c. 2. Sess. 25. c. 6. És Lucius Ferraris ad
vocem synnHua )A1i'o*i»omagiujúiat IDS l—benXIII.
Gergely pápához azon kérdéssel járulván : valljon
határozó, vagy csak tanácsadó szóval birnak-e
az apátok és presbyterek a' tartományi zsinaton?
a' pápa válaszolá : ,Abbates commendatorios , c a pitulorum deputatos vocem duntaxat consultativam
habere; episcoporum procuratores p o s s e , si concilio provinciali placuerit, et decisivam habere.'
Ennek következtében az î 5 8 3 - b a n tartott burdigali tartományi zsinat' határozata : ,Capitula c a thedralium sciant se in synodo tantum consulendi,
non autem decernendi potestatem habere : abbates
tam titulares, quam commendatarii, ecclesiarumque
collegiatarum procuratores, pro more huj us p r o vinciáé eidem synodo poterunt interesse, atque
* 5 ) ,Verum liujusmodi subscription mond Szvorényi is,
,robur synodo dioecesanae haudquaquam addit,
quod totuin desumitur a praesule, quem posuit Spiritus Sanctus regere ecclesiam Dei. Adsunt igitur
ceteri, velut consultores, quique s. synodi praecepta
salutaria tam ipsi audiant, atque deinceps observent,
quam et plebi christianae denuncient observanda/
J u s Publ. eccl. Hung. p. 147.

cum aliis de propositis deliberare, non item j u d i care.' Az 1 7 2 4 - i k i burdigali tartom, zsinat a'döntő
szavazat' követelőit következő határozatával rója
meg : ,Sacro approbante concilio, decretis ultimi
concilii burdigalensis inhaerentes, opinionem quorumdam, qui ausi sunt asserere, praeter episcopos,
quosdam etiam alios habere vocem decisivam in
concilio provinciali, ut erroneam judicamus.'* 6 )
(Tournely. Praelect. Theolog. T. 10. pag. 177.)
Az 5 - d i k mailandi tartom, zsinatban bor. sz. Károly' elnöklete alatt elhatároztatott: ,Quibus in
actionibus aut deliberationibus ab oecumenica s y nodo aut comitiis provincialibus statutum e s t , de
capituli, d e r i v e consilio agendum esse, non propterea illud sequendi necessitatem sibi impositam
episcopus existimet, nisi in iis tantum, de quibus
id nominatim, speciatimve cautum est'. (De episcopali jurisdictione. Acta ecclesiae mediolanensis.
Mediolani, 1599. Parte 1. pag. 2 8 2 . ) * ' )
Záradékul halljuk még VI. Pius pápának a'
pistoi zsinat ellen intézett, 1 7 9 4 - i k i aug. 28-káról
kelt ,Auctorem fidei' bullájában lett nyilatkozatát,
melly következő fölirás alatt: ,Jus perperam
tributum inferioris ordinis sacerdotibus in decretis
fidei et disciplinae', igy szól : IX. Doctrina, quae
statuit, reformationem abusuum circa ecclesiasticam disciplinam in synodis dioecesanis ab episcopo et parochis aequaliter pendere ac stabiliri d e bere, ac sine libertate decisionis indebitain fore
subjectionem suggestionibus et jussionibus episcoporum, fal&a, temeraria, episcopalis auctoritatis
laesiva, regiminis hierarchici subversiva , favens
haeresi aerianae, a Calvino innovatae. X. Item
doctrina, qua parochi, aliive sacerdotes in synodo
congregati pronunciantur una cumepiscopo iudices
fidei , et simul innuitur , judicium in causis
fidei ipsis competere jure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto : Falsa, temeraria,
* 6 ) 1631-ben a' párisi érsek, és a' sacra facultas (Sorbonna) kővetkező állításokra mondotta ki kárhoztató
Ítéletét : 1 ) ,Ordinatio presbyterorum et ministrorum
ecclesiae sola est c a u s a , quae infert necessitatem
episcopi. 2) Ecclesia tempore persecutions indiget
episcopo solum propter ordinandos presbyteros. Utraque propositio' ,úgymond a' censura, ,est falsa,
ecclesiae, ordinisque hierarchici destructiva, et haeretica.' Tournely. Praelect. Theol. Venetiis. 1755. T.
10. pag. 197.
* 7 ) Nem tudjuk belátni, mikép tudott ezen határozatra
hivatkozni a' döntő szavazat' indokolására Pramer
Alajos, hacsak az nem fejti meg a' talányt, hogy a'
kútfőt nem látta; másként nem is idézte volna, ,Parte
3. c. 1 1 / ;holott a' capitulumok az általunk használt
eredeti kiadásban számokkal nem is jegyeztetnek,
csak fölirásokkal a' tartományi zsinatok, Parte 1-a
fordulnak elő.
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ordinis hierarehici subversiva, detrahens firmitati
definitionum, judiciorumve dogmaticorum ecclesiae,
adminus erronea. XI. Sententia enuncians veteri
majorum instituto, ab apostolicis usque temporibus
ducto, per meliora ecclesiae saecula servato, r e cepturai fuisse: ut décréta aut definitiones,autsententiae etiam majorum sedium non acceptarentur,
nisi recognitae fuissent et approbatae a synodo
dioecesana: falsa, temeraria, derogans pro sua
generalitate obedientiae debitae constitutionibus
apostolicis, tum et sententiis et hierarchica superiore légitima potestate manantibus, schisma fovens
et haeresim. Mit kelljen tartanunk ezen, VII. Pius
által (Allocutio habita in secreto consis. 2 6 - a j u nii 1805.) dogmaticainak jellemzett bulláról, melylyet az egész egyház elfogadott, ós a' benne k á r hoztatott tévtanokat maga Scipio Ricci is ünnepélyesen visszavonta, (Has propterea propositiones
omnes et singulas se reprobare et damnare, ugy
mond VII. Pius érintett allocutiójában,) nem szükség bővebben fejtegetnünk; csak a' bulla' v é g szavaiból irunk át még néhány sort: ,Mandamus
igilur omnibus utriusque sexus Christi fidelibus,
ne de dictis propositionibus et doctrinis sentire,
docere, praedicare praesumant, contra quam in
hac nostra constitutione declaratur, ita, ut quicunque illas, vel earum aliquam conjunctim vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputando publice vel privatim tractaverit, nisi
forsitan impugnando, ecclesiasticis censuris aliisque contra similia perpetrantes a jure statutis poenis ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.'
(Olvasható ezen bulla a' trienti zsinatnak stereotyp kiadásában pag. 293 — 327. Lipsiae, 1842.
Tauchnitz.)
Csajághy Sándor.

Szerény javaslat a1 ker. naptár'
terjesztése iránt.*)
A' ,Rel. és Nev.4 mult II. félévi 62-dik
számában olvasható egy ,Kérelem a' buzgó lelkipásztorokhoz,' mélt. Fogarasi Mihály vál. szkodári
püspök úrtól a' ker. naptár' tárgyában. Ama' fölszólalás a' maga helyén volt. És én nem hiszem,
hogy találkozhassék e' magyar hazában pap, ki,
mennyire tőle telt, azon kérelmet felsöbbségi
parancs gyanánt teljesitni, teljes készséggel nem
igyekezett. A' mélt. püspök ur'szózata személyes
tekinteténél fogva is, sokkal nagyobb hatású, semhogy sikeretlen elhangzásra kárhoztathatnék. Á m *) Adjuk e' még a' mult évben beküldött javaslatot
legalább figyelmeztetés-, és némi irányul a' jövőre
nézve.
Szerk.

de vannak körülmények, mellyek a' legernyedetlenebb törekvést is meghiúsítják. És épen olly k ö rülmény forgott fön szerintem ama' kérelem' t e l j e sítésére nézve is. Ugyanis ki ismeri a' népet, mellynek használatára van leginkább szánva a'ker. naptár: az tudja, miként a' nép legtöbbnyire már m e g vette a' kérelem' közzétevésekor magának ama'
legelső házikönyvét, a' naptárt; egy másikért p e dig ezen fölül pénzt kiadni, bizony nem igen
van kedve, 's nehéz is volna arra sokakat rá
birni. Azonban kívánatos, hogy mi az idén e l mulasztatott , az jövőre kétszeres igyekezettel
pótoltassék. 'S azért a' jó ügy iránti buzgalmamtól
ösztönöztetve, bátorkodom a' következő szerény
javaslatot tenni, a' ker. naptárnak jövőre minél inkábbi terjesztése iránt. 1-ször : Rendesebb k e z e lés végett minden egyházmegyében, közönségesen
a' székvárosban, lévén a' t. cz. társulatnak egy
ügyvivője, ez a' helyek' körülményei szerint több
alügyvivöket szerezzen a' megyében, kikhez az
eladandó példányok szállitandók lennének. 2-szor:
Minden lelkipásztor igyekezzék híveivel a' szóban
levő naptárt megismertetni, 's őket annak, de
csak is annak megszerzésére buzdítani. Mire jó
alkalom adja magát elő, midőn ollykor-ollykor b a rátságos látogatást tesz híveinél, vagy sétálás k ö z ben azokkal találkozván, beszélgetésbe elegyedik,
vagy végre midőn ezek ő nála valamelly okból
megjelennek. Szóval, az eszélyes buzgalom tud
módot és alkalmat találni. Csak tíznek mondja el
a' lelkipásztor a' ker. naptár' előnyeit más naptárok fölött, és szólítsa föl őket, hogy ne mást, h a nem épen ezen naptárt szerezzék meg maguknak,
's ajánlják másoknak is, hiszem, hogy azon tiz á l tal már legalább is 4 0 — 5 0 vevőt szerzett a' ker.
naptárnak. Sőt ne csak egyszerűen ajánlja a ' n e v e zett naptárt, hanem szólítsa is föl híveit az előbb
említett alkalmakkor, hogy kik azt maguknak m e g szerezni óhajtják, ö nála, a' lelkipásztornál j e l e n t sék idején-korán magukat, például aprilisben, k i ket ő följegyezvén, számukat a' megyében levő
legközelebbi alügyvivőnek jelentse föl, ez a' k e r ü letbeliek' számát, a' megye' székvárosában levő
ügyvivőnek, ez pedig végre a' t. cz. társulat' f ő ügyvivőjének, hogy ez tudhassa, körülbelül hány
példány szükséges ezen, vagy azon megyében. Ezen
eljárás leginkább addig szükséges, míg a'nevezett
naptár a'hivek előtt ismeretessé nem válik. 3-szor :
Mi szinte figyelmet érdemel, óhajtandó, sőt szükséges volna, hogy a' s/.óban levő ker. naptár necsak
annak idejében kerülne ki a' sajtó alól, hanem
annak idejében küldetnék is széjjel. Mit használt
az idén, hogy mint értesülve vagyok, már augustusban ki voltak a' példányok nyomatva, midőn mi
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Kalocsán, hová pedig leghamarább lehet szállítani,
többszöri sürgetés után is csak november' közepén kaphattunk mintegy mutatványul egy pár száz
példányt, a' többit pedig, melly megyénkre szánva
volt, csak november' végével. Holott a' nép már
septemberben megveszi naptárát, és szinte novemberig, vagy épen decemberig öt várakoztatni,
habár biztatja is az ember, hogy nem marad naptár nélkül, alig sikerülne. Ha tehát kelendőséget
akar a' t. cz. társulat a' keresztény naptárnak, azon
igyekezzék, hogy legalább is julius' utolján, vagy
augustus' elején a' ker. naptár'következő évi p é l dányai már a' megyék' székvárosába legyenek
szállítva; ha kötve nem lehet, minthogy egy könyvkötő annyi ezer példányt nem készíthet el a' kellő
időre, olly helyekre, hol könyvkötő v a n , miről az
ügyvivők által értesülhetne a' t. cz. társulat' f ö iigyvivöje, küldethetnének a'példányok kötetlenül.
Ennyiből áll szerény javaslatom. Illy eljárás
mellett azt hiszem, a' ker. naptárból, még több,
mint 30,000 példánynak is találkozandnak a' buzgó kath. magyar nép közt v e v ő i , 's olvasói, legalább megyénkben illy eljárás mellett, nem 6 — 7 0 0
példányt, mennyinél most alig ha fog több elkelni,
hanem egypár ezren fölül is lehetne eladni. Mert
a' szegény népnek, ha egyéb könyve nincs i s , de
naptárt minden házi család minden évre vesz magának. És a' fönebbi eljárás mellett ha le nem
szoríttatnának is teljesen a'többi naptárok a'kelendőség' teréről, de bizonyosan nem versenyezhetnének a' szóban levővel. És ez nagy nyereség
lenne. Nagyobb kelendőség mellett talán még ol««íbban is lehetne egy pár p. krral adni; mi nemcsak hogy kelendőségét emelné, de fölöttébb óhajtandó is volna.
Rajta tehát, mindenki igyekezzék a'reá alkalmazható pontot beteljesíteni, és a'ker. naptár óhajtandó kelendőségnek fog örvendeni. Senkit ne
ijeszszen vissza ama'gondolat, hogy a'2-dik pontban említett eljárás proselytáskodás lenne. A' jó
ügy mellett proselytáskodni dicsőség, sőt érdem.
Kelt Kalocsán, december'2-án 1848.
Bende József, tanulmányi fölügyelő.

ben eléggé elő vannak adva a' teendők ; csak azok' kivitelére van szükség. József császár, és a' viszonyok e' tárgyba olly zavart kevertek, mellyet emberi erő ki nem irthat. A'
rendek elválasztattak főnökeiktől, 's a' püspökök' fölvigyázása alá rendeltettek ; de a' főhatóságot a' kormány gyakorolta. A' leglényegesebb fegyelemtől fölszabadittattak,
hivatásukkal, és fogadásukkal ellenkező hivatalokra utasíttattak. Magam irtam át Ferencz császár' parancsait a'
javitás' tárgyában, de a' kormány' rendelkezései, és a' szellem, össze nem fértek a' parancsokkal; és így a' püspökök'
fáradsága sem sikerült : sőt némi-nemüen hálátlanságot
aratott. Utóbb három magyar püspökökre bízatott a' tárgy,
hasonló siker nélkül. Továbbá, hol vannak eredményei az
utolsó nemzeti zsinatnak ? Miglen minden karnak az egyházban szabadsága vissza nem adatik, czélt nem érhetni;
akkor is csak azon uton, mellyet első soraimban emiitettem. A' püspökök természetes őrei, fölvigyázói, és gyámatyái megyéjekben a' szerzetes rendeknek ; de lia gátoltatnak tekintélyöket használni, és pedig százféleképen is : ki
veheti rossz néven, lia jogukat a' békének föláldozzák?
Hasonlóképen az elöljárók, a' kik maguk is jobbára csak a'
józsefi elvek szerint neveltettek, mit tegyenek a' jelen
szellemmel, egyéb, hogy annak hódoljanak, ha a' békét keresik ? *) A' viz, melly forrásától elzárattatik, ha csak ismét
forráshoz nem kapcsoltatik, tulajdonát vissza nem nyeri.
A' sokak közt, kiket fölhozhatnék, csak amaz istenes Blosius apátot említem, kinek irományai csupa szelídséget lehelnek. Ez zárdáját meg akarván javítani, olly harezba
ütközött, hogy ugyanazok, kik neki ösztönt adtak a' javításra, utóbb a' munkát abba hagyni javasolnák. í g y csak a'
nagyobb hiányokat igyekezett orvosolni. Sőt mennyit nem
kellett tűrni még azon javítóknak is, kik elváltak a' tágítottaktól ? A' tárgy egyedül mennyei erély által sikerülhet.
Szigorral lehet talán valamelly kényszeritett külső rendezetet állítani, de a' szellemet átalakítani, a' fegyelem' fölvirágzását, és evangeliumi erélyességet létesíteni, nem emberi munka. Már csak az sem záloga az ohajtott következéseknek, hogy nem az avatottak gondoskodnak, és tanácskoznak a' tárgy iránt : tudni kell pedig, hogy Ízetlen az a'
,de nobis, sine nobis.' ,Ubicunque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquilae.'Egykor ezen zárdákba menekültek
koronás fők, hadi vezérek, pápák, püspökök, és szent kívánságokkal buzgó lelkek ; most csak nem irtóznak ezen
társulatoktól. Egyébiránt : ,In manu tua Domine omnes
fines terrae.' Nekünk más nem marad, mint imádkozni, sóhajtozni , az irgalom' ajtajánál siránkozni ; 's fölkiáltani sz. Alfonzzal, a' Jézus' társaságának eltörlésekor :
,Domine, justa sunt judicia tua.'
Dóczy József.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Nyilt levelezés,
i.
T. szerkesztő ur! Minthogy a' mult félévi 37-dik
számban tetszett engem észrevételeim' előadására fölhívni : bátorkodom némelly tervekben, mellyek a' megyei
tanácskozásokban jósoltatnak, a' szerzetes rendek' javítására nézve, véleményemet nyilvánítani. Az ott mondottakhoz csak a' következőket kapcsolom : a' trienti gyülekezet-

M agy arhon.
(Egyházi élet.) Pest, jan. 1. Városunkban az év'
utolsó napja nagyszerű esti ajtatossággal szokott befejeztetni. Ez idén a' belvárosi templomban négy órakor kez*) ,Militia est vita hominis super terram.' A' rossz ellen
mindenütt, mindenkor és mindaddig küzdeni kell, mig ki
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megfeledkezvén arról, ki a' kevélyeknek ellentáll, 's az
alázatosoknak kegyelmet ád
Meglehet, talán
a' harezosok' riadója nem a' Jézus' szent neve volt,
melly riadóval a' nagy Hunyadi és Capistrán alatt annyiszor megsemmisittettek agyarkodó elleneink; hanem épen a'
nevek' legszentebbike, Isten és szentjei ellen pajzán ajkakkal kilökdösött ocsmány szavakban keresének bátorítást, mellyek miatt, mint szent Pál mondja, csak Isten'
haragja jön a' hitetlenség' fiai fölé, 'stb. Az egyházi beszédet Isten, a' boldogságos szűz- 's védszentjeink- és őrangyalainkhoz intézett liála-könyörgés és ünnepélyes áldás
az Oltári- szentséggel követé, mire az igen nagy számmal összesereglett nép ajtatosan szétoszlott.
(A' kegyes tanitórend' kormányának válaszlevele a'
méltóságos
püspöki
karhoz.
Folyt.) Mi a'
szakrendszert tanítási módszernek néztük, melly a«
eddig szokásban volt osztálytanitás helyett,egy tanéven keresztül, próbaképen lenne alkalmazandó. Azt pedig a' vallástan' előadásának biztosítása után, teljességgel nem gondolhattuk : hogy mint tanítási módszer, ,egyház ellenies'
legyen. Hittük, hogy valamint a' ,Lugdunensis theologia'
eltávolítása után, a' theologiai tanulmányok' szakozása által, a' vallástan legkevesbbé sem érvénytelenült : épen ugy
nem fog érvénytelenülni a' középtanodai szaktanitás', szaI
kozást kivánó módszere által sem. A' szerzet' kormánya
tehát lelkismerete' szavát és meggyőződését követve, ugy
tett, a' hogyan tennie kellett. Fájdalmasan esik az olly
tárgy körüli intézkedés' rosszalása, mellynek irányában
más részről kellett volna a-' lépteket biztosító vezérfáklyának mutatkoznia. Rosszaltaték : hogy a' szerzet a' szaktanitási módszer' elfogadására ,önkényt ajánlkozók.' Engedje
meg a' méltóságos püspöki kar, hogy minden egyoldalúság
visgáld ösvényeidet, figyelj végczélodra
Igen, mi és elvontság' eltávolithatása végett ugy adjuk elő e' dolmegállunk, 's lelkünk' szemei előtt földerengnek a'hanyatló got, a' hogyan történt . Bizodalmasan hiszszük : hogy fölviév' e s e m é n y e i . . . . Hasonló ez év azon titkos jelenési lo- lágositásunk enyhíteni fogja a' kimondott roSszalást
vaghoz, ki föltűnt, midőn az ártatlan bárány a' jövendő
Miután a' martiusi forradalom által nemzeti létünk
dolgok' titkának könyvén a' második pecsétet föltöré, 'a egész alapjában megrendittetett, alig volt társulat, mellymellyről olvassuk, miszerint hatalom adatott légyen néki, nek tagjai részint társas, részint emberi természetűknél
hogy elvigye a' békét a' földről, hogy az emberek egymás fogva nem kénytelenittetének jövőjük iránt aggodalomba
ellen fölkeljenek, 's nagy pallos adatott néki. (Apoc. 6, 4.) jönni. Kétszere sen nyomasztóvá lön ezen állapot az olly
Illyen vala ez év. Föltűntek Europa' láthatárán, amott a' társulat' egyéneire nézve, melly a' közvélemény' itt-ott
nyugati széleken, a' világtenger' partjain a' mozgalmak . . hangozó nyilatkozata szerint, eltörlendésre Ítéltetett. IllyeTi tudjátok, melly jeleneteknek voltak szemtanúi Európá- nekké váltak a' szerzetesek. Ezek közt a' kegyes tanító
nak több városai és falvai ; ti tudjátok, mik történtek ked- rendbeliek is. Mi, ha józanul és az akkori körülményekves hazánk' határain, ti tudjátok, minő örömek és aggodal- hez mérten átgondoltatik : nem csudálhatni, hogy a' jövő
mak voltak osztályrészünk ez évben ! Ti tudjátok, mihez okozta aggodalom némellyekben szokatlan izgatottságot
fogtunk, 's minő az eredmény . . . Ezen események voltak idézett elő. Egy felől a' szerzetre, más felől olly pályára
útitársaink e' lefolyt esztendő alatt, ezek voltak az esemé- fordult a' figyelem, mellyen az oktatásra készült egyén biznyek, mellyek erkölcsi állapotunkra olly hatalmas befolyást tosan föllépendő vala. Szerzetünk' egy része hallván a*
gyakoroltak. Kérdezzük meg komolyan magunkat, visgál- szaktanitás' behozandását, 's érezvén magában az arra
juk ösvényeinket, és feleljünk szivünk' őszinteségében, iga- szükszéges készültséget, mint pályázandó, az illető helyen
zán, haladék nélkül. Kedves hazánkat szeretni, szent kö- jelentkezék. Sőt miután a' cultusminister által fölszólittatelesség. Isten maga oltá szivünkbe e' szeretetet ; szerettük tott a' volt kormányzó, 's ő jóval a' közgyűlés' kihirdetése
azt szóval és tettel, szerettük szivünk' egész gyengédségé- előtt, levelekben is ösztönzéa' rendtagokat készülésre: anvel, lelkismeretünk' megnyugtató lag felel: de meglehet, nál nagyobb buzgást és reménykedést hozott elő, minél
talán megfeledkeztünk arról, hogy itt nincsen maradandó inkább lehete tartani némelly középtanodáink' elveszthetévárosunk, hogy nekünk más hazáról is kell gondoskodnunk, sétől is. Ugyanis miután a'budai és pesti középtanodák' tanhogy először Isten' országát, és az ő igazságát kell keres- székeire két izben kihirdetett csőd, maradásunkat e' két
nünk . . . . Meglehet, talán fölfuvalkodtunk önerőnkben, középtanodában kétessé tehetendette: ez oldalróli biztosítás' okáért a' cultusministerhez Gruber György volt kormányzó az idezárt emlékiratot nyujtá be, mellyben aggonem irtatik. A' lelkek és az egyház' üdve drágább a'
dalomteljesen kijelenté : hogy tagjaink kiképzettségüknél
békénél. A' rossz elleni küzdelem által, a' mi meg életre
fogva alkalmasok, a' ministerium' kívánságának a' behovaló, megtisztul, 's fölegészségesedik : a' mi pedig
zandó szaktanitás mellett is megfelelni. Azt akará a' minnem, azt a' természetes halál előbb-utóbb utói fogja
denfelőllépéstevésre sürgetett kormányzó meggátolni : nee'™.
Szerk.
dődött a' litania, mellynek végével a' ,Pangc-lingva' elénekeltetvén, temérdek nép' jelenlétében megtartatott a'
szokásos körmenet a' város' terén, hol sz. Florian' oltáránál a' térdelő sokaságra a' Szentséggel áldás adatott. Viszszatérvén a' körmenet, t. Zalka János ur a' szószékre lép,
's a" fulladásig felt templomban, a' meglepett hallgatóságot
az ezen alkalommal eddig szokásban nem volt, egyházi beszéddel fogadja. A' szónok a' szent-irás' e' szavai fölött :
,Ezeket mondja a'seregek' ura Istene : gondoljátok meg sziveitek szerint a' ti ösvényeiteket,' (Hagg. 1, 5.) hallgatóit
a' mult év' eseményeire, 's az ezen események által előidézett netalántán fogyatkozásokkal teljes erkölcsi állapotukra
figyelmezteté. A' beszéd nagy hatást gyakorolt. A' mély
csend, megszakittatva itt- ott egyes, megindulást jelentő
mozgalmak és kitörések által, a' folytonos figyelem, az
arczok' sajátszerű kifejezése, mind megannyi csalhatlan
jelül vehetők, hogy a' kenetteljes szavak czélukat el nem
tévesztették. Mennyire emlékezetünkkel a' beszéd' tartalmát fölfoghattuk, többi közt mondotta a' szónok: A' nap
már lenyugodott fölöttünk. Egy pár óra még, 's a' mulandóság' feneketlen örvényébe hanyatlik ismét egy esztendő. Állj meg földi pályád' ösvényein oh halandó!
Jusson eszedbe mindenek előtt, miszerint ugy fog eltűnni
életed, mint az év, mellynek kezdetét örömmel köszöntéd,
de melly már hanyatlóban van. El fog tűnni, igen, de
azon különbséggel, hogy a' tavasz ismét fölvirul, a' völgy'
liliomai ismét vetélkednek Salamon' dicsőségével, a' rétek' virágai ismét betöltik illatjokkal a' levegőt;'de lia te
egyszer megszűntél élni, virágkorod föl nem derül, kisdedséged' ártatlan örömei vissza nem térnek soha, hanem átadatik tested a' pornak, mellyből vétetett, lelked pedig
fölszáll itélőbirája elé. Állj meg, miként az okos vándor,
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hogy a' tervezett uton világi és hihetőleg nem katholicusok által is elfoglaltassanak azon tanszékek, mellyek' részünkrőli elvesztése a' kath. alapítványok' elvesztését is
maga után húzhatná. Illy viszonyok közt tanácsosabbnak
Ítélte a' szaktanitás' elfogadása által menekülni mind a'
bekövetkezhető gyűlölettől, mind azon szégyenitő véleménytől , mintha a' szaktanitásra elegendőleg kiképzett egyének
hiával volnánk. Illy módon vélte a' szerzet a' kath. alapítványok- és a' kath. iránynak iskoláinkbani föntartását biztosítani ; mit csak azért sem tarthatott vétségesnek, minthogy a' méltóságos püspöki kar' részéről semmi előleges
rosszalás, vagy ez ügybeni tiltakozás tudomására nem
jutott. Illy viszonyok közt sem feledkezett meg tehát a"
szerzet arról: hogy a' kath. egyház' kifolyása. Szerzetünk'
alapitója az egyház' kebeléből volt. Tudva v a n , hogy
rendünk' alapítására, azon kor' szokása szerint, a' romai
pápától hatalmaztatott föl : de szerzetünk' azon sajátsága
sem ismeretlen. miszerint eleinte, tanári gyülekezet volt,
melly egyszerű fogadásán kívül, hivatásul és főczélul, az
ifjúság' oktatását tűzte ki. E' jellemét és rendeltetését még
akkor is megtartotta, miután azt X V . Gergely pápa a'
szerzetes rendek közé sorolta, és egyszerű fogadását iinnepélyesitette. Mivel tehát társulatunk szerzetes és tanitórend, e' kétnemű hivatásánál fogva függési viszonyban áll
mind az egyházi, mind az álladalmi hatalommal. Hogy
eddig, leszámítva némelly egyének' gyarlósági szertelenkedéseit. mind a' két irányban kellő buzgalommal felelt meg
tisztének, a' majdnem két századon keresztül tartó köz elismerés eléggé tanusitja.
Azon kötelező viszonynál l'ogva, inellyben tanitórendünk az álladalommal áll, hódolni tartozik a' kormányi
rendeleteknek. Ezt tette előbb a' ni. k. h. tanács, ezt teszi
jelenleg a' ministerium, tanodák' ügyére vonatkozó rendelkezéseinek irányában. Ezt téve, csak kötelességének felel
meg. E s hogy lia még ennek teljesítésekor egyházi oldalról
a' legkisebb tiltakozás sem jut értésére : a' rendelet' köteles teljesítése nem szolgálhat rosszalási alapul. Hajdan
szerzetünk, oktatási ügyében, olly annyira független volt az
álladalomtól. hogy még tanrendszert is saját belátása s z e rint alkothatott ; de miután az álladalmi hatalom a' közoktatást saját ügyévé tette ; miután Maria Therézia' idejétől
kezdve, tanodáink rendszeresítve vannak; miután II. J ó zsef és T. Ferencz' uralkodása alatt a' tanügy' elintézését
az álladalom akadálytalanul folytatta, és miután ez évben
közoktatási ministerium alapíttatott : polgári kötelessége
ellen vétene a' szerzet, ha a' közoktatásra vonatkozó kormányi rendeleteknek nem engedelmeskednék.
Valljon a' nevelés és közoktatás az álladalom'ügyee, v a g y a' hitfelekezeteké? Kívül esik elhatározásunk' körén. Ha a' rom. kath. egyház befolyást igényel a' közoktatási ügybe, az álladalommal kell végeznie, mielőtt az eddig
szokás által megszentesitett ügyfolyamhoz alkalmazkodók'
lépései iránt rosszalólag föllépjen. Egyébiránt a' méltóságos püspöki kar is megvallja, általunk tisztelettel fogadott,
levelében : hogy a' statusnak joga van közös iskolákat állítani. E' határig teliát a' kérdés el van döntve.
F ő akadályt a' kath. alapítványok és tanodák szülnek. A' tiltakozó föllépés főleg azon aggodalomból látszik
eredni : nehogy a' kath. alapítványok és tanodák közös iskolákra fordíttassanak. Sőt ugy tűnik föl az egész dolog :
mintha a' szaktanitási módszer' behozásával egyenesen a'
kath. alapértékek' elsajátítása vétetett volna czélba. Mi a'
Felelős szerkesztő D a n i e l i k

kormány' ide vonatkozó szándékáról legkevesebbet sem
tudunk. De, ha mindjárt illyesmi czéloztatnék is, nekünk
mindaddig vétekül rovathatnék föl az ellenszegülés, mig ez
ügyben az országgyűlés nem határoz. Hogy pedig a' behozott szaktanitási módszer a' pesti'és budai középtanodákat
már tettleg álladalmiakká változtatta : mindaddig kétségbe
vonathatik, m i g a' kormány ez iránti világos nyilatkozata
hiányzik.
Áttérünk ezek után a' vád' azon részére, melly a'
szerzet' September' havában tartott közgyűlését és abbani
megválasztatásunkat illeti. Fájdalom lepi el szivünket e'
tárgy' megemlítésekor, nem azért, mintha n e m örömest
igazolnók m a g u n k a t , hanem azért, mivel ezen ügy fölött
kimondatott, sőt nyilvánosságra i s hozatott az í t é l e t , mielőtt a' vádlott fél kihallgattatott volna. E g y h á z i alárendeltség elleni vétségről váldoltatunk, mert a' közgyűlés'
belrendezési jogához r a g a s z k o d v a , á méltóságos püspöki
kar' olly igen későn jött, 's gátolólag közbevágó levelét i l ló méltánylás után mellőzendőnek ítélte. Igaz vallomást
téve Isten és világ előtt kijelentjük : hogy a' mélt. püspöki
kar' leiratának mellőzésére nem ellenszegülési viszketeg
inditá a' g y ű l é s t , hanem részint jogaink' v é d e l m e , részint
a' fölötti elkeseredése, hogy némelly rendtárs nem átallotta
a'mélt. püspöki kart rendünk felől rosszul értesitni. Ösi szabályainkban e' szavak fordulnak elő: „Inviolabilitcr observandum est decretum sacrae visitationis factum in cap.
gen. 1637., et confirmatum 1 6 4 1 . Quostatuitur: utlitterae
apostolicae, et diplomata summi Pontificis censeantur esse
subreptitia. et nemini ex nostris suffragentur, nisi quis in
supplieibus libellis prius obtinuerit ad ea impetranda subscriptionem Generalis, et Assistentium." H a e' szavak'
értelme alkalmazólag használtatik, világossá lesz : hogy a'
gyiilés a' leirat' tiszteletteli mellőzésével saját jogának h a tárain belül működött ; ellenben balfogásról méltán vádoltathatik az, ki a' leiratra okot a d v á n , saját egyéni ügyeért
nem átallott jogsértővé lenni. (Vége következik.)
(Halálozás.) Rosnyó, dec. 26-án. A' fájdalom és k e sergés szorongatja szivemet ; mert volt nagyprépostunk,
megyénk' nestora, ismételve püspöki és átalános káptalani
helyettes, H e g y e s s y Pál' temetéséről jövök ; de e' fájdalom
és kesergés nem egyedül az én szivemet szorongatá, hanem
százakét ; mert száz arezon láttam a' fájdalom' könycseppeit leperegni. Ön szerkesztő! ismerte e', mindnyájunk által
tisztelt, 8 7 éves aggastyánt, a' papi buzgóság, keresztényi
jótékonyság, emberbaráti szeretet' valódi példányát. Tudja,
hány árva ifjúnak volt nevelő atyja; hány szegénynek
gyámolitója; h á n y szenvedőnek vigasztalója? E s azért nem
vala csuda,ha e'város' lakosai valláskülönbség nélkül sereglének koporsójához, könyezve adni meg hamvainak a' v é g ső tiszteletet. Jótéteményeinek részletes elsorolásába j e lenleg nem oreszkedhetem ; de hiszem, hogy azt későbben
eszközölhetni fogom: tudván, hogy szerkesztő ur az elhunyt férfiú' emlékének egy pár hasábot szívesen szentelend. Naponta beteg ágyában i s ismételt, 's teljesített j e l szava volt élete' minden körülményeiben : ,fac bonum omnibus, quamdiu poteris.' Bár példája után induljanak mások is, kiknek hasonló állás jutott ! A' fájdalom kiejti tollamat ; mert én benne sokat, de sokat vesztettem. Béke
hamvainak !

János. — Kiadó S o m o g y i Károly. Kyomatik L u k á c « - és társnál. Országút, Kunewailderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva ö, helyben à frt.
peng. Előfizethetni ininden postahivatalnál. Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

T A R T A L O M : A",Religio és N e v e l é s ' tisztelt olvasóihoz. Somogyi Károly.— Néhány szó a ' , R e l i g i o ÁsNcvelés' irányát
illetőleg. — Egyházi tudósítások.

léül a' nyilatkozatot, mellyel magát a' magyarhoni
kath. egyház' főpásztorai- "s alrendü papságának,
A' .Religio és Nevelés' tisztelt
a' részükről tapasztalt gyámolitás- és nagylelkű
olvasóihoz.
segedelmekért, élete' végső perezeig adósának
vallja.
Az e' honi gyászos eredményű belharczokba
Pesten, J a n u a r i u s ' 18-dikán, 1849.
keveri political körülményeket nincs, ki ne tudná,
Somogyi Károly.
és fájdalmasan ne siratná : mert hisz' alig van ez
országban ember, kit azok nem csak erkölcsileg,
de anyagi tekintetben is érzékenyen nem sújtottak
Néhány szó a' ,Rel. és N e w irányát
volna. Illy körülmények az irodalmi, nyugodt időilletőleg-.
ket igénylő vállalatoknak nem szoktak barátjai
lenni. Minek következtében alulirt, ki ez évre két
Sokan kíváncsiak lesznek megtudni, valljon
külön l a p , nevezetesen a' ,Religio és Nevelés', mit teend a' ,Religio ós Nevelés' a* legújabb hazai
meg ,Kath. iskolai lap' kiadását vállalta magára, változások után? 'S mi részünkről kötelességünkhogy mindkettőnek létét b i z t o s i t h a s s a , az nek ismerjük kijelenteni, miszerint a' ,Religio és
előbbit, mellynek szerkesztését félév óta különben Nevelés' ezentúl is magához hïi és következetes
sem ő viszi, egészen más kezekre bizandónak hit- fog maradni. Alakuljanak bármint a'hazai political
t e ; hogy igy a',Kath. iskolai J a p ' - r a , mint csak állapotok : mi nem hiszszük, hogy alakulhassanak
most keletkező-,'s ennélfogva több ápolást igény- ugy, hogy az egyház függetlenségrei törekvésével,
lőre osztatlan, 's a" kiadónak anyagi tehetségéhez a' nevelés és tanitás' szabadságának sürgetésével,
zsinatjaival, és az egyesületi socialis munkásság'
is inkább mért gondot fordíthasson.
A' ,Religio és Nevelés' kath. egyházi folyó- életbeléptelésének tervével is fölhagyhasson. F ö irat ' kiadói 's tulajdoni jogát ez okból nt. 's | lötte comproinittálná magát a' honi kath. egyház,
Danielik János úrra végképen és örökösen á t r u - ha kisülne, miszerint a" martiusi napok óta kebeléházom; ki magát a' t, olvasó-közönségnek h i á - ben kifejtett mozgalmak, nem a' lelkek' üdvének
nyosan jobban fogta máris, irataival ajánlani ö n - munkálására, és a' százados társadalmi bajok' l e g maga, mint sem az én, bármilly érdemméltá n y]ó czélszerübb orvoslására irányzott őszinte törekeszavaim tehetnék. Az e' folyóiratot előfizetéseik- kedés, hanem egyedül a' pillanatnyi kényszerültés nagybecsű dolgozataikkal ez ideig pártolt, min- ség' szüleményei voltak. Az apostoli királynak e n den rendű tisztelt olvasókhoz egyedül azon v é g - gedett befolyás, felelős ministeri kezekbe soha sem
szót intézhetem, melly az irántuki hő tisztelel-, lehető le a' nélkül, hogy az ezen institutioval e érzékeny köszönet- és örökös háláé. Az ég jutal- gyütt járó political volubililas' örvényébe maga az
mazza meg nekik mindazon költséget és fáradsá- egyház is löbbet-kevesebbet ne sodortassék, m a got, mellyet ezen, a' kath. hit- és egyháznak ho- ga-magával szégyenitő következetlenségbe n e j ö j nunkbani fölvirágzásaért, az egyházi független- jön, az egyházi szolgák a' political pártok és
s é g - és szabadságért küzdött lapra fordítottak; szenvedélyek' szelétől ide 's tova ne hányattassaalulirttól pedig fogadják, a' tartozó hála' némi j e - nak, szent- és szeplőtelennek lenni kellő jellemök
ELSÖ FÉLÉV.
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a'politicai érdekek'változásával beállott viszontagságok alatt ne szenvedjen, szóval: az egyház
iránti bizodalom és tisztelet ne csökkenjen. Az
egyház tekintély ; 's mond jon ki, mit akar : az e m beriség' legnagyobb része tekintélyek állal v e z é reltetik. De a' nép csak azon tekintélynek hajlandó hinni, és benne megnyugodni, melly iránt tiszt e l e l - és bizodalommal viseltetik. 'S mig az e g y ház csak ugy áll előtte, mint rendőri intézet,
mellyet minden fölülkerekedő politicai párt, mint
szolgáját, saját czéljaira k é n y e - kedve szerint
használ: mindaddig ne reméljétek, hogy bizodalommal fogja hallgatni tanitástokat. A' kath. e g y ház" elveit át kell plántálni a' szivekbe. Erre most
mig nagyobb szükség van, mint a' martiusi napok
előtt. A' vallástalanság. közönbösség, fogalomzavar, demoralisatio azóta tetemesen nevekedett ; a'
fegyelem, és rend' minden kötelékei megtágultak.
Ezeket fölfogni, az istentelenséget megtörni, a'
vallásilag holt szellemekbe istenes életet, és e n nek igaz elveit cseppegtetni, az egyháznak föladata. De szava el fog hangzani, mint szava a ' p u s z tában kiáltozónak, ha az egyház az eddigi függésben hagyatva, ismét csak azon gyanú alatt marad,
hogy, neki igy kell tennie, ,mert vele igy parancsolnak.- A' status' jól fölfogott érdeke azt hozná
magával, ereszsze az egyházat szabadon. A' szabad kath. egyháztól az álladaloinnak nincs mit tartania. Elvei ö r ö k - és változhatatlanok. 'S ezen e l vek társadalmi tekintetben a" rend, föntartás, hűség' elvei egyszersmind. A" j ó katholicus engedelmeskedik a' hatalmasságoknak, mint Isten' helyetteseinek. Soha ö forradalmat nem kezd. ,Obe—
dit praepositis etiaui discolis.' És ezt nem félelemből, hanem Isten" kijelenteti akarata iránti hódolatból. Tegyétek a' felsöbbségek iránti kath.
pietast és törvények iránti tiszteletet átalánossá:
és a' forradalmak lehetetlenek lesznek. Ha az Ur
nem őrzi a' várost, hiába őrzik azt azok, a' kik
építették. Az embereket csak Isten' félelme tarthatja állandóan féken. E* fék a' hívőnek kedves,
és szívesen türetik. Hite azt mondja neki : ez k ö telesség, melly megett Isten, mennyország és pokol
állanak. Szálai szeretet és odaengedés ; megszaggatásától még gondolata is irtózik. A' bensöleg igy le
nem kötött ember,lelkismeretlen,ki a' külső hatalomnak enged ugyan, de csak uj alkalomra vár, hogy
ismét kitörjön. A' társadalmi rend' egyik legveszélyesebb eleme napjainkban a' proletarians.
Bécsről az ágostai póslalap' mull évi 328-dik
száma, következő, igen megfontolásra méltó a d a tokat közöl. Bécsnek 8 , 5 0 0 háza van, 380,000
lakossal. Ezek közt 5 0 0 0 a'város állal lápláltatik ;
15,000 koldul; 1000 lopásból é l ; 2 0 0 0 hamis

játékot iiz ; 20,00 bizonytalan napi bér után máról
holnapra teng ; 6.000 börtönben sinlik ; 15,0C0 k a landor; 1,000 minden elfoglaltság nélkül van; nem
kevesebb mint 50.000 pálinka-iszákos, ki a' k e b lén rágódó gondok és leverettség ellen, ezen méregben keres fölvidulást ; 8 , 0 0 0 kereset nélküli
iparniüves; 10,000 üzér, ki reggel föl ébredésekor nein tudja, ha valljon délben l e s z - e mit ennie;
szóval a' bécsi proletariátus' száma minden nagyítás nélkül 150,000-re tehető. Iszonyatos szám; 's
ez aránylag Europa" minden nagyobb városában
igy van. Az emberiség ezen osztálya jelenleges á l lapotában örökös eszköze a'revolutionak. A' martiusi napok óta, minden torlasztékharcz általa v í vatott. Itt fészkel a' minden antisocialis gravitatiok' legveszedelmesbike, a' communismus. itt g y ö kereztették meg, főleg a' martiusi napok óta. a'
minden (Önálló és vagyonosabb iránti gyűlöletet.
Itt keltették föl a" vágyakat, mellyek soha teljesedni nem fognak, nem teljesedhetnek, de mellyekért előtte azon gazlelküek, kik e' szerencsétleneket bujtogatták, a' kormányokat tették felelősekké.
Csalódtok pedig, ha hiszitek, hogy e'bajnak r e n d őri intézkedés' utján gyökeresen elejét vehetni.
Itt egy, a" lelket átalakító, 's az anyagi sebeket a'
lehetőségig és gyengédeden befogó tényezőre v a gyon szükség. 'S mellvik legyen ez inkább, mint
a' katholica egyház, melly az ö hitrendszerével,
egy jövő élet' reményében a' földi dilFerentiákat
kiegyenlítve, a' sorsbani megnyugvást szerez;
melly az ö állandóan munkás szeretelével, e r n y e detlenül rajta van, hogy a' szenvedő emberiség'
bajain, nélkülözésein, szükségein a' lehetőségig
már itt e' földön is segítve legyen? Itt, e" téren
van nagy munkálkodási hivatása a' kath. egyháznak ; 's nem tudnók eléggé megsiratni a" szerencsétlenséget, ha ebbeli munkálkodásában az álla—
dalmi hatalmasságok" részéről még mindig zsibbasztó bizalmatlansággal találkoznék. Szabad munkálkodási tért az egyháznak, 's meg fogjátok látni, mint egyesíti a' polgárosodott osztályokat concentricus társulati működésre, mint keresi föl e zek' jótékony áldozataival kezében , segélyt, v i gasztalást nyújtva, ezen félvad rétegeket, mint szedi össze istenes fölnevelés végeit a' különben a'
társadalomnak örökre elveszett, ápolatlan gyermekeket, mint hajlítja a' boldogabbak' könyörülő szivét Ádám' ezen szerencsétlen unokái felé, 's őket
viszont ezekhez hálatelt kebellel közeledteli; és
ezt mind a' nélkül, hogy az álladalmi pénztárnak,
melly ezen emberek' elfoglaltatására évről évre,
legkisebb mutatkozása nélkül a' sikernek, annyi
milliókat szórt ki, csak egyetlen egy fillérét is i génybe venné ! A' ki ezt kétségbe vonni hajlandó
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mit ők kivannak, az abban áll : hogy a' szabad t á r sulati jog'elvei, valamint minden más azálladalomban létező társulatra, ugy az egyházra nézve is
alkalmaztassanak, 's statushozi viszonyai e z e k ' é r telmében rendeztessenek. Az álladalmat valamint
minden más társulatra, ugy az egyházra nézve is
illeti a' legfensöbb betekintési jog. De valamint
minden más az álladalomban léteire följogosított,
és valósággal létező társulat , ügyeit függetlenül
maga intézi, kezeli, igazgatja mind a' czél- és
eszközöket, mind az ezeket kezelő személyzetet
illetőleg, és ezt a' társulatnak saját alapszabályai'
értelmében : ugy kell, hogy ezt az egyház is, mint
társulat, saját kebelében szinte szabadon és háborítatlanul tehesse és gyakorolhassa.— Mások meg
attól tartanak, hogy az egyház ez esetre a' statustól teljesen abbahagyatik ; mialatt más részt a'
statusra mégis mindig van szüksége. De ezek f e ledik , hogy az egyház ez esetre is csak ugy fog
az álladalom' oltalma alatt állani, mint minden
egyes polgár. Neki ezentúl is lesznek akár az
álladalommal, akár a' hívekkel kötött szerződései,
mellyeket a' status tisztelni, megtartani, és m e g tartatni köteleztetik, mint minden más társulat,
vagy egyes polgár' szerződéseit. A' különbség
csak az marad, hogy ezen szerződések ezentúl
nem publico-politicaiak. hanem egyszerűen m a gántermészetiiek lesznek. Valamint pedig a ' s a ját érdekét értő status' ismerve a' különféle o s z tályok' elfoglaltatásának sajátszerű természetét,
azok iránt mindig azon figyelemmel van,hogy az i l l e tőket hivatásukkal ellenkező tényekre nem k é n y szeríti : ugy megvárhatja az egyház i s , hogy az
álladalom iránta is mindig.azon kegyelettel leend,
hogy szolgáit olly tényekre nem kötelezendi,
mellyek hivatalukkal ellenkeznek; és ezt annál
inkább, mivel az egyház' hivei egyszersmind az
álladalom' polgárai is l é v é n , erre nézve mindig
kifejthetnek annyi munkásságot és befolyást, hogy
az e g y h á z i a k
illyes szolgálatoktól fölmentessenek ; ebbeli áldozatnak e l e n g e d é s e i t
az
Mind a' mellett óhajtjuk, hogy jól megértesálladalmat más uton kármentesíthetvén.
sünk. Sokan az egyház' fiiggetlenitésének csak
szavától is irtóznak, mivel azt azon chimaericus
Már az egyház' szabadsága azegyházálladalmi
értelemben veszik, mintha mi az egyház' szabad- viszonyoknak uj rendezését teszi szükségessé.
ságát sürgetve, már a' tisztán polgár-álladalmi Kzeket tehát előbb zsinatilag meghányni, megállatörvényektől is függetlenek kívánnánk lenni. Innen pítani kell, hogy aztán az álladalommal történt
a' frankfurti alapjogok' azon záradéka, mellynél kölcsönös egyezkedés'utján, 's a' pápa ő szentséfogva nyilvánosan kiköttelett, hogy az egyház'bel- g e ' közbenjárásával az életbe is átvitethessenek.
ligyeire nézve szabaddá tétetvén, mind a' mellett Innen a' nemzeti zsinat' mielőbbi megtartásának
mint minden más, ugy ő is az álladalmi törvények- szüksége. De a' szabad egyház szabad társulati,
nek alája vettetik. Azonban illyesmire az egyházi szabad nevelés- és oktatási jogot is szükségei ;
szabadság' baráti soha sem gondoltak Jól tudják különben szabadsága merő illusio fogna lenni, 's
ők azt, hogy meg kell adni a' császárnak, a' mi a' jobb leendett a' status' gyámkodása alól soha ki
császáré. ,Non sine causa r e x gladium portat ' A' nem kívánkozni. Mi tehát e' jogot, a' kifejlendő
lenne, az kisérje figyelemmel a' külföldi kath. egyletek" socialis munkásságát, 's a' nagyszerű áldozatok, mellyek e' czélra a' szeretet' forrásából kiapadhatatlanul 's önkényt, évről évre kikerülnek,
minden kétségét el fogják oszlatni. A' némethoni
Pinsegylet csak tegnap született, 's mennyit tette'
rövid idő alatt is a' béke, r e n d , engedelmesség"
érdekében,a'minden lázitási kisérletek'elfojtását illetőleg, tudni fogják azok, kik a' legújabb eseményeket figyelemmel kisérték. ' S a' kath. egyház mindaddig, a' mig katholica marad, más elveket soha
sem hirdethet, más szellemirányban soha föl nem
léphet. Nincs tehát semmi legkisebb ok is r á .
mellynél fogva a' statusnak iránta tartózkodónak
kellene lennie.
Mondhatná ugyan valaki, jói van. mi m e g nyugszunk a' kath. egyház' papsága- és híveiben
mindaddig, míg bizonyosak lehetünk róla, hogy
őket ugyanazon egyház' tisztán fölfogott elvei és
érzelmei lelkesítik. De mi tudjuk, hogy az ideal
még nem valóság. Azonban szabad legyen m e g j e gyeznünk , miszerint épen semmi reménységünk
sincs hozzá , hogy a' felelős, minduntalan változó
ministeriumoktól függő egyház, az ideált, mennyire
ez test- és vérben lehetséges, valaha megvalósíthassa; a' political változások "s az ezekhez
kötött érdekek, t a g j a i - ' s különösen szolgáira mindig romboló befolyást gyakorolandván. Mig a ' s t a tusban csak egy religio uralkodott: semmi sem
volt szebb, semmi üdvesebb, mint a' két hatalom'
testvéries és legbensőbb szövetsége. De mióta a'
polgárok vallásilag meghasonlottak, 's a" kormánypolcz felé minden vallásos meggyőződésnek nyitva
áll a' tér : világos, hogy az eddigi viszonyok' további fönállásának esetére, a" kath. egyházra i d e gen szellemű political tekintélyek is kormányilag
befolyhatván, a' tiszta kath. meggyőződés, jellem
és irány tagjai- és szolgáiban megingattathatik ;
miután emberek, ha mindjárt papok legyenek i s ,
örökre csak emberek maradnak.
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political viszonyokhoz alkalmazottad, ezentúl is
sürgetendjük, 's nem híszszük', hogy az álladalom
oktatási egyedáruságot egy olly korban is i g é nyelhessen. mellyben a' tényekből eléggé kitűnt,
hogy az számára mit sein szül egyebet, mint a ' t á r sadalmi rend- és életnek legnagyobb ellenségét,
a' vallástalanságot. Hálát mondunk a' porosz király ő fölségéoek azon határtalan lelki jók' magvát
magukban hordozó engedvényekért, mellveket a'
népei' számára legújabban biztosított alkotmányos
oklevélben, e' tekintetben a' kath. egyháznak tett.
Azon édes remény ringatja keblünket, hogy legkegyesebb urunk és királyunk, Eerencz-József ő
l'ölsége a' hazai viszonyok' legközelebb munkába
veendő rendezésének alkalmával, az egyházi föl—
sőbbség' zsinati közremunkálása mellett, találand
módot, az egyház 1 ügyeit akként elintézni, hogy az
egyháznak szabaddá tételével az apostoli király'
czime és jogai legkevesbbé se szenvedjenek.
Mi az egyház'belrendezési ügyeit illeti: az
operatuinok már készen vannak, 's csak nemzeti
zsinatra van szükség, hogy kellően meghányatva,
harmonicus egységbe rendeztessenek. A' fonalat
tehát, melly egy időre félbeszakaszlatott, ismét föl
kell fogni. Ujolag kijelentjük pedig, miszerint a'
kebelbeli tisztulási mindenek fölött szükségesnek
tartjuk. Azon malitiosus elemre, melly a' szorongatás' napjaiban az egyházra rágódó féreg gyanánt
nehezedett, bizony nincs szükségünk. Nem akarom
mondani azt. hogy nem érdemli a" törvény' oltalmát, ki azt, a' midőn bűntelen lehetett, megtapodta. D e annyit a' lelkek'üdve m i n d e n esetre igényel,
hogy az egyház a' múltnak keserű tapasztalásait
hasznára fordítsa, 's azt, ki ezen nehéz időkben
munkásságát daezos makacssággal mindvégig zsibbasztá, most, ha mindjárt hypokriticus álarezban
csúszna is elölte, mi ezektől igen is kitelik, vagy
poenitentiának vesse alá, melly szigorúságában az
első századok' fegyelmével találkozzék, vagy ha
nem, mint gyógyithatlan és veszedelmes betegséséget, mozdítsa el a" szentek" szentéből. Ez nem
hosszú, sem szeretetlenség, mintáz eretnekek hirdetik. Ez a' lelkek' üdve iránti elengedethetlen
kötelesség. Isten' igazsága transactiot nem ismer.
Főleg pedig figyelem fordítandó a' tanító- és n e velő személyzetre, különösen azon szerzetesekre,
kik egyháziatlan magaviselet, gyalázatos, idétlen,
majomszerü, a'szerzetes élet' lényegét megsemmisítő reformok' tervezésé, sőt az egyház iránti e n gedelmességnek fölmondása mellett létre is hozása
által annyi hivő lelket megbotránkoztattak. Nem
hiszem, hogy az ifjúságot csak pár napra is lehessen biztosan olly egyének'kezeiben hagyni, kiknek
hitetlenség! szelleméről annyi apát megszomorított

anekdoták szállongauak, 's egykor azzal merlek dicsekedni, hogy a' forradalmi vallástalan ifjúságot ők
nevelték. Martius óta temérdeket szenvedtünk.Voltak ollykor-ollykor pillanataink, meJlyekbena' legszentebb rejtekében megsértett önérzelem megirigyeltette velünk minden holttelemnek sorsát, rnelylyet a' gyászos fekete kocsi ablakjaink alatt napról napra az örök nyugalom' enyhelyére kivitt.
De nekünk nem volt szabad elcsüggedni. ,Esto
temporaliter íleat pietas, sed oportet, ut j u g i ter gaudeat lides.' A' teremtés' czéljainak teljesedni kell; 's ha az egyház' föladata, azokat a'
szellemi világban megvalósítani : mi bizonyosabb,
mint hogy mindazok, a' mik történnek, az egyház'
kedvéért és az ő javára történnek? Azért a' k a tholicismus vidám egész népek' temetőin is, mint
magát egyik inainzi szónok kifejezte. Minél szabadabbak a' népek, annál több vallásosságra van
szükségök; a' lehullott külső bilincseket csak belső vallásos miveltség és lelkismeretesség pótolhatván. A' tévlanok először akkor fognak tökéle
tesen megbukni, ha az azokban rejlő minden veszedelmes consequentiák nem csak papiron és e l méletileg, hanem az éleiben és gyakorlatilag is
föl lesznek fedezve. Az élet' sújtó kar ja hatalmasabb ébresztő szer minden fényes okoskodásoknál.
Papiron ámítani könnyű, mert a' fölszin gyakran
szépei mulat,'s eltakarja a'tátongó örvényt J de
az élet leleplezi azt, 's boldogok azok, kik a ' b e lesodrottak'szerencsétlenségén még jókor okultak!
Nekünk ugy látszik, mintha e' kor már jelen lenne.
A' bölcselkedésben a' hegelisinus-, a" társas életben a' coinmunismusnál tovább nem mehetni. E*
kor tehát szoríttatva maga az élei által, alkalmasint
be fogja látni, hogy a' társadalom' üdve a' kath.
egyház'elveiben rejlik. Minden ország csak ezen
elvek által emelkedett, ellenkezők által pedig h a nyatlott, 's föloszlásnak indult. Nézzétek a' prot.
Angliát; mi ezen országot dicsővé, szilárddá és h a talmassá, az időszaki megrázattatásokkal daezolóvá
teszi, az mind katholicum. Győzzenek itt is az e l lenkező socialis elvek, 's Albion' minden nagysága néhány évek alatt összeroskad. — 'S a' t é v t a noknak kifejlésök' ezen végstadiumában, az élet'
színpadán való megjelenése reményt nyújt hozzá,
hogy már nincs messze az idő, mellyben Europa
átfogja látni, hogy vagy apái' hitéhez vissza kell
térnie, vagy pedig saját épületének romjai alá t e metkeznie. És igy, meglehet fájdalmak és vajúdások között, de minden esetre közelget az idő, mellyről a' régi jóslat mondja:
Priscaque Lehnini surgent et tecta Corini,
Et veteri more clerus splendescet honore,
Nec lupus nobili plus insidiatur ovili.
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Adja az ég, hogy igy legyen ; hogy a' szabad
egyháznak a1 társadalom' minden idegeit átkaroló
munkássága, párosulva a' kormányok' bölcseségével. legyőzze mielőbb a' fondorkodó elemeket:
's Europa megmentessék egy olly állapottól, melly röl egy 2-dik Moyzes azt lenne kénytelen történetkönyvébe fölírni: hogy e' földrész üres és elpusztult vala . és Isten' lelke lebegett a'pusztaság
fölött !

EGYHÁZI TÜDOSITASOK.

M a g y a r hon.
Ô fölsége V. Ferdinand apostoli király a' mult év'
dec. 2-án koronáiról lemondván, miután a' pragmatica
ssanctiohoz képest szabályozott, és az ország' törvényeiben
meghatározott örökösödés' rendén uralkodásra hivatott Ferencz-Károly ö es. kir. fönsége, koronáhozi jogáról szinte
ünnepélyesen lemondott volna, természetes és törvényes
örökösödési joga' erejénél fogva, egyéb birodalmak' kormánya mellett, a' Magyar- és Erdélyországok fölötti uralkodást is ő fölsége, első Ferencz-József vette által.
— Jan. 5-én berezeg Windischgraetz Alfréd, cs. kir.
tábornagy az ország' két fővárosát békésen elfoglalván,
mindjárt a' következő napokon egyéb tisztelgő küldöttségek
között, az egyháziakét, nevezetesen a' jelenleg a' fővárosban mulató megyés-püspökök és egyházi méltóságok, továbbá a' budapesti lelkészek, theol. egyetemi kar. sz. fcrencziek és p i a r i s t a a t y á k ' k ü l d ö t t s é g é t is
fogadá. O herczegsége azon erély-, komoly szelídség- és
fönséges nyugalommal szólott. mellyet szavainak csak a'
tiszta és feddhetetlen jellem' öntudata, a' súlyos viszonyok'
ismerete, és a' honunk fölött kiáradott szerencsétlenség'
bus érzete kölcsönözhetének.
(Proclamatio.) Herczeg Windischgraetz Alfréd, császári királyi tábornagy, minden császári és királyi hadsereg' fővezére (azok' kivételével, mellyek Olaszországban
állanak.) arany gyapjas, magyar királyi Szent-István rendebeli nagykeresztes, és a' katonai Mária-Terézia rend'
vitéze 'st.b. stb., a' 4-dik számú cs. kir. könnyű lovasezred'
tulajdonosa, Magyarország és Erdély' földmlvelő népéhez !
Folyó esztendő november' 7-kén kelt legfelsőbb manifestum
által, arról már biztosítva lettetek, hogy a' robot és dézma'
megszüntetéséről 1 8 4 8 - k i aprilban alkotott, és ő Fölsége
által szentesített törvények fön fognak tartatni. Ezen biztosítást megújítom mostanában dicsőségesen uralkodó királyunk és urunk, ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ő Fölsége'
legmagasb parancsolatából is, bizton várván, hogy legkegyelmesebb királyunk' szavában bízni, nyugottan maradni,
és azokat, kik titeket még ezentúl i s . azon ürügy alatt,
mintha az általatok nyert engedmények visszavétetni szándékoltatnának, fölizgatni és megvetendő czélaikra elcsábítani merészelnének, mint árulókat tekinteni, elfogni és a'
katonai hatalomnak általadni el nem mulasztandjátok.
Melly a' földmivelő népnek ő cs. kir Fölsége' legmagasb
parancsolata' következtében adott ujabbi biztosítás. az il-

lető elöljáróságok és lelkészek által, ez utóbbiak által pedig
a' szószékről, a' hazai nyelvekben azonnal közhírré teendő,
és a' véghezvitt hirdetésről tüstént a' legközelebbi katonai
parancsnoknak írásbeli jelentés bemutatandó, mert különben az clőljárósági személyek vagy lelkészek ellen, kik ezen
parancsolatot vagy pontosan nem teljesitik, vagy a' hirdetést szándékosan elmulasztják, a' rögtöntörvényi eljárás
életbe léptetni fog. Kelt schönbrunni főhadiszállásomon,
december' 14-kén 1848. Herczeg Windischgraetz s. k.,
császári-királyi tábornagy.
(A' kegyes tanitórend' kormányának válaszlevele a'
méltóságos püspöki karhoz. Vége.) Szerzetünk eredetileg
tanári gyülekezet lévén, nem csak alapitójától, hanem az
egyházfejétől is olly szabadságot nyert,miszerint hatalmánál
fogva, időnként közgyűlés' utján korszerű javítást tehetett
mind a' rend' kormányzásában, mind a' házak és tanodák' igazgatásában. A' kor' igényeinek többé meg nem felelő határozatait megszüntethette, és azok helyett törvénykönyvébe ujakat iktathatott; melly szabályhozói jogával «'szerzet mainapiglan élt is. Az 1650-ben tartott egyetemes gyűlésben meghatároztatott : ,,Ut juxta praeseriptum constitutionis certae regulae ex ipsis constitutionibus praeseriberentur. ac ritus lierent, quibus universa nostra congregatio Pauperum Matris Dei uteretur." Eleinte a' közgyűlés' tartása nem volt bizonyos évszámhoz kötve , hanem közgyűlés tartatott, „vei ad novi Generalis electionem, vei pro aliquibus rebus gravioribus ad statum eongregationisperfecte dirigendum pertinentibus." Const. Part.
3. cap. 1. — VII. Sándor pápa 1660. april. 28-kán rendelé :
hogy a' főkormányzói hivatal 6 évig tartván, minden hatodik évben tartassék közgyűlés. — XIV. Benedek 1758.
jan. 14-kén a'főkormányzót 12 évre kívánta választatni,
és a' közgyűlést is 1 2 évre határozta. Elődink ettől eláltattak, mert 1790-től fogva közgyűléseink rendesen minden hatodik évben tartattak, de tartathattak bármikor is;
mert (.'onstitutionk' 114-dik lapján b) alatt cz áll: ,,Sublatis
communitercapit ulis trienualibus et sexennalibus,—imposterum quoties in aliqua provincia accidantres dubiae ac difficiles — — , toties habeatur capitulum illius provinciáé."
Tehát alapszabályaink'nyomán lehetett közgyűlést tartani,
valahányszor azt kétes és súlyos ügyek' elintézése szükségessé tette. És valóban az 1769-ki kisgyűlés után 1 7 7 1 - b e n
közgyűlés tartatott, 's igy nem a' szokott három. hanem
másod évben.tehát rendkívüli időben.
Hogy septemberi közgyűlésünk' tartására súlyos okok
vezettek, könnyen átláthatni, ha rendkormányzásunk' legközelebb lefolyt 1 6 évi időszaka vétetik tekintetbe. Constitutionk szerint nem egyedül a' kormányzó , hanem a' kormányzó kormánysegédeivel együtt, szóval a' kormánytanács
(Consistorium) képviseli a' rend' testületét. Constitutionk
Part. 3. cap. 2. a' kormánysegédeknek majd minden l'ontotosabb ügyben eldöntő szavazatot ad. Meghagyja a' kormányzónak . hogy segédeink' tudtával és helybenhagyásával intézkedjék, piálunk a' kormányzó soha sem volt korlátlan hatalmú. Constitutionk minden közgyűlésen három
számvevőt kiván választatni, kik a'kormányzó' igazgatását
visgálatra vegyék. (Const. Part. 3-a.) Mi a' custodiatus
nevű javadalmak' igazgatásai illeti. a' ,Decretum Collatio"nale Regium Custodiatus Albensis' nyiltan parancsolja:
hogy a,' kormányzó a' közgyülésileg választott, és oldala
mellé rendelt három társsal együtt intézkedjék, 's valamint
a' javadalmak' igazgatásáról, ugy a' közjövedelmek' kezeléséről is számot tartozzék adni a' közgyűlésnek. Daczára
mégis mindezeknek a' lefolyt másfél évtized olly kormányzási eredményeket hozott a' mult évben napfényre, mellyek
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nyilván mutatták a' hatalom' törvény-romboid bitorlását.
A' javadalmak' kezeléséről a' h e l y e t t , hogy közgyűlési alkalommal a szerzet értesíttetett volna, szép szerével ámitgattatott. Nem csuda tehát: ha a' visszaélések' kárliozatos
eredményének napfényre jötte t i t á n , a' szerzet, m e l l y a'
jelentkező közvélemény' rebesgetései által is zavarba jött,
megingattaték. 's miután körén kívül védelemre nem talált,
ősi jogához ragaszkodva, a" rendkívüli ügy' elintézése végett
m á r a' mult évben közgyűlést kívánt tartatni. Hajlott is rá
a boldogult herczeg-primás, 's minthogy mult évben úgyis
k'isgyülés' ideje v o l t . kormányzónkhoz intézett levelében
m e g h a g y t a : hogy a' tanárok közül is minél többeket hívjon meg a'gyűlésre. Ez nem történt. Sót jóllehet az 1844-ki
közgyűlés megegyezett abban : h o g y választásoknál a' képviselők egyenlő számmal legyenek a' házigazgatókkal . a'
mult, évi kisgyülésre 7 h á z i g a z g a t ó , és csak 3 képviselő
hivatott meg. Ide járni még, h o g y daczára az alapszabályokon épült szokásnak, miszerint a' közellevő házak' igazgatói valának meghívandók . ezek' mellőztével n é m e l l y távollező házak' igazgatói hivattak m e g , melly intézkedés
iránt, szinte szabályainknak ellenére, valamennyi kormánysegéd meg nem volt kérdezve.
Nagy volt már a" kormány iránti bizodalmatlanság,
midőn az ez évi mozgalmak utat nyitottak a' nyilvánulásra.
Több házaink kellő ellátásáramár i s elégtelen közjövedelmünk az úrbéri viszonyok' megszüntetése által tetemes kárt
szenvedett. Vigaszt nyújtott, azonban a' martiusi törvényhatározat : „Minden bevett vallásfelekezetek' egyházi és
iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek." ( X X . t.-cz 3. §.) Most vélte rendünk megérkezettnek
azon időt, mellyben valahára pénzügye iránt tisztába jöhet,
« s annak czélszerü kezelését jó rendszabályok által biztosíthatja. Vonakodott eleinte a' fölszólított kormányzó közgyűlést tartani ; de miután aziránt, a' házak' többsége nyilatkozott , engedve a' szerzet.' kívánságának és a' körülmények' mindenkit saját jövője iránti gondoskodásra intő
s ú l y o s s á g á n a k , a' közgyűlés' képviseleti alapra fektetett
tartását hivatalos jelentésében September' havára tűzte ki.
Jelentése e' szavakat foglalja m a g á b a n : „Et t e m p ó r a , quit u s nunc vivimus, et vota plurium domorum exposcunt, ut
praeter ordinem hactonus usu receptum capitulum provinc i a l e celebrctur. Qua propter indico capitulum provinciale
Pestini celcbrandum, et pro comparitione diem 2-am,
pro priina sessione 3-ain septenibris a. c. statuo." A' tanácskozás már f o l y t , midőn a' mélyen tisztelt püspöki kar'
levele Gruber György volt kormányzó által előmutattatott.
Szerinte a' barátságos tanácskozás több tagokkal megengedtetik, de a' szabályozás és tisztválasztás nein. E' leirat
n e m hathatott a' kedélyekre megnyugtatólag. A z olly igen
bizonytalan, és a' jövendő miatt nem csak szerzetesi, han e m emberi szempontokból tekintve i s , méltán .aggodalm a t szülő körülmények k ö z t , t á v o l vidékekről é s nagy uti
költséggel összejött tagok' nagyobb része kimondá : hogy
a' közgyűlés törvényszerű. A' tisztválasztás' kivétele mellett, másra nézve ugyan olly véleménynyel volt a' kisebbségben maradt rész is. A' rendkormányzó' julius' 15-kéről
kelt és saját aláírásával ellátott meghívó levelében határozottan kijelenté , — hogy : „Capitulum provinciale" fog
tartatni. Constitutionkban pedig részletesen elő v a n adva
a z o n m ó d , m e l l y szerint az illy capitulum tartandó, 's kijelentetik egyszersmind, hogy annak teendői k ö z é számolandó legyen a' szabályozás és tisztújítás is. H o g y e' gyűlésre a' szokottnál több képviselő hivatott m e g , c s a k azért
s e m teszi azt törvényszerütlenné, mert a' gyűlés' tagjainak
száma időnkint változott. Hajdan a' római közgyűlésre két

képviselő küldetett. A' Nikolsburgban 1711-dikben tartott
közgyűlésben 13 házigazgató és 17 képviselő volt jelen.
Vádul liozatik föl a' gyűlés ellen : hogy rendszabályokat alkotott, 's azokat, egyházi megerősítés nélkül a z o n nal foganatba is vette. I g a z , volt idő, midőn a' gyűléseken
hozott uj rendszabályok szerzetünk' római í'őkormányzójához, és az által szentesítés végett a' római pápához küldettek : de a'római főkormányzóvali viszonynak II. József
által történt megszüntetése után tartományi gyűléseink törvényeket alkottak, 's azokat minden felsőbbségi szentesítés
nélkül foganatosították. Az 1782-ki gyűlésben a' gyűléstartás' módjára nézve határozattá lőn : hogy a' tartományi
gyűlés'minden határozatai olly tekintélylyel bírjanak, minővel birtak egykor a' római e g y e t e m e s gyűlésekéi. Az
1 7 9 0 - b e n tartott gyűlésben pedig határoztatott : hogy minden tartományi gyűlés' határozatai a' gyűlés utáni hónapban hazaszerte kihirdettessenek, és a' házakban azonnal érvényeseknek i s m e r t e s s e n e k .
Mi a' mélyen
tisztelt püspöki karhozi viszonyt illeti, XI. Incze pápa
l ( i 8 4 - k i mart. 1 3 - k á n kelt iratában e' szavak állanak:
.,S. congregatio eminentissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita censuit, et declaravit, religionem cler. reg. paup.
matris sehol. piar. gaudere exemtione a' jurisdictione ordinariorum locorum. N o s decretum praesentium auctoritate
apostolica tenore praesentium approbamus, et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicinuis." — Mondatik . hogy IT. József és I. Ferencz országunk' királyai a' szerzeteseket az illető püspökök' hatósága alá rendelték. Igaz, hogy egyházunk' főnökei a' betekintési és fölügyelési jogot szerzetünk' irányában néhol
gyakorolták ; de azt s e m lehet kétségbe hozni, hogy sem
gyűléseinkre biztosokat nem küldöttek, sem gyűlési határozatainkat visgálat alá nem vették. A ' j o g i pörkérdésekre
nézve az 1790-ki közgyűlés'jegyzőkönyvében ez olvasható : „ I n juridicis processibus servandum ordinem constitutione Clem. XII., quae incipit : Cum sicut dilectus filius etc.,
praeseriptum esse t e n e n d u m , eo solum mutató, ut pro recursu a' provinciali ad generalem, ab hoc ad sedem apostolicam , usque dum feliciora rediverint tempóra, ponatnr
recursus a' provinciali ad ejus consistorium, ab hoc ad dioecesanum." Hogy pedig gyűléseink időnként lényeges dolgokban is tettek változásokat, csak a' következőkből is kiviláglik. Ősi törvénykönyvünkben szintúgy, mint, a' pápák'
bulláiban a' kormányzóhoz két kormánysegéd rendeltetik,
mind a' mellett az 1 7 8 2 - k i közgyűlés e' segédek' számát
hatra emelte. Az i 8 4 4 - d i k i gyűlés tiz kormánytagot rendelt, kik közül 7 kormánysegéd, 3 kormánytanácsosi tisztet viseljen. E' gyűlésben határozattá lőn, és tüstént foganatba is ment, : hogy a' házigazgatók' választása tiz g y ű lési t a g által eszközöltessék, 5 legyen a' házigazgatók-, 5
pedig a' képviselőkből. Még a' mult évi kisgyűlés sem kételkedett több, közigazgatást illető rendszabályokat hozni,
mellyekről kijelenté a' kormányzó : hogy azok a' történt
föladás miatt, csupán ezen egy esetre, nem szentesítés, hanem csak tudomás végett a ' b o l d o g u l t herczeg-primás elé
is föl fognak terjesztetni.
J e l e n -évi közgyűlésünk törvénykönyvünk' nyomán
haladva, csak czélszerübbé 's fejtettebbé tette a z t , mi a'
szerzet, házak, javadalmak' igazgatását és a'gyűlések' tartási módját illethette. A' kormánytanács eddig is számolt
t e t t e i r ő l , de számolása a' collegialis intézkedés miatt nem
birt elegendő biztosítékkal arra, h o g y rá a' közügy' j ö v ő beni czélszerüsitendését teljes bizodalommal lehetett volna
építeni. Fő óhajtás volt, azon, törvényeinkkel ellenkező tit-
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kolódzást eltávolítani, melly be eddigi kormányzóink a' dolgok' valódi állását burkolni szokták. Innen mindannak
nyilvánossá tétele, mihez mint közügyhöz, mindenik rendtagnak joga van. Innen a' kormánysegédek közt fölosztott
munkaszak. Innen a' kormányzó' főfelügyelési tiszte, ki
hogy az igazgatási ügyek fölötti őrködést annál czélhoz
irányzottabban vihesse, tekintélye' teljes fontartása mellett
az egész szerzet' összetartó középpontjává lön. Minek meggyőzőbb átérthetése' tekintetéből van szerencsénk egy példányt a' septemberi közgyűlés' jegyzőkönyvéből ide csatolhatni. Mi Isten' segítségével teljes erőnkből azon leszünk : hogy a' szerzet' tagjai eredeti rendeltetésök, szerzetesi fogadalmaik és a' kath. egyházhozi mindenkép törvényszerű csatlakozás' egyedül üdves, egyedül igaz útjáról
soha meg ne feledkezzenek. Ismerjük ugyan országunk'
jelen zajos állapotát, 's tudjuk, hogy az egészen keresztül
vonuló bizonytalanság' zavartsága a' testületek' némelly
tagjait is többé vagy kevesebbé áthatotta; de minden jót
és törvényszerűt hőn ápoló buzgalmunknál fogva, bizodalommal vagyunk az iránt: hogy a' kegyes tanitórend valamint eddig, ugy ezentúl is egyike leend azon előharczosoknak. kik az egyedül üdvezitő ut' egyengetése és megvédése' munkájában foganatos részt vesznek. Ezen irányban történt legközelebb fölszólalásunk is, mellyben a' közoktatási ministeriumtól határozottan kívántuk : hogy a'
vallástan mint rendes tanulmány rendes órákban adathas
sék elő, a' naponkinti misehallgatás és mindaz, mi a' m.
k. helyt, tanács bölcs szabályrendeleteinél fogva a' hit'
dolgában üdves hatással gyakorolva volt, a' budai és pesti
középtanodákban ezentúl is szabadon gyakoroltathassák.
Melly alázatos följelentésünk' tétele után, legmélyebb tisztelettel vagyunk.*) Pesten, december' 18-kán. A' kegyes
tanitórend' kormánya.

INémethon.
A' porosz király ő fölsége által birodalma' számára
kibocsátott alkotmányos oklevél, a' katholicusok' majdnem
minden kívánságait kielégíti. E' szerint tudnillik: „II-dik
czikk: A' hitvallás, vallás-társulati, és közös nyilvános
isteni-tisztelet' szabadsága biztosíttatik. A' polgári és álladalmi jogok' élvezete a' hitvallástól, és bárminemű vallási társulatban való részvéttől független. A' polgári és
álladalmi k ö t e l e z t e t é s e k n e k
a' v a l l á s s z a b a d s á g ' gyakorlata a k a d á l y t nem tehet. 12-dik
czikk : Az evangelica és romai katholica egyház, valamint
minden más vallási társulat, ügyeit függetlenül maga rendezi és intézi, és a' cultus-, oktatás- és jótékony czélokra
szánt tulajdon intézetei, alapitványai és javai' birtokában
marad. 13-dik czikk: A' vallási társulatok főnökeikkeli
közlekedése nem akadályoztathatik. Rendeleteik' közzététele csak azon korlátoknak vettetik alája, mellyeknek minden
más hirdetmények vannak alá vetve. 14-dik czikk : Az
egyházi kegyurijog és azon föltételek iránt, mellyek alatt
az megszüntetendő, egy különös törvény rendelkezendik.
15-dik czikk: Az egyházi állomások' betöltésénél az álladalmat eddig illetett kijelölés-, választás- vagy megerősitési jog megszüntetik. 16-dik czikk: A' házasság'polgári
érvényessége, annak, az erre. kijelölt polgári hatóság előtti
megkötésétől függ. Az egyházi egybeadásnak csak a' polgári kötés után van helye. 17-dik czikk: A'tudomány és

tanítás szabad. 18-dik czikk: A' porosz ifjúságnak az
átalános népmiveltségéhezi igénye elégséges nyilvános intézetek által biztosíttatik. Szülék és gyámok kötelezvék,
gyermekeiket vagy gyámoltjaikat az átalános népmiveltség' tekintetéből szükséges oktatásban részesittetni. 's ennélfogva azon határozatok'megtartására kötelesek, mellyekot az iránt az oktatási törvény fölállitand. 19-dik czikk:
Oktatni, vagy tanintézeteket alapítani, mindenkinek szabad, ki az erre szükséges tanbeli, e r k ö 1 c s i és technical
k é p e s s é g é t az illető á l l a d a l m i h a t ó s á g előtt
bebizonyította. 20-dik czikk : A' nyilvános népiskolák, valamint minden más nevelő és tanintézetek bizonyos, az álladalom által kinevezett hatóság' fölügyelése alatt állanak.
A' nyilvános tanítók, álladalmi hivatalnokok' jogaival élnek. 21-dik czikk: A' népiskola' külső ügyeinek vezetése,
és a' tanítók' választása, kik az ő erkölcsi és technical képességüket az illető álladalmi hatóság előtt bebizonyítani
kötelesek, a' községeket illeti. A' vallástanitásról a'
népiskolákban gondoskodni, és arra fölügyelni, az illető
vallástestületekhez tartozik. 22-dik czikk : A' nyilvános
népiskola' fölállítása-, és tökéletesítésének eszközeiről gondoskodnak a' községek : kimutatott tehetetlenség' esetére,
pótlólag az álladalomtól gyámolittatván. A' nyilvános
népiskolákban a' tanítás dijnélkiili. 23-dik czikk : Egy különös törvény szabályozza az összes oktatási rendszert. A'
tanítókat elégséges és meghatározott évdijjal az álladalom
látja el." — Eddig az alkotmányos oklevél' minket illető
része. Ebből láthatni, mi dicső eredménye van a' kath.
egyesületi kérelmezéseknek. A' Piusféle egylet nagyszerűen
működött. Neki köszönheti egy nagy részben az álladalom,
hogy Némethonban a' polgári béke komolyabban meg nem
zavartatott, a' forradalom' átalános elterjedése meggátoltatván. De neki köszönhetni azt is. hogy a' kath. egyház
már jiioct minden porosz tartományokban szabad. A' király
nem csak kinevezés-, hanem még megerősítési jogáról is
lemondott, a' vallási társulatok' elöljáróinak választását illetőleg. Az iskolai ügyekre nézve: intézeteit s alapítványait
minden egyház háborítatlanul bírja, 's ujakat legjobb belátása szerint alapíthat. A' fiiliigyelési jog föl van ugyan
az álladalmi hatóságnak tartva, 's különféleképen köriilirathatik : de a' mi leglényegesebb, az megadatott. Mi nagy
szégyen a' volt porosz alkotmányozó 's liberális országgyűlésre nézve, szabadelvüségben saját, olly sokszor a' világ' Ítéletének kitett fejedelmétől fölülhaladtatni ! Semmi
sem bizonyosabb, mint hogy, az ugy nevezett radical-reformerek a' szabadságot csak önmaguk, önelveik és nézeteik' részére akarják, az ellenkezőnek elnyomása- és kiirtására
pedig minden pillanatban készek.

Olasz,hon.

Külföldi lapjaink részben kezünkhezérkezvén, azon
állapotban vagyunk, hogy t. olvasóinkat a' romai események
felől közelebbről értesíthetjük. íme a' történtek rövid kivonatban.Nov. 15-én délután egy órakor Rossi a'képviselőház'
megnyitására indult. A' tényt mindennemű fenyegetések
előzték meg. Rossi maga valami rosszat gyaníthatott, mert
egy nappal előbb a' carabinierik fölött szemlét tartott, és
minden fontosabb állomásokat maga rakatott meg. Egyenes
intések sem hiányoztak a' veszély' pillanata előtt. A' mint
a' pápától jövet a' kocsiba lépni akart, nagysietve egy
* ) A' óm. püspöki kar' Ítéletének elébe vágni uem akarván, pap közelite hozzá, kérve őt, ne menne a' képviselőházba,
ezen prókátori szövetű válaszlevelet minden észrevétel mert meg akarják gyilkolni; épen most, ő nem tudja hol,
osztatott ki pénz e' czélra. Ki ön, és honnan tudja ezt V
nélkül közöljük.
Szerk.
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kérdi Rossi. Én becsület' embere vagyok, 's e' mellett
pap, válaszolá a.' megkérdezett. A' mint gyóntattam, egy
férfi fölfedezé nekem a' titkot, és megkeresett, hogy önt a'
veszélyről értesíteném. Én nem hihetem, felele Rossi, hogy
egy iUy iufamis tényt elkövethessenek ! D e ha igy is van,
igaz ügyért fogok meghalni, a" pápa' ügyéért. "s ez az I s ten' ügye. Erre a' cancellaria felé hajtatott,. hol a' képviselők össze voltak gyűlve. Oda érve süvöltés- és piszegéssel fogadtatott, mit ő úrias, neki tulajdon mosolyával fogadott. A' kocsiból kilépve az orgyilkosoktól körülvétetett,
Néhány lépcsőt hátratévén. valaki bottal vág feléje . " s a '
Hiint erre vissza akart fordulni , egy másik nyakán, rövid
késsel szúrást ejtett. Mondják a' sebet kezével fogta be.
's tovább indult: azonban alig haladt egy lépcsőt, már más,
gyakorlottabb kéz halálos döfést ejtett rajta: mire összeomol va, 's vértől elborítva, Gazzoli bibornok' előszobájába vitetett , hol egy paptól az utolsó szentségeket fii Ívé ve. .En
Istenem !' féle fohászok között kevés perez múlva kiadta
lelkét. A" ki igazságos akar lenni, meg kell ismernie, hogy
Rossi a' pápának egy liii és becsületteljes ministere volt.
hogy az egyházi birodalomban Mamiani' ministeriuma alatt
. íélyen megrendített rendet újra visszaállította, és a' kormányzás' minden ágaiban ernyedetlen munkásságot. nagy
erélytés ügyismeretet tanúsított. Mind a'mellett kevés harátokat számlált. Az olaszok félig külföldinek tartották
(Rossi carrarai születés volt), a 1 tudatlanok és együgyűek
jezuiták" ellenségeiil nézték, a' hivatalnokok gyűlölték
munkássága és erélye miatt. mellyet ő részükről is követ e l t , a'nyilvános lapok üldözték, mert a' sajtót garázdálkodni büntetlenül nem engedte. Hogy magaviselete úrias
és hideg volt. tagadni nem lehet. A ' bűntény' estvéjén a'
clubbokban rendkívüli izgás uralkodott. az összeesküdtek
mnnkások voltak, hogy a' sorkatonaságot, nemzeti és polgári őrsereget részökre megnyerjék. Fájdalom esábszavaik-, és különösen pénzöknek ez könnyen sikerült ; a" ci\ i c i k és carabinierik fraternisáltak a' circoli' férfiaival. és
ezeknek szolgálatukat ajánlák. A ' nyomorult gyilkosok'
egyik csoportja a' minister laka' elé vonult, hogy ineggyilkotatása' estvéjén a' legmélyebb érzelmeiben megrendült
's gyászoló családját insultálja. Ördögi gonoszság! Örökös
gyalázatára megélte Roma, hogy nyilvános utszáin orgyilkosok evvivákkal köszöntetének. A' mint másnap
estve, a'minister'Romából menekülő leányai Civita-Vechiába értek, a' várost ez esemény' dicsőségére kivilágítva
találták; Livornoban pedig nagy ünnepélyek tartattak. —
Azalatt Romában nagyszerű, képviselők-, katonák- és várómiakból álló deputatio, körülvéve mindennemű csőcseléktől,
ment a' pápához. A' pápa Soglia bibornok általa' députationak tudtára adá, miszerint sértve érzi magát, hogy erőszakkal akarnak tőle engedményeket kicsikarni. Galletti
ezt hirül adja a' népnek, melly fütyölés-, és piszegéssel
felelt. Ezalatt a' schweizi, nagyobb részt olaszokból álló őrsereg és a' nép közt összeütközés adta elő m a g á t ; és ez

volt, a' mi kívántatott. A" Quirinalra tüzelni kezdenek ;
egyesek a" körülfekvő házak' tetejére hágnak, hogy kényeimèsebben lövöldözhessenek. Palma, a' propaganda" tanára,
egy igen becses egyháztörténeti compendium' szerzője, 's
egy időtől fogva a' pápa' latin levelezési titoknoka asztaIánál ülve, golyótól találtatott, 's kevés perez múlva megsziint élni. i'.gy golyó magába a' pápa' étteremébe is behatolt. 'S midőn végre a'közel fekvő katonai laktanyából ágyú
is elővonatott, és a' Qutrinalnak neki szegeztetett volna:
a' pápa, a' kül hatalmasságok, nevezetesen Frankhon,
belga, S p a n y o l - é s Bajorország' követeivel tartott tanácskozás után, kijelenté, hogy nincs hatalmában á követélésekét visszautasítani, s az állítólagos népszerű uj
ministerhimot elfogadja. Mig ezek a' Quirinalban történtek: egy más nyomorult csoport Lambruschini bibornok'
lakába tört, bútorait összezúzta, a' 8 0 éves, erényei-és érdemei által egyaránt tündöklő, tisztességes aggastyánt irtóztató fenyegetések között halálra keresvén : ki azonban
lovászmesterének ruhájába "s egy ócska pállástba burkoltan, az istállóban piszkos szalmára lovai mellé lefeküdve. a' veszélyt szerencsésen kikerülte. Éjjel az Angyalvár'
parancsnoka átadá a' lázadóknak, kik a' Quirinalnak eddigelé már urai voltak, ezen erős állomást, 's másnap, azaz: harmadnapra az orgyilkosság után a' sorkatonaság'
elpártolása is tökéletes lett : a' bibornokok elhagyták a'
várost, 's a' pápa majdnem egyedül ott maradt ezen vérszopó tigrisek', kik közül sokakat, nevezetesen a' lázadás'
vezérét Galletrit, a' gályáktól szabadított meg, kezeiben,
Nov. 2 9 - é n Livornoba .Mentor' nevű gőzös érkezett, 's
magával hozta Rossi' özvegyét, két fiát és egyik testvérét,
Az utazók' egyike beszélte, miszerint Romábóli elmenetele előtt ő szentségét ez állapotában meglátogatta. A' pápát három rendű őrök által körülvett, 's zárt kettős ajtajú
szobában találta. ,Én< mondá a' pápa, .félig fogoly vagyok,
és némileg VI. és VII. Pius' sorsában osztozom. Hála Isfennek egézséges, és kész vagyok, a' szenvedés' poharát
fenékig kiüríteni. Elődim' fogsága az egyházra nézve mindég áldásos volt. Jelenleg Romában csak keseritéssel találkozom; külföldre kell gondolnom, ha vigasztalódni akarok. Anglia és Amerika sok örömet okoznak nekem. A'
würzbürgi püspöki gyülekezet szinte sok vigasztalást
nyújtott. Az az egyességnek szép, Némethonban soha sem
látott példája volt.' Erre több püspökökről, és más kitűnő
theologusok- és jogtudósokról nagy elismeréssel emlékezett; a' tanú csudálta emlékező tehetségét. ,Reméllem,'
folytatá ő szentsége tovább, ,hogy az Ur engem még Romában is meg fog vigasztalni. Az Ur fő- és tagjaiban kivánja próbára tenni egyházát. Az Ur' szőllejében sok bozót van, mellyet ki kell irtani. Az Isten' akarata legyen,
Mondja meg kegyed minden püspököknek és minden hiveknek, hova csak jutni fog, hogy millyen állapotban vagyok, hogy érttem imádkozzanak. Vigye meg nekik mindnyájoknak az én üdvözletemet és atyai áldásomat/

A 1 közben elmaradott számokat kedvezőbb körülmények között
adandó mellékletekkel pótolandjuk. Előfizetést m é g mindig e l fogadunk. Kérjük p e d i g t. pártolóinkat a' megrendelés' mielőbbi
megtételére, h o g y ehhez képest a1 nyomatandó példányok' s z á ma iránt is intézkedhessünk. Bizonytalanra f ö l ö s l e g e s p é l d á n y o kat pár hétnél tovább nem nyomathatunk; a' körülmények a7
legszigorúbb gazdálkodást t é v é n kötelességünkké.
Szerkeszti's kiadja D a n i e l i k Jáno». —Nyoœstik Lu ká c s - és társnál. Országút, Kunewalderkáz.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, p o s t á n járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.
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Visszapillantás 1848-ra.
Az év, melly annyi zavarok között búcsúzott
el tőlünk, a' kath. egyházra nézve nagy fontosságú
volt. A' szomszéd Németország az álladalmi, sőt
mondhatni társadalmi kötelékek' átalános bomladozásának közepette, a'kath. vallási érzelmek'örökké
életvidor, alkotó 's egyesítő erejének tanúságát
nyujtá, melly azoknál, kik a ' k o r ' j e l e n s é g e i t a'
történet' fáklyájánál visgálják, nyugalmas, boldog,
nagy jövendőnek reményét kelté föl. 'S Francziaország ! Ki nem érezné szivét hevesebben dobogni,
ha Francziaországra gondol, a' szellemnek e' mindig tevékeny műhelyére, melly valamint eddig a'
legveszélyesb elvekkel árasztá el a' világot, bizonyosan az átalános regeneratio' csiráit is ki fogja
ömleszteni ; mellynek olly lelkes , olly fönséges,
olly bámulatra ragadó clerusa van, melly a'19-dik
században is tud martyrokat, a' hit és szeretet'
vértanúit, fölmutatni, melly legújabban a' katholicismushoz, a' romai sz. székhez való ragaszkodásának olly megható bizonyságát adá ! De e' k e d ves képek, mellyeken olly örömmel nyugszik s z e münk, sebesen elvonulnak tekintetünk elöl, 's l á t juk Olaszhont, 's az egész kath. világot gyászban
's aggodalomban azok fölött, mik hitünk' anyavárosában történtek. A' forradalom'emberei, kiket P i u s nak emberszerető szive kiragadott az érdemlett
büntetés' karjaiból, azzal h á l á l t á k meg k e gyességét, hogy földönfutóvá tették. 'S a' nép ,
mellynek bálványa volt, melly szent áhítattal 's
gyermeki ragaszkodással függött személyén, h i degen, egykedvűen látta távozni barátját, jóltévöj é t , atyját. Ki Írhatja le e' fölötti fájdalmunkat,
's bus e 1 f o g ó d á s u n k a t ki panaszolja meg?
D e mi n e m c s ü g g e d ü n k e n n e k l á t t á r a ; mi tudjuk, hogy a' pápák már többször voltak
ELSŐ FÉLÉV.

kormány hatóság'terén.

kénytelenek Rómát elhagyni, 's hogy mindig, 's a'
világ' örömujjongatása között tértek vissza; mi
tudjuk, hogy Péter' széke fölött Isten őrködik, kinek szavai el nem múlnak, és mi tudjuk, hogy ha a'
pápa valamelly puszta szigetre taszíttatnék is
ki, a' katholica és apostoli egyház a' puszta szigeten is nála volna ; a' pápa mindig Jézus' helytartója, a' püspökök' püspöke, a' hitnek pharosa, a'
hivők' atyja marad.
Az 1848-dik év hazai egyházunkra nézve is
fontos volt. A' martiusi események, mint aerolyth
a tfszta égből csaplak le, háborgó hullámzásba
hozva minden fönálló társadalmi viszonyokat, 's a'
hullámok a' szomszéd egyházi térre is átcsapkodtak. Találkoztak, kik azt hivék, hogy az e s e m é nyeket érdekeik' előmozdítására fölhasználhatják;
mások, kik örömmel üdvezlék az időt, mellyben
eddig pharisaeus módra eltakart érzelmeik 's i g é nyeik' keresztülvitelét könnyű szerrel megtörténendönek reménylhették.Mi ezen nem csudálkozánk,
mi ezt vártuk. Az ifjúság' nevelése többnyire
ollvan volt, hogy a' gyermek, ki a' családi élet'
körében nem szivta magába a' hitnek kincsét, az
iskolában azt bizonyára meg nem szerezte; 's m i dőn papi állapotra szánta magát, 's a' seminariumba j ö t t ; itt is egyben egy, másban más nevű
hiányokkal,sőt gyakran positiv roszszal is találkozott,
melly benne a' hitet minden esetre gyöngítette. A '
theologia magában ínég nem ömleszt hitet a' k e belbe; magának Hermesnek tanúsága szerint, egész
busz évig lehet azt tanulni és tanítani, a' nélkül,
hogy az ember csak Istenben is higyjen 'S így
történt, hogy sokan, fájdalom sokan! léptek a ' p a p ságba kevés, némellyek épen semmi hittel. 'SmosE
kérdem: az illy emberek, kik méltó fogalmával
sem birnak a'papi hivatal' szentsége-, magasztossága- 's fönségének. kik a' katholicismus' legelső elveit alig ismerik, kiknek szivök hit nélküli,
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kietlen és kopár; kik azt. mi a1 jó 's valódi p a p nak örömét, boldogságát, dicsőségét teszi, föl nem
fogják, nyűgnek, elviselhetetlen teh e r n e k t e k i n t i k , a z illy emberek mondám,
nem fogják-e jmegragadni az első alkalmat, melly
e' nyűgnek lerázására kiiátást nyújt? Miért nem v e t nék magukat a' világ' karjaiba? Miért viseltetnének tisztelettel az egyházi tekintély iránt? Hisz'
ö elöttök az egyház vakbuzgók' phreneticus k é p zelgésének szüleménye, az egyházi tekintély pedig
alapot nélkülöző zsarnokoskodás. Miért tartóztatnák vissza magukat a' papság' mindenképi meggyalázásától? hisz'nekik a'papi hivatal nem egyéb,
a' kenyérkereset'egyik, tán legkönnyebb neménél,
mellynél csak arra kell törekedni, hogy az minél
kényelmesebb-, minél jövedelmesebbé tétessék. Ne
mondja senki, hogy tulszigoru vagyok ez emberek'
megítélése- 's jellemezésében. Kérdem: kivántak-e
eddig valami egyebet a' test 's érzékiség' érdekein kivül? Ismertek-e módot az egyház' lealacsonyitásában, a' föpásztorok' lepiszkolásában, a'
hü papok'legyalázásában, még akkor is, midőn ebből kevés hasznot reménylhettek? Nem szövetkeztek-e nyiltan a' hitnek ellenségeivel ? Nem
harezoltak-e egész erejekböl minden, a' katholicismus' fölvirágoztatására czélzó igyekezet 's törekvés ellen? Nézzétek meg a' ,Nemzeti' és ,Marczius tizenötödike'cloacaszerii hasábjait, mellyeket
hitetlenségök, aljasságuk 's becstelenségök' cinicus vallomásaival elárasztottak: 'smondjátok meg,
nin«s-e igazam, midőn azt állitom ezen emberekről, bogy a' papi ruha, mellyet viseltek, elsatnyult
hitetlen leikök' szomorú szemfödele volt, hogy midőn azt levetették, csupán teljes elvilágiasodottságukat tüntették föl egész meztelenségében ; hogy
ollyanok, kikről sz. Pál mondja: ,Inimici crucis
Christi, proditores, protervi, tumidi, et voluptalum
magis amatores, quam D e i ? ' Nem akarom, hogy
valaki akként értse szavaimat, mintha mindazokat,
kik a' legközelebbi mozgalmakban ujitási vágyakkal fölléptek, ezen osztályba soroznám. Vannak,
kik nem tudják, meg nem fontolják, hogy e' téren
minden bokor alatt kigyó lappang, 's azért elragadtatván a'körülöttünk átzuhogó vihar által, elkapatván vagy a' fiatalság-" tüzétől, vagy nem egészen
salaktalan vágyaik' hevétől, reformokat akarnak
behozni, mellyeknek gyászos következményeit be
nem látják, vagy belátni nem akarják. Azért küzdenek a' világi ruha mellett, azt állítván, miszerint
a' világhoz kell simulni, 's le kell rontani a' v á laszfalakat, mellyek azt a' papságtól elkülönözik ; 's
megfeledkeznek a'papság' abbeli rendeltetéséről,
melly szerint a' világon kivül, a' világon fölül kell
állnia ; mert miként lehet irányadó hatást gyako-

rolni ollyasmire, miben elmerültünk, mi fölött s z e l lemi tulnyomósággal nem bírunk? Azért harczolnak a' coelibalus ellen, nem ügyelvén arra, miszerint ez talán azon egyetlen korlát, melly a' papság'
teljes elvilágiasodását gátolja, miszerint ez az e g y háziakat összefűző, egy compact testületté összeforrasztó láncznak legszilárdabb szeme, az egyház'
szabadságának legerősebb védbástyája. Azért k í vánják a' böjtök' megszüntetését, vagy lágyitását,
nem tudván, hogy ezek a' keresztény erkölcstannak természetszerű, szükséges kifolyásai; hogy
annyira tartoznak a' tökélyesbiilés' oeconomiájához,
mint az a' katholicismusban meg van alapítva, miszerint az egyház, ha szent hivatásáról megfeledkezni, ha önmagát megtagadni nem akarja, azokat
el nem törölheti. Azért akarnák a' hierarchiai f o r mákat átalakítani, vagy épen megszüntetni, ' s a '
világi habozó eszmék szerinti kormányzatot b e hozni, megfeledkezvén arról, miszerint a' h i e r a r chia olly alapon nyugszik, mint bármelly hitágazata a'katholicismusnak; megfeledkezvén a' történetről, melly e' hierarchiai formákat tünteti föl,
mint a' hitnek 18 százados legyözhetlen őrét. Ezen
kétféle elemekből összealakitolt reformerpártnak
ernyedetlen, mind a' sajtó, mind az élet' terén k i tüntetett izgatása, méltó aggodalmat keltett mindazokban, kiknek az egyház 's hit' ügye szivökön
fekszik ; ' s kik kötelességök szerint kiszállottak a'
csatára, mellynek keserűségeit csupán az Istenben
helyezett bizodalom 's a' bizonyos győzelemnek
reménye enyhitheté. 'S a' lefolyt é v , melly látta
lankadatlan harczukat, tanúságot teend szándokaik'
tisztaságáról. Ok tudják, mit akarnak. Föntartani
a ' h i t e t és vallási életet teljes épségében; megtisztítani a' szentélyt, mennyire embereknél lehetséges, minden salaktól, megőrizni az egyháznak
mocsoktalan tisztaságát, hogy szüziességében méltó
jegyese legyen Jézusnak; áthatni a' családi életet
a' szent szeretetnek átszellemesitö e r e j é v e l ; kiirtani a' minden nemesb érzelmeket elfogyasztó hitetlenséget; elhinteni a'jövendő béke's boldogság'
csiráit, a' társadalom' oszladozásnak indult viszonyaiba. A' sorompók nyitva állanak : 's ki az,
ki e' korszaknak fontosságát be nem látná, k i , ha
az erőnek bármi csekély szikráját érzi karjaiban,
a' csatatérről távol maradna? íme előttetek az irodalom' tere, az életnek tágas mezeje: válaszszatok!
A' harczot hivatástok parancsolja, melly tőletek a'
világnak újjáalakítását igényli.
Schreiber.
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Tájékozások a' püspöki és presbyteri még lesz kifogásunk); de ki által korlátoztatott?
's kikkel osztatott meg? ezt már csak a' fölszabakormányhatóság' terén.
dult gondolatnak kell elgondolni. Hát ha megforVI.
Proximus huic (episcopatui)
prcsbyteratus,ipso conccptu metaphysico cpiscopatu inferior.
Pehem. Jus Eccl. P. 1. p. 149. • )

Ha nem élnénk a' fölszabadult gondolat' k o rában, 's nem volna dolgunk fölszabadultan gondolkozókkal : az elörebocsátottak után megkíméltük volna olvasóinkat, a' már minden katholicusra
nézve eldöntött kérdésnek további nyomozásától.
Minthogy azonban napjainkban mindenkinek számára fölszabadult a' gondolat: mi is elmondjuk,
mit gondolunk azon szabad gondolatokról, melylyekkel a' döntő szavazat' terén találkoztunk. Egy
illy szabad gondolatot olvastunk a' ,Rel. és Nev.'
1848. II. 18. sz. 141-dik lapján, melly szerint:
,ha isteni jog szerint a' kormányzói hatalom kizárólag a' püspököket illeti, akkor azt emberi r e n deletekkel korlátozni nem lehet: mivel pedig
mégis korlátozlatott, tehát isteni rendeletnél fogva
nem is kizáró és korlátlan ; hanem a' presbyterekkel megosztott és mérsékelt jog az.' — Ezen
gondolat' szabadvolta ellen nincs kifogásunk ; de
ugy látjuk igen elszabadult a' logicától, és azért
ennek kérlelhetlen, korlátolhatlan hatalmával kell
azon megjegyzésünkkel belekötnünk, miszerint mi
ugy tudjuk, hogy az eredményben nem szabad
többet állítani, mint állíttatott az előzményekben ;
már pedig itt azon előzményből, miszerint a' püspöki hatalom korlátoztatott, azon eredmény vonatik ki : hogy a' püspöki hatalom a' presbyterekkel
megosztott. Már kérem, a' praemissákban egy szó
sincs arról, hogy a' presbyterek korlátozták volna
a' püspöknek isteni rendeletnél fogva kizárólagos
kormányzói hatalmát ; tehát a' mi logicánk szerint
a' consequentia csak is az lehet: ergo a' püspökök' kormányhalósága korlátolt (a' major ellen

*) Midőn Pehem e" szavakat mondja, a' rendi hierarchiáról (hierarchia ministerii) értekezik ugyan; de
mi azokat a'joghatóságira is szólóknak tartjuk,nem
csak azért, mert ő szabadelmüsége' daczára is mit
sem tud a' döntő szavazatról, sőt nyiltan ellene van
de azért is, mert ugy hiszszük,mikép az, a' mi metaphysico conccptu, tehát ipsa e s s e n t i a alább áll
habár csak bizonyos tekintetben is : ugyanaz már
semmi áron ezen m e t a p h y s i c e alárendelt állásából föl nem vergődhetik a'fölé,kinek m e t a p h y s ice alá van rendelve, egyéb, ha valamelly dualismus a' metaphysicus conceptus' egységét talán föloszlathatná. Ezt azért volt szükség megjegyeznünk,
nehogy a' szavak' értelmének elcsavarásával joggal
vádoltathassunk.

dítjuk ezen szabad gondolatot például i g y : ha isteni jog szerint bírnak a' presbyterek belső j o g hatósággal (jurisdictio interna): akkor azt emberi
rendeletekkel korlátozni nem lehet; mivel pedig
mégis korlátoztatott (Sess. 14. can. 11.), sőt e g é szen föl is fiiggesztetik, letiltatik az egyházi censnrák által : tehát nem isteni rendeletnél fogva
bírják mondott joghatóságukat, nem is korlátlan az,
hanem a' diakónusokkal megosztott és mérsékelt
j o g ! Q. e. d. — Azonban a' praemissák ellen is
van néhány szabad gondolatunk. Mi az isteni j o gok' korlátolhatlanságát csak azon esetre tudjuk
belé, Istentöli valóságuk' eszméjébe, ha azok korlátolhatlansága is Istentől különösen kimondatik;
mert mi tudunk képzelni magunknak olly Istentől
eredő jogot, melly bizonyos körben,bizonyos czélra adatik a'nélkül, hogy az minden egyes tárgyakés esetekre nézve különösen ,in specifico' fölelemeztetnék. Illyen például a' primátus, mellynek I s tentől való származását a' döntő szavazat' pártolói
sem vonják kétségbe; de szabad gondolatú elvök
szerint nem csak isteni eredetét vesztette, már
régóta el, de a' presbyterekkel is megosztott, m é r sekelt jog az; mert hisz'ugyanazon egyházi kánonok korlátozzák, vagy igazabban szabályozzák
a' primátust, mellyek a' püspököket, és eddigelé
ugy találtuk, hogy a' pápák épen abban keresték
dicsőségöket, abban bírták erejeket, ha szilárdul
ragaszkodtak egyik dicső elödjök, I. Márton pápa'
emez elvéhez: ,Canones ecclesiae solvere non p o s sumus, qui defensores et custodes canonum s u mus, non transgressores.' Ugy és akkor állhatna
tehát csak a' praegnans major, ha Krisztus urunk
az apostoloknak adott halaimat és missiot, vagy
megbízásából magok az apostolok, egy terjedelmes
,corpus juris'-ban aprólékosan föltaglalták, és a'
püspökök' mindennemű kormányhalósági jogaikat
egytől-egyig fölsorolták és kiszabták, nem pedig
a',salus ecclesiae suprema lexesto'-banöszpontositották, és azután ugyanezen, igy Istentől t ü z e tesen kiszabott jogaik merő emberi rendeletek á l tal korlótoztattak volna. Már pedig hogy ez nerti
történt, mindenki tudja ; miből azután önkényt fo-*
lyik az eredmény, hogy az egyház' javára ,in so-^
lidum' adott isteni joghatóság azért nem szűnik
meg az maradni, ha a' ,salus ecclesiae lex'-hez
képest, korlátoztatik, igazabban maga az isteni
hatalomnak eszméje által szabályoztatik ; mit, mí
legalább, korlátoztatásnak, melly kividről jön, nem
mondhatnánk Igen stereotyp fogalommal birnak
az egyházban működő isteni jogok' természetéről,
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kik azl tartják, hogy azok egykor mindenkorra
speciíice kirámázott petrificalumok, és nem m a r a dandó é p s é g - és elevenséggel ható és működő
j o g - és rendelemek, mellyek midőn az egyház'
közjavához, mint ,suprema l e x ' - h e z szabatnak,
nem liogy isteni eredetöket vesztenék, hanem azt
inkább a'közczélra szilárdul összevágó irányukban
tanúsítják. Mikis egyebek azon,úgynevezett k o r látoztatások, mint maga az episcopalus'isteni e s z méjében rejlő szabályok, mellyek midőn e g y r é s z ről a' közjó' érdekében és j ó rend' eszméjében
alapulnak; más részről épen az episcopatus' m a gasztos eszméjében megtestesülni kellő r e n d es jogosságnak, az emberi gyarlóság' irányábani
nélkülüzhellen biztosítékai, az isteni rend és jog'
eszméjének megtestesítő tényezői. Tudjuk p. o.,
hogy az episcopatus' hatalmát ,in solidum,' küldetését az egész világra kapta, ,euntes in mundum
unisersum'; 's valljon a' püspöki megyék' elkülönzése, a' megyei joghatóság' szabályozása nem
elkerülhetlen postulatuma-e a' jó rendnek? 'S kinek jutott eddigelé eszébe a'püspökök' joghatóságának isteni eredetét azért kétségbe vonni,mivel az
,in regula' megyéjök' határai által korlátoztatik?
Az isteni j o g ' e s z m é j e tehát nem csak ki nem zárja,
hanem magában foglalja, r e n d - és joghoz való
szabattatását; különben a' ,Corpus Juris Canonici', nem lenne egyéb a' pápa és püspökök' isteni
hatalmának emberileg megsemmisítő, és minden
egyházkormányzati hatalmat a' presbyterekre istenileg átruházó codexnél. De még azt sem szabad felednünk, miszerint más a' joggyakorlatot
némelly ágaiban szabályozni ; és ismét más magát
a'joghatóságot lényegében megtámadni. Csakhogy
innét azután nem következik, hogy tehát illy módon lehet a' püspök' kormányhatóságának a' megyei zsinaton való gyakorlatát is, a' presbyteriuin'
döntö szavazata által korlátozni ; inert 1 - s z ö r : az
illy korlátozás tulajdonképen a' püspöknek nullificatioja v o l n a , mikép már megmutattuk. 2 - s z o r :
A ' püspök' törvényhozói hatalma nem egyes
á g a - , hanem a' megyei zsinaton előfordulható minden tárgyakra nézve korlátoltatnék, azaz: a' t ö r vényhozói hatalom lényegében táinadtatnék meg;
pedig abban közösen megegyezünk, hogy a ' p ü s pöknek sem szabad nullificaltatni. Egy másik k i fogásunk a' praegnans praemissák ellen abban áll,
hogy a' szóban forgó korlátolás nem merő emberi
rendeletek' szüleménye, legkevesbbé pedig a' p r e s hyteriumé. Fölsoroltuk fönebb azon esetek'nagyobb
részét, mellyekben a' ,consensus capituli' a' p ü s pök' rendelkezésének érvényességéhez j o g szerint
megkívántatik; de azon megjegyzéstsem mulaszthattuk el megtenni, miszerint a' capitulumok szó-

ban lévő döntö befolyásukat egyetemes zsinatok,
vagy pápai rendeletek' nyomán, tehát olly uton
kapták, hol szavazattal soha sem bírtak. Maga az
episcopatus korlátozta tehát önkormányhatóságát,
bizonyos, többnyire csak a' ,meum tuum'-róli i n tézkedést szükséglö, nem pedig tisztán egyháztani
vagy fegyelmi esetekben; ha pedig maga az e p i s copatus szabta saját isteni kormányhatóságát bizonyos r e n d - és formákhoz, ebbeli hatóságának i s teni jelleme és természete meg nem sérüli; mert
isteni hatósággal történt a' korlátolás. És A'alljon
nem volna-e joga az episcopatusnak ezen, idővel
maga körül vont korlátokat, idővel ismét eltávolítani, vagy máskép szabályozni, valamint hatalmában állott azokat fölállítani? Nem születnek, és
nem sztinnek-e meg jogformák és jogviszonyok
magokkal az azokat föligénylö tárgyak- és i n t é zetekkel? Tekintsünk csak az ugy nevezeti ,Jus
novum'-ba, mellyet a'trienti zsinat rendezett, p. o.
az exemptiokra, káptalanok' viszonyaira, papneveldék' alapítására, 'stb. Es lia csakugyan korlátoztatok idővel a' püspökök' kormányhatósága, v a l l jon a' korlátozás előtt ki volt ama' korlátozott j o gok' korlátozatlan birtokában? Vagy a' korlátozás
előtt csak bitorlás létezett? A' korlátozó kánonok
erről mit sem tudnak, sem a' Szentlélekre nem
hivatkoznak. Vagy lia bitorlás volt, mi utóbb k o r látoztatott, mikép nézhette azl el az egyház századokon át, orvoslás nélkül? mert a' trienti zsinat
nagy szerepet játszik eme' korlátozásban. Hogy
azonban mindezekkel nem akarjuk a'püspöki k o r mányhatalom'absolutismusát indokolni, eddigi n y i latkozataink eléggé tanúsíthatták. Nem, midőn mi
a' presbvterium' absolutismusa ellen harczolunk,
azzal az episcopatusban sem fogunk soha sem k i békülni; mire azonban hogy nincs is szükségünk,
kézzel fogható tanúság elég vastag,Corpus J u r i s ' unk ; elég biztosítékot nyújtanak a' ,forum internum'-nak Krisztus' országában szentesitett g a rantiai.
Hogy tehát a' föllaglalt szabad gondolat a'
logica' birószéke előtt megállhasson, szükség k i mutatni, l - s z ö r : hogy az isteni jogok' természetével semminemű szabályozás össze nem fér. 2 szor : Hogy a' püspökök mindazon esetekre, melylyekben joggyakorlatuk korlátozva van, speciíice
korlátlan j o g o t nyertek istentől. 3s z o r : Hogy a'közbejött k o r l á t o z á s o k c s a k ugyan merő emberi r e n d e l e t e k által történtek. 4-szer : Hogy ezen k o r l á t o z á s o k maga
a' jog' gyökerére és nem gyakorlati egyes ágaira
vonatkoznak. 5 - s z ö r : Hogy mindezen korlátozások
csak a' presbyteriuin' j a v á r a történhettek. Mig
mindez kimutatva nem lesz, addig ama'fölszabadult
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gondolatot, szabados sophisinánál egyébnek nem
tartandjuk.
Egy másik szabad gondolat (,Rel. és Nev.'
1 8 Í 8 . II. 33. sz. 269. 1.) igy hangzik : „Következésképen (Actor 20, 28.) a1 presbyterek a'Szenllélek állal rendeltettek az egyház'
kormánvára:
O il
t)
7 's
azért az egyház' kormánya őket t u l a j d o n j o g g a l , n e m p e d i g c s u p á n a' püspök' m e g bízásából, a' mennyire talán egyes egyházak'pásztoraiul rendeltettek, illeti : különben az következnék, hogy a' püspök a' Szentlélek fölött van, 'stb."
Már most gondoljunk mi is valamit a' püspökök'
kormányhatóságáról. Mi tehát ugy gondoljuk: hogy
miután az egyházi kormányhatóság ,közös', emberi
jogok pedig az isteniekkel össze nem vegyülhetnek; de azon közös elvnél i'ogva i s , miszerint a'
püspököt sem szabad nullificálni : a' püspök' k o r mánvhalósága is a'Szentlélektölszármazik. És most
már tovább igy gondoljuk a' dolgot: következésképen a' püspökök is a' Szentlélek által rendeltettek az egyház' kormányára ; 's azért az egyház'
kormánya őket is tulajdonjoggal, nem pedig a'
presbyterek' kölcsönzéséből, a' mennyire talán a'
káptalanok által egyes püspöki-székekre megváasztatnak, illeti ; különben az következnék, hogy
presbyterek a' Szentlélek fölött vannak. Ugy de
bezzeg, ki fogja most a' két szabad gondolat' bilincseiből a' Szentlelket kiszabadítani? Se baj. A'
hol többen vannak, ott a' Szentlélek is megszaporodik ; tehát nem lehet kétség, hogy a' Szentlélek
tulaj donképen csak a' presby terekre bizta az e g y ház' kormányát; különben az következnék,hogy a'
Szentlélek a' többség ellen merészelt intézkedni.
Isten bocsáss bününket! De mi máskép a' dolgon
segíteni nem tudunk ; mert azt csak nem vagyunk
képesek magunkkal elhitetni, hogy a' Szentlélek
az egyház'kormányát két külön tulajdonjogu hatóságra egyaránt bízhatta volna; innét pedig szükségképen következik : hogy az egyik hatóságnak
magát alárendelnie kell. Az pedig ismét természetes, hogy a'Szentlélek is jól tudta, mikép több szem,
többet lát. Demitmond majd erre az episcopatus?
Már csak ö is lépjen ki a' szabad gondolat'terére,
és vessen számot a' 19-dik század' szentleikével,
ha ugyan hiszi, hogy sz. Pálnak Szentlelke,
részére is juttatott valamit az egyház'kormányából.
Mivel már igy a' gondolat' szabadságába magunkat bele gondoltuk, 's ugy vettük észre, hogy
mi is megbírjuk azt a' gondolat' szabadságát;
ide irjuk a' mi néhány szabad gondolatinkat is. Mi
a' többi közt például azt gondoltuk : ha már közös
a' kormányhatalom, és a' döntő voksot maga a'
Szentlélek adta a' presbytereknek : akkor a' döntő
voks szükségképen járni fogja a' hiterkölcstani

kérdésekben is. És azért azonnal a' fölszabadult
gondolat' szent nevében ünnepélyesen követeljük,
hogy ,ab anno 18'l8' ezen ősi jogunkba okvetlenül visszahelyeztessünk ; mert mi tagadás benne : eddig vagy nem igen sokba vettük ezen olly
lényeges jogunk' gyakorlatát; vagy valamelly,
minden esetre igen bűnös gondatlanság által idő'
multával belőle Jiiidősültiink. Azután azt is gondoltuk, hogy ha már a' Szentlélek rendelt bennünket az egyház' kormányára, a' nélkül, hogy k ü lönbséget tett volna az egyetemes és megyei zsinat közt: innét szükségképen következik, hogy
miután emberi rendeletek az isteni jogokat nem
korlátozhatják, a' trienti zsinat' minden határozatai, csak utólagos beleegyezésünk által juthatván érvényességre, ( a ' 2 3 - d i k ülés' VII. k á nonát kivéve, melly mivel közvetlen rólunk nélkülünk rendelkezett, a' kánonok' sorából irgalom
nélkül örökre kitörlendő,) tőlünk függ annak minden, ősi jogainkat jogtalanul korlátozó rendeleteit
,ipso facto' fölfüggeszteni, mig mi a' megyei zsinatokon rendelkezhetni fogunk. Rájárt arra is fölszabadított gondolatunk, hogy miután mi a' Szentlélek által rendelt legislatorok vagyunk, innét
szükségképen következik: hogy az egyházban, a'
püspökök ezentúl szigorúbban tartsák magukat a'
mi törvényeinkhez, és a' dispensation osztogatásával ne bánjanak olly bökezüleg, mintha ők is
törvényhozók lennének ; hanem emlékezzenek meg,
mikép csak a' legislator lehet, ,legis relaxator'is.
Nem különben az eddigelé ugy nevezett püspöki
helyettesek, f ő - és alesperesek minden hatóságukat 1849-dik évtől kezdve, egyedül tőlünk, mint
a' Szentlélek állal rendelt tulajdonjogu egyházkonnánynokoktól nyerendik; a' ,reservatio c a s u um' pedig ,ipso facto' tökéletesen megszűnt; k i vévén a' püspököket, kik a' maguknak föltartott
esetekben ezután i s ; de bizonyos papalisokban
nem absolválhatnak, mert ezek ideiglenesen a' p á pánál megmaradhatnak, mig majd a' coelibatus
iránt vele megalkudtunk.
De legyünk igazságosak. A' tulajdonjogu
kormányhatóság' igényeit a' döntő szavazat' v i t a lói a' püspöknek szinte tulajdonjogu kormányhatóságával kiegyenlítik ; midőn az egyházi kormányhatóságot nem kizárólagosan maguknak, hanem
egymásközt megosztva, tehát csak közösen a' p ü s pökkel követelik. Tulajdonjogu? és mégis m e g osztva? közösen? és mégis döntőleg? No de l e het, hogy a' fölszabadult gondolatban minden m e g férhet egymással. Lássuk csak. lia a' püspök' t u lajdonjogu kormányhatalma a' presbyterekével
megosztott hatalom, és a' kormány közösen v e z e t tetik ; miután a' mindkét részről tulajdonjogilag
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birt hatalomnak megosztása, és a' kormánynak
közössége, a' hatalomnak mindkét részröli kölcsönös megosztását föltételezi : mi ugy tartjuk, hogy
a' mindkét részről tulajdonjogilagbirt kormányhatóságnak közössé olvasztása csak önkényes és
kölcsönös jog megosztás' utján történhetik. Lássuk
tehát, minő jogokat oszt meg a' püspök a' p r e s b y terekkel, és viszont a' presbyterek a' püspökkel?
Ha a' püspök a' megosztó fél : neki eddig volt mit
megosztani ; de a' presbyterek ? ők eddig csak a'
döntő szavazat' kérdését akarják eldönteni; azután
majd megosztoznak a' püspökök' kormányhatósági
jogain; és a' kölcsönösség' kiegyenlítésére, majd
neki is juttatnak valamit. Hisz' természetes, hogy
előbb az adjon, a' kinek v a n , 's csak azután
lehet osztozni a' közösön. Például valamelly háztulajdonos több zselléreket fogad be házába ; a'
zsellérek kényelmesebben lakó házuroknak f ö l mondják a' szálást, és azután azt vele együtt k ö zösen megosztják. Itt a' tulajdon, megosztás, közösség egy házban összefér. Már pedig sz. Pál az
egyházat is házhoz hasonlítja : miért ne férhetne
meg tehát itt is egymással a'döntö szavazat és közös
kormány, és a' tulajdonjog és kölcsönös megosztás. llisz' a' logica sem lehet olly vas következetességü, hogy a' kor' igényeit néha-néha ne méltányolná.
Csajághy Sándor.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
M a g y a r h o n.
(Sz. M a u r u s , p a n n o n h e g y i s z . b e n e d e k rendi s z e r z e t e s , később p é c s i püspök' beatificat i o j a . ) Azon megdicsőült koszorusokkal, kik hajdan a'
földi pálya' rögös utain az igaz hit mellett, 's az ennek
gyakorlása közt fölmerülő nehézségek ellen ernyedetlen
kitartással küzdöttek, 's jelenleg, mert jó harczot harczoltak, a' mennyei örömek' örök hajlékaiban imádják az angyalok és szentek' királyát, J é z u s t , megnyugtatólag és
édesen fűznek össze minket a' szentek' egyességének az
emberi sziv és ész által egyiránt követelt, "s a' csalhatatlan romai ősegyháztól teljes bizonyossággal tanitott kötelékei. A' föld' kerekségének bármellyik részén, 's akármelly
korban éltek légyen is ők : mi tiszteljük a' diadalmas sereget lelkünk' egész áhítatával, örvendünk boldogságukon, 's hatalmas közbenjárásukat bizalommal kikérjük;
azok iránt mégis, kik vándorlásaik' napjaiban hozzánk közelebb állottak, 's kiket buzgóságunk védszentekül választott k i , ugy tetszik, vonzódásunk forróbb, bizodalmunk
erősebb, 's lelkünk' szende örvendezései élénkebbek. Örvendtiink, valahányszor hallottuk, hogy ősegyházunk' látható feje, 's népek' atyja, v a g y egész egyházunknak, vagy
ennek egy részének ujonan tűzött légyen ki köztisztelet'
tárgyául ez vagy amaz ország' szülöttei közül szent életű
férfiakat, őket a' boldogok vagy szentek közé igtatván.

Annál nagyobb volt örömünk, midőn e' lapok' hasábjain
(1848. II. 4 0 . sz. 327-dik 1.) olvastuk, hogy bár nem hazánk' szülöttei, *) de igen is hazánk' lakosi közül egyik
ismét szaporitá a' boldogok' névkönyvét, tudnillk M a u r u s ; tagja azon, az egész Europa' szellemi és anyagi kifejlesztésében és műveletében hallhatatlan névre érdemes
és milliók' forró hálája- és áldásitól követett szerzetes
rendnek, melly kedves hazánkban a' kereszténységgel egy
idős, 's melly főszéklielyéről, a' dicső Pannonhegyről valamint hajdan az igaz hit és miveltség' világát ragyogó
tűzként's boldogitólag szétterjészté hazánk' virányain: ugy
később is egész jelen napjainkig, munkaszeretet-, tudományosság- , szerénység-, 's az élő rom. kath. hit' örökzöld koszorújával ékeskedik. E'jeles rendben, e' jelentékeny vidéken tölté ő életének egy részét, mig később a'
pécsi megye' boldogitására őt első apostoli királyunk sz. Istvánpüspöknek kinevezé, mellyet 1 0 3 6 — 1 0 7 0 - i g kormányzott,'s szent élet' hirében holt meg. A' sz. főpap' emléke fölött
átsuhogó nyolez századok' viszontagságai nem voltak képesek nevét a' feledékenység' homályába burkolni; él ő
azok' unokái között, kiket hajdan az Ur Jézus' evangéliumára, a' jámbor keresztény élet- 's a' liliomtiszta szüzességre szóval 's példával tanitott. Tiszteltetett mindig,
de az ajtatos liivek' e' tisztelete nem volt ünnepélyesen
jóváhagyva és megerősitve az anyaszentegyház látható
fejétől, mig végre a' megdicsőültnek buzgó utódja legújabb
időkben e' megerősítést is kieszközlé.
A' köztünk, mint magyarok és szent Maurus, mint
Magyarhon' lakója közt fönálló 's gyöngéden megőrzött
közelebbi viszonynál fogva, nem tartjuk fölöslegesnek
érintett mcgdicsőittetéséről 's életirásáról bővebben is szólani ; mit annál könnyebben tehetünk, minthogy kezünknél
van egy, sz. Maurus' beatificatiójának okmányait tartalmazó irat, 's mellyben a' boldogitás' folyama, 's szentünk
épen olly szorgalom-, mint pontossággal irt életrajza elég
világosan előadatik. E ' munkácskának ezime a' következő : ,Sacra rituum congregatione Emo et Rmo Domino
Cardinali Altieri Relatore. Quinqueecclesien. Confirmationis cultus ab imincmorabili tempore praestiti Servo Dei
Mauro ex orcline S. Bcnedicti Episcopo Quinqueecclesicnsi beato nuncupato. Instante Rmo. P. Alexandro Kampus
exord. min. S. Francisci conventualium Poenitentiario in
S. Vaticana Basilica pro lingva Hungarica et Definitore generalis causae postulatore. Romae 1848. Typis Rev. Camerae apostolicae.' Mielőtt azonban magáról az itt fölvett
boldogitás' folyamáról szólnánk, bátrak vagyunk olvasóink'
emlékezetébe visszaidézni röviden mindazt, mi a' munka'
értéséhez megkívántatik.
Az egyház azon jámbor keresztényeket, kik szent
élet' hirében múlnak ki, tiszteletre méltó' (venerabilis)
czimmel diszesiti; másokat pedig, kik egész környékeken
kitűnő erkölcseik és csudáik * 2 ) miatt tiszteltetnek, és segítségül hivatnak ,boldogoknak' (beati); az imént emiitett
okból az egész anyaszentegyház' tisztelete- és segitségülhivásának tárgyául kitűzőiteket pedig ,szenteknek' (sancti)
1

)

„Maurus M o n a c h u s ordinis sancti Benedicti e x Italia
Ungariam p r o f e c t u s . " L. Hung. S a n c t i t . Indicia.

in

1737

5 7 . 1.

* S ) A ' csudák illyetén pörfolyamatnál ha'roiri osztályra osztatnak, tudnillík: ,supra naturam, contra naturam, és
praeter naturam.' A' beatificaliora elegendő, ha meglehet mutatni, miszerint az állítólag szent férfin' közbenjárására, legalább két ,praeter naturam-' féle csuda történt. (XIV. Bened. után Moy.)
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nevezi. A' j o g valakit köztisztelet és segitségülhivás'
tárgyául kitűzni, a' kereszténység' első századaiban a' püspökök és metropoliták által gyakoroltatott. A' negyedik
század éta azonban nem egészen ismeretlen a' pápai befolyás, miként erről Aranyszájú sz. János és sz. Vigil trienti püspök' életrajzaik elegendő bizonyságot tesznek. A'
rendes pápai canonisatiora azonban csak a' tizedik század'
végén találunk példát, midőn 9 9 3 - b a n XV. János pápa sz.
Ulrich augsburgi püspököt a' szentek' lajstromába igtatá.
(Allzog,!. 487.1. 1846. kiad.) D e azért szinte divatozott a"
szokás, hogy egyes főpapok püspöki tekintélyöknél fogva,
szent életű és csudákkal tündöklő keresztényeket a' szentek közé soroztak. Minekutánna azonban a' lixinuxi megye'
egyik zárdájának szerzetesei, ittas állapotban agyonütött
elöljárójukat szent gyanánt tisztelni kezdették, III. Sándor
pápa a' canonisatiot illetőleg, 1 1 7 0 - b e n illy rendeletet bocsátott ki : „Audivimus, quod quidam inter vos diabolica
fraude deccpti, honiinem quemdam in potatione et ebrietate occisum, quasi sanctum more infidelium venerantur..
Ilium non praesumatis de cetcro colere : cum etiamsi per
cum miracula fierent : non liceret vobis ipsum pro sancto
absque auctoritate Rom. Eccl. venerari." E' pápai rendelkezés IX. Gergely Decretalisaiba is fölvétetett. (X. 3. 45.
C. I.) Ezután majdnem kizárólag a' pápák éltek e' föntartott joggal; sőt VIII. Urbán 1634-ben egyenesen, éspedig
büntetések alatt megtiltja annak gyakorlatát; kiveszi azonban e' rendelete alól azon szent életű keresztényeket, kiknek nyilvános tisztelete már akkor, vagy. az emberek' emlékezete óta, vagy legalább száz esztendővel ez emlitett
rendelet előtt (azaz: 1 5 3 4 előtt), a' pápa, vagy illető püspök' tudta- és engedelmével gyakorlatban volt, vagy pedig
a' pápa- vagy a' szertartások' gyülekezetétől nyert engedelmen, 's istenfélő férfiak' iratain alapszik. (Vö. v. Moy,
Kirch. Lexicon von Wetzer. II. 7 1 3 1.) Ez azon pápai rendelet, melly a' boldogitás' folyamában jelenleg is figyelembe vétetik. Mi a' beatificatio' folyamát illeti: ez minden áron igyekszik az illetettnek tündöklő erkölcsei és csudái
ellen kételyeket támasztani, 's azokat egészen tisztára eloszlatni. A' lehető legnagyobb emberi bizonyosság' előállítása végett a' következő hivatalnokok kerülnek elő a'
pör' folyamában: A' pápától kinevezett előadó (Referens),
a' pörinditó vagy ügynök (Postulator causae, néha procurator, ki advocatus Dei-nek is hivatik ), a' hitelesség'ellenőre (Promotor fidei,vagyis: advocatus diaboli). Ezek' fölügyelése 's illetőleg cllenőrködése alatt, több izben neveztetnek ki választmányok az irományok, pecsétek , 's aláírások' megvisgálása- , az okiratok' tartalmának figyelembe
vétele-, 's az állított tündöklő erkölcsök és csudák' szigorú megbirálására; azután ugyanő' végett háromszor tartatik előkészitő gyülekezet, az utolsó a' pápa' elnöksége
alatt, mellybcn a' consultorok és bibornokok szavazataikat
beadják, de a' pápa az Ítéletet még ekkor sem mondja ki.
IIa a' szavazatok' legalább két harmadrésze kedvezőleg
szól, akkor közönségesen megtartatik a' negyedik congregatio is, ós ismét kérdés tétetik : valljon kelljen-e,
's lehet-e
boldognak nyilvánitni az illetettet , vagy
sem. Mig végre a' pápa a" beatificatio' napját kitűzi.
(Lásd Moy. id. h.) Az itt röviden megérintett, 's XIV. Benedek, „De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione" czimü munkájában terjedelmesen leirt ovatosság és elővigyázat szép kezességet nyújt nekünk arra,
hogy egyházunk' látható fejének illy tárgyban hozott Ítéletén is fiúi áhítattal megnyugodjunk ; mert bár nem absolute lehetetlen, hogy hibázható emberek' tanúbizonyságára alapitott Ítéletében szinte hibázhasson (Bellarmin

Lib. IV. De Summo Pontifice. Cap. II.) : mégis meg kell
gondolnunk, kogy nem közönséges dolog az, kelljen-e, lehessen-e ez vagy amaz jámbort tisztelni és segítségül hívni, életét követéspéldányul kitűzni, vagy sem. Isten valamint másutt, ugy e' tárgyban is, hiszszük,segítséget ad az
egyház'látható fejének, hogy Krisztus' nyáját ne mételyes,
hanem egészséges mezőkre vezesse. „Quare" mond Muratorius,(De ingeniorum Moderamine. Lib. 1. Cap. XVII.) „a
suspicione liaeresis illé non absit, atque intoleranciáin et
poenis dignam temeritatem ac impudentiam praeseferat,
qui rite coelitum catalogo adseriptos explodat, et in iis, ut
ahmt, canonizandis ecclesiam reipsa et rom. pontificem
errasse dicat. Suspicionem liaeresis memoravi, non autem
liaeresim formalem
Ritus iste ab apostolica sede
eo nunc peragitur accurato diligentique studio, ut pie credendum sit, nullum ea in re errori locum fuisse, aut deinceps futurum.' (Vö. Liebermann II. p. 441.) Ezen, a' munka' érthetése,'s az ész'fiúi hódolatának kieszközlése végett
előrebocsátott előzmény után, lássuk a' fölvett boldogitás' folyamát. (Folyt, köv.)
Zalka János.

Olaszhon.
Pápánk- ő szentségének a' lázadók' kezeibőli szerencsés megmenekültét, különösen gróf Spaur bajor követ'
cszélyessége- és áldozatkészségének köszönhetni. Dicsérettel kell megemlítenünk, hogy terve' kivitelében a' franczia
követ-, d'IIarcourt ur által készségteljesen gyámolittatott.
Az érdemes követ ur a' pápához ment, 's nagy nehezen
bcbocsáttatott. De mindkettejükre az előszobában olly
igen vigyáztak, hogy szökésről még csak szó sem lebete.
Erre megjön a : franczia követ, 's hasonlólagbebocsáttatik.
Azon ürügy alatt, hogy a' pápa a' bajor követtel végezhesse dolgát, a' franczia követ az előőrökkel beszélgetésbe
ereszkedett; 's ez kis idő alatt olly élénk leve, hogy a' követ kérné az őrállókat : mennének egy kissé félre a' pápa'
nyitva levő szobájának ajtajától, 's a' beszélgetést újra
élénken folytatá. Azalatt a' pápa átöltözködik, 's a' mint az
őrök betekintenek, sem ő sem a' bajor követ nem vala
többé látható. Spaur ő szentségét egy mellékajtón és lépcsőkön keresztül, a' közellevő franczia követségi lakba v e zeté, hol a' grófnak fia rá már befogott kocsival várakozók. A' pápa mint udvarmester az ifjú gróf mellé ül, mig
azalatt az apa lóháton a' legközelebbi állomásra sietett.
A' szökevények a' nápolyi határokig szerencsésen megérkeztek. GrófSpaurmagaés családja' számára el volt látva utilevéllel,de ebben az udvarmesterről semmi emlités. A'tiszt tehát a' mestert le akarja tartóztatni,'s minden előterjesztés haszontalan volt, mig nem a' tisztet arról értesítik, hogy ki
légyen tulajdonképen a' rejtélyes férfi. Erre a' tiszt térdre
esik, tiszteletteljesen megcsókolja a' pápa' lábait, mindnyájokat, szabadon ereszti, 's ő szentsége nov. 2 6 - á n
Gaetába szerencsésen megérkezik. Spaur még ez nap éjjel
Nápolyba utazott, Garibaldi, apostoli nuntius által a' király ő fölségének bemutattatott, 's átadá a' pápa' saját kezével irt levelét, mellyben ő szentsége Gaetába való megérkeztét a' királynak tudtára adja, hozzátévén : miszerint a' kath. világ' fejének személye iránti vendégszeretetét igénybe veszi ugyan, de ha jelenléte a' nápolyi statusban csendzavarásra, habár legkisebbre is, alkalmat adna,
vagy idegen hatalmasságoknál bizalmatlanságot gerjesztene,azonnal kész lenne távozni. Alig olvasta cl a'király futtában e'le v elet,és örömérzetektől elragadtatva (sopra fatto),még
ugyanazon éjjeli órában parancsolatot adott, hogy két
dándár katonaság, Roberto és Tancredi gőzösökön Gaetá-
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ba a' pápa' szolgálatára induljon, maga, fönséges nejével,
Aquila és Trapani grófok-, Sebastiani infans- és számos
udvari kísérettel Tancredire szállva. A' pápávali találkozásákor az egész királyi család megcsókolá ő szentsége'
lábát. A' megilletődés leirliatlan volt. A' pápa előtt térdre
omoltan, köszönetet rebegett az égnek a' király, hogy a"
pápát saját birodalmában megmentve szemlélheti. A' pápa
áldását adta reá és egész országára. 2 7 - é n Gaetába érkeztek Romából ugyan a' pápa' testvére, gróf Mastai Gabriel,
Rosmini apát, Borgliese , Doria és Salviati berezegek, végre Montanari tanár ; Nápolyból pedig Patrizi bibornok, és
Sforza bibornok-érsek. Ugyanaz nap ő szentsége egy tiltakozást is bocsátott közre, mellyben az erőszakosan kicsikart rendelményeket semmieknek és semmitérőknek nyilatkoztatta,'s ideiglenes kormányt rendelt; egyszersmind kijelentvén: hogy az ok, melly öt távozásra bírta, egyedül
egyházfőnöki hatalmának szabad gyakorolhatása volt,
mi a' római körülmények' közepette, a' kath. világtól méltán kétségbe vonattathatnék.

Hirfüzér.

zandom Chillonból, 's számkivettetésem' helyéről nincs több
mondani valóm.' Erre a' fönebb előadott exccut.io következett. A z ágostai postalap' tudósítója hozzáteszi: miszerint
kimerítő és összefüggő tudósítást nem igen adhat. Mert irni
nem bátorkodnak, 's veszedelmes dolog a' postára föladni
levelet, melly political intézkedéseket tartalmaz. IIa ezt
a' conservativ párt gyakorolná, millyen lármát ütnének liberálisaink ! Emlékezzünk az egykori angol parlamenti
debattokra, és a' radicalis sajtó' a' miatt ütött, lármájára,
hogy néhány olasz és lengyel lázadó' levelei föltörettek.
A' mi honboldogitóink ezt „cn masse" űzik; de ez mind
helyén van, mivel a' szabadság épen azt kivánja, hogy
minden szabadság, melly nekik nem tetszik, agyonverettessék. A'piispök'további sorsáról még nincsenek tudósításaink.
A' pápa ő szentsége saját kezével irt, igen érzékeny
levélben köszönte meg a' bajor követ, grof Spaur urnák a'
személye körül tanúsított gyöngéded és életveszedelemmel járt. gondoskodást; öt Piusrend' nagykeresztesévé, fiát
Maximiliánt pedig Krisztus'rendebeli lovaggá nevezve ki.
Cavaignac dec. 3-áról a' pápa ő szentségéhez következő hivatalos iratot intézett r ,Szentséges A t y a ! A'
franczia nemzet mélyen meg van illetődve azon viszontagságok fölött, mellyek szentségedet az utolsó napokban érték, 's épen olly mély megilletődéssel vette azon atyai bizodalmat is, melly szentségednek okul szolgált, vendégszeretetét pillanatra igénybe venni; szerencsésnek és büszkének tartandván magát, ha ezt szentséged' részére biztosithatja, és magához és szentségedhez méltóvá teheti. írok
tehát szentségednek, hogy minden nyugtalanságot, minden
alaptalan aggodalmat eloszlassak, melly szentségedet első
föltételétől elvonhatná. (A' pápa tehát először csakugyan
Francziaországba kivánt menekülni.) A' köztársaság, melly
a' franczia nép' megfontolt, kitartó és souverain akarata
által már is meg van szentesítve, büszke öntudattal szemlélendi azon tisztán vallásos megszentelést, mellyet szentséged'kebelébeni jelenléte a'világnak hirdetend, és ő azon
méltósággal és vallásos tisztelettel fogadand, melly ezen
nagy és nemeslelkii nemzethez illik. En kötelesnek érzem
magamat e' biztosítást szentségednek nyújtani, kívánván,
hogy szentséged mielőbb, minden további halasztás nélkül
eljöjjön. Szentségednek tisztelő fia, Cavaignac.' A' pápa
válasza: .Tábornagy ur! En Corcelles által levelet intéztem
ünhez, hogy Francziaország iránti atyai érzelmeimet, és
legnagyobb elismerésemet kifejezzem. Ezen elismerés csak
öregbedett bennem azon ujabbi lépés' következtében,
mellyet ön tábornagy ugy saját, mint nemzete'nevében tön,
midőn egyikét segédeinek hozzám küldötte, nekem vendégszeretetet a jánlani egy olly ország' részéről, melly az ,eminenter' katholicus és az apostoli székhez hü szellemekben
minden időkben dus volt, és most is az. Es itt szivem újólag szükségét érzi azon biztositásadásnak, hogy nem fog
liiányzani alkalom, midőn saját tulajdon kezemmel adliatandom apostoli áldásomat a' nagy és nemes franczia nemzeti családra. Ha az isteni gondviselés meglepő utakon,
minden előleges föltevés és legkisebb összebeszélés nélkül ezen helyre hozott, a' hol jelenleg is tartózkodom: ez
nem akadály reá, hogy én azon Isten előtt, kinek, habár
méltatlan helyettese vagyok, térdre ne essem, kegyelmeés áldásának ön- és Francziaországrai kiárasztásáért esedezendő. Gaetában, dec. 10-én 1848.'

A' würzburgi püspöki gyülekezet tanácskozásait
mult évi november' 15-kén befejezte. A' hálaadó istenitiszteletet, mellyre a' vidék' katholicusai egyházi menetben lelkipásztoraikkal együtt megjelentek, a' bambergi érsek végezte, melly alatt a' müncheni érsek, az evengelium'
eléneklése után a' szószékre lépve, kenetteljes egyházi beszédet tartott. Az ősi ,Grosser Gott wir loben Dich' elzengte
után, a' szomszéd Heidingsfeld város, valamint minden más
a' menetben részt vett helységek' elöljárósága Schwarzenberg bibornok-érsek ő herczegségénél tiszteikedék. A'
gyülekezet által közzétett emlékiratot, valamint a' papságés hívekhez intézett encyclicát közelebb adandjuk.
A' frankfurti gyűlésen december' 14- és 15-kén,
az alapjogok' másodszori discussiojának alkalmával, az
egyházra és oktatásra vonatkozó czikkek ugy, mint először
meg voltak alapitva, igen csekély módosítással újra elfogadtattak. A' 29-dik §-nál azonban a' szabad társulati
jogot sértő azon záradék, mellynél fogva a' jezuiták és ligorianusok kizárandók lettek volna, 2 6 0 szóval 140 ellenében elvettetett. Különös, hogy a' 24-dik g-nál, melly a'
tanítókban az erkölcsi, tanügyi és technical képességet megkívánja, most az erkölcsi és tanügyi kellék kihagyandónak
ítéltetett. A' 26-dik §-nál kijelentetett : hogy az egyházi
vagyon a' birodalmi törvényhozás' oltalma alá helyeztetik.
A' genf-lausannei püspököt, Marilley urat, üldözői
éjfél utáni két órakor, chilloni fogságából a' franczia határokra czipelték, 's ott a' szabad ég alatt letették, menne:
merre szeme 's lába viszi. Gyönyörűséges törvénykezési eljárás ! Az öt kantonok a' genf-lausannei megyéből való
száműzetését elhatározták, 's ez iránt a' vivisi praefectus
a' püspököt hivatalosan értesítette, tudtára adván, hogy
szabadságában áll, a' hova kedve tartja, visszavonulni. A'
püspök' felelete volt : ,Erőhatalommal fogattam be, és hozattam i d e , a' nélkül, hogy előbb kihallgattattam volna.
A z ellenem emelt vádakról még csak tudomásom sincs.
Mint katholicus-, schweiczi polgár- és püspöknek a' kérdésben lévő határozatok ellen tiltakoznom kell. Kétszer írtam a' freiburgi, kétszer a' waadtlandi kormánynak, de még
Bonaparte Napoleon-Lajos, Francziaország' decemcsak választ sem nyertem. Én szabadságot követelek ma- berben megválasztott elnöke a' cultusministeri tárczával
gamat védelmezhetni, és törvényszerű bánásmódot, mellyet Falloux urat, az oktatás- és nevelésszabadságának egyik
egy polgártól sem tagadhatni meg. Csak erőszakkal távo- bajnokát bizta meg.
Szerkeszti's kiadja D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k L u k á c s - és társnál. Országút, Kunewalderház.
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A' Würzburgban egybegyűlt némethoni érsekek és püspökök' emlékirata.
Midőn a' félévi martiusi zivatar «Ital Németország' political viszonyainak azon épülete, mellyet
az 1815—diki év' tavaszán Bécsben összegyűlt
fejedelmek és statusférfiak emeltek, alapjában
megingattatott; 's a' fejedelmek a' Németország'
minden tartományain viszhangoztatott, és szabadságot követelő fölhívással számolólag találkozni
készeknek nyilatkoztak : elismerék a' katholicus
püspökök, miszerint bármilly elhatározottan és
szigorún irtózik is az egyház minden tekintélytagadó mozgalomtól; mégis érdekében fekszik,
hogy számára is biztosittassék mindaz, mit a'
szabadság utáni sóvárgás, a' kormányzási gyámnokoskodást 's ellenőrködést illetőleg, magában,
mint igazat, tartalmaz. Elismerék ők, miszerint a'
német fejedelmektől népeiknek tett igéret' i g é n y bevételét, mennyiben tudnillik az igéret az e g y házat is illeti, annál kevesbbé szabad elmulasztaniok, minthogy a' ferdén érteit szabadság' fogalmából fölsarjadzott, 's különféle alakban mutatkozó erőszakos nyilatkozatok, azon egyetemes k í vánságot támasztották az egyházban: vajha ez az
önkény-, és nyers erőnek trónok- 's kormányszerkezeteket fenyegető jelen harczában, magát
küldetésének, a' hit és az ebben gyökeredző erkölcsisség' megőrzésének szentelhetné; 's szabad'önálló munkásságban fejleszthetné ki egész cselekvékenységét. Azt hitték a' püspökök, miszerint
bizhatnak a'német kormányok' fölvilágosodott b e látásában, hogy akkor, midőn e' kormányok kihirdették abbeli elhatározásukat, mellynek következtében népeik' egybegyűjtése és közremunkálása
mellett, olly kormányszerkezetet fognak fölépíteni,
mellynek malasztos árnyában a' német tartomáELSÖ FÉLÉV.

nyok' népeinek jól esik ludniok, az őket illető j o gok' természetszerinti kifejlődésének és élvezhetésének biztosítását, hogy akkor bölcs belátásuk
szerint az egyháztól sem fogják megtagadni, az ö
üdvteljes föladatának kifejleszthetése és életbelép—
tethetése által igényelt szabadság'teljes mértekél.
'S midőn most e'követeléssel párosulva, azon í g é ret járá be a' haza' minden vidékeit, melly szerint
korlátlan religio- és hitszabadság biztosíttatik
mindenkinek, 's megengedtetik, hogy mindenik
egyházi társulat saját ügyeit szabadon és önállóan
rendezze : azt hitték Németország' kath. püspökei,
miszerint a'táplált bizodaloiunak annál biztosabban
átadhatják magokat, minthogy egyházuk melletttizennyolcz százados tanúbizonyság kezeskedik, és
annak müveit
hirdeti. Tizennyolcz századok
mutatják, miszerint az egyház a' viharok' napjaiban
is, mikor a' féktelen szenvedélyek' hullámai adáz
dühöngéssel zúgtak, nentzelek nemzetek ellen f ö l keltek, hogy létök vagy nem-létök fölött határozó
küzdelmet vívjanak, és a' polgári és álladalmi rend'
alapkövei megrendültek: hogyakkoris szilárdon á l lott a' sziklán, mellyet semminemű zivatar'hatalma
sem leend képes legyőzni, 's föltekintett ahhoz, ki
feje és szögletköve, vezére és megvilágositója leend
egész az idők' végezeteig. Az egyház neveié és
erkölcsökre tanitá a' népeket; a' tudományokat és
művészetet dajkálá és megnemesité; a' magán és
nyilvános nyomor' minden nemének számára m e g nyitá a' keresztény szeretet' kiapadhatlan f o r rásait azon különféle testületekben, mellyek a'
testi és lelki irgalmasság" minden cselekedeteire
kiterjeszkednek; a' fejedelmek és népek közti
súrlódásokat igazság által iparkodék kiegyenlíteni,
és igy a' nyilvános és polgári élet' minden v i s z o nvaiban rendet és szabadságot alkotol t, a' hit' e g y e dül igaz alapján. Azon meggyőződésből, miszerint
az egyház e' hivatása minden időkben ugyanaz,
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kiindulva, összegyülekeztek Németország' alulirt
püspökei, összes akarattal kijelelendök és kimondandók azon állást, mellyre az egyház' ősrégi, hozzánk átszármazott kormányszerkezeténél fogva, a'
dolgok' uj rendjének irányában , a' nyilvános
életben törekedni tartozik; különösen kitíizendök
az egyház' status- és egyéb vallásfelekezetekhezi
állásának alapvonásait, 's kijelelendök alapvázlatát
a' jognak, melly az egyházat saját ügyei' rendezésében illeti, azaz : az egyházkormányzást.
Az erkölcsiség, az ember' gyakorlatilag mutatkozó lelkismerete, hit által kormányoztatatik,
melly hitet az egyház tanitja. Az egyház tehát épen
ugy örje az erkölcsiségnek, valamint az álladalom, a' béke' föntartása 's az igazság' kiszolgáltatása által, örje a' nemzeti egységnek. Az álladalom
és egyház természelöknél fogva szükségkép érintkezésbe jönnek egymással, azért elismeri és k i mondja a' püspökség :
Nem akaratja az egyháznak elválást előidézni
az álladalomtól, azaz : a' nyilvános és szükségkép
erkölcsi és vallási alapon nyugvó rendtől. Ha az
álladalom tőle elvál : azt az egyház, a' nélkül,
hogy lielyeslené,el fogja nézni; mint mit akadályozni,
hatalmában nem volt. Részéről azonban, az általa
egyedül, vagy kölcsönös beleegyezés' utján létesített kötfonalakat nem fogja fölbontani; kivévén
lia talán azt az önföntartás' kötelessége kívánná. Az
egyház, megbizva lévén ama' komolyan szent
küldetéssel: ,Mikép küldött engem az atya, ugy
küldelek én is titeket', bárminő alakú legyen is az
álladalmak' nyilvános szerkezete, csak a' legteljesebb szabadság- és önállóságot veszi igénybe.
Szent pápái, püspökei és hitvallói ez elsajátithatlan szabadságért véröket és életeket örömest
és bátran föláldozák. Azért elismerik és kimondják
a' püspökök : Hol az egyházi élet' szabad nyilvánítása és az álladalom' nyilvános rendje között fönforgó viszonyok, az apostoli szent-székkel kötött
concordatum, vagy hasonló egyezkedések által
meghatározva vannak, és ez egyezkedések csonkitatlan és hü teljesítése biztosíttatik: ott a' püspökök azokat szentül tisztelni fogják. A' hol pedig
közönségesen, vagy nevezet szerint az illyetén
egyezkedések' határozatai, az egyházi élet és püspöki szabad működés' akadályaiul bizonyultak be,
mint például az álladalom' kegyurasági joga és a'
tetszvényezés ; vagy pedig a' dolgok' nyilvános
rendjében létrehozandó újítások, az egyezkedések'
módosítása- vagy megszüntetésétől föltételeztetnek: ott a' püspökök mulasztás nélkül meg fogják
keresni a' pápai szent-szék'bölcs belátását mindannak elhárítása végett, mi akadályt tehet. Hol az
egyházi hivatalok' betöltését illetőleg, nevezményi

vagy megerősítési jog mellett, sem egyezkedések,
sem az egyházjog' határozatai nem szólnak : ott
kötelességüknek tartják a' püspökök az egyház'
szabadságát védeni. Ha az álladalomban az egyház
ezentúl már nem ugy tekintetnék, mint egy nyilvános, és magas küldetése miatt megkülönböztetett
testület; hanem csupán mint egy, magánjogilag
biztosított társulat: ugy ez kényszerítve van, és
ezt mégis teszi, visszatérni ősrégi elvéhez, tudnillík a' szabadság és önállóság' elvéhez, saját ügyeinek rendezése- és kezelésében.
Más vallásfelekezetek' irányában a' következő alapnézethez, mint vezérelvhez, ragaszkodik
az egyház : Minden embert, legyen bár az akármelly nemzetből vagy éghajlat alól való, ugy
mint Isten' hasonképére alkotott, és megváltást
sziikséglö teremtményt egyforma szeretettel k a rol által; a' világ' megváltását eszközlendö küldetésének életbe léptetése- és teljesítésére a' szabadság és önállóság' teljes mértékét veszi igénybe ; végre tanait, kormányszerkezetét és fegyelmét nem vallók iránt a' szeretet és igazság' azon
teljes mértékével viseltetik, melly a' más liitenlévökkeli polgári békét biztosítani fogja, a' nélkül,
hogy a' minden vallásokra egyaránt kártékony
hitközönyösséget, ' s a ' saját hitágazataival homlokegyenest ellenkező ,communicatio in sacris'-t
kegyelné. A' püspökök elismerik és kimondják,
miszerint ez e l v h e z , 's a' másvallásfelekczetüekhezi viszonyt illetőleg, az ezen elv által kijelelt e g y házi álláspontokhoz, erősen fognak ragaszkodni.
Az egyház' jogai között első helyen áll a ' t a nítási és nevelési isteni jog. Az egyház sohasem
választhatja el magát a' neki adott küldetés' öntudatától. ,Menjetek és tanítsatok minden népeket;
megkeresztelvén őket az Atyának,Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket megtartani mindazokat, a' miket mondottam nektek'. Épen olly k é véssé választhatja el magát az ezen küldetés' tel—
jesithetésére megkívántató szabadság' öntudatától.
Minden századok, 's a' világ' minden részei tanúskodnak az egyház mellett, miszerint azon férfiak,
kik a' nevelés' e' nagy küldetésének teljesítésében
működtek, az isteni mesteröktöl vett tanítási és
nevelési föladatok' szabad megoldásában, sem a'
nehézségek- vagy veszedelmektől, sem a' f á j d a l m a k - vagy magától a' haláltól vissza nem borzadtak. Jószágaitól, a' külfény- és tiszteletjelektöl
megfoszthatjátok az egyházat: de azon Istentől vett
jogától: a'föld' kerekségének népeit nevelni,tanítani
's erkölcsileg nemesíteni, soha le nem mondand.Es
gondja alá vévén az embert, hogy öt nevelés és
tanítás által végczéljához vezesse, leggyengébb
korában karolja föl öt, és követi lelki tehetségeinek
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kifejlődésében, hogy ezeket az ember' fölsőbb, 's
örök rendeltetését ezélzó küldetésének szellemében, egy, a' tudás'minden ágaira kiterjedő nevelés
által teljes kimivelödésre juttassa. Valamint nem
lebet az embert csak saját földi szükségei' k i elégítésén dolgozó t e s t r e , és szinte csak saját
fölsőbb rendeltetése után törekedő szellemre fölelemezve gondolni : ugy igenis tudja az egyház,
miszerint az emberi szellemet két, egymástól elütő
irány után megosztva, gondolni lehetetlen. Az e m beri nemzet' neveléséhezi isteni jogát épen azon
alapitja az egyház, hogy ö az emberi lelket minden e r e j e - és tehetségeivel egyetemben karolja át,
's kifejti és kimiveli az emberiség' magasb és örök
rendeltetésére. Továbbá szinte a' történet ad tanúbizonyságot az egyház mellett, miszerint ez isteni
jogának öntudatában, az emberiség' nevelését, t a nítását és erkölcsösitését illető isteni szabadság'
ügyében, a' tudomány és művészet' minden ágait
tekintve, fölségesen működött, a' csendes kolostoriskolák és műhelyek' alapításától kezdve, egész
az egyetemek és óriásszerü domok' létrehozásáig,
mellyek valamennyien az emberi lélek' magasb
rendeltetését czélbavett, 's mindenre kiterjedő
mivelés' alapzatán emelkednek föl.
Az emberiség körüli e' jogáról soha sem
mondhat le az egyház, a' nélkül, hogy magát is
meg nem szüntetné, 's csak természetesen szükséges következése e" jogának a z , ha ö követeli:
hogy az e' jog' gyakorlatára megkívántató eszközöket szabadon választhassa, ugy szinte a' tanító
és nevelő egyéneket, testületeket 's iskolai könyveket függetlenül határozhassa m e g ; hogy különösen a' nevelés' nagy munkájára szánt egyéneket
egészen és tökéletesen szabadon képezhesse, a l kalmasokul nyilváníthassa, alkalmazza, rájok fölügyeljen, a' kihágókat fenyíthesse, 's ha szükséges,
el is mozdíthassa; hogy végre öfet illesse meghatározni: milly testületek vagy egyletek alapitandók, vagy megtartandók e' czélra, 's millyek megint eltörlendök és akadályozandók, ha különben
az egyházat annak akarjuk tartani, a' mi, tudnillik:
az öt illető teljes szabadsággal, a'hitben gyökerező,
's a' nyilvános r e n d - és törvényszerűséget biztosító erkölcsök' örjének.
Az összegyűlt püspökök elismerik és k i mondják: miszerint a' három századok'véres üldözései közt az ige' ereje által alapított egyház, m i ként ezelőtt, ugy most is, a' tant és tanítást, valamint a' tanintézetek és a'legtágabb értelemben vett
növeldék' alapítását és vezetését illetőleg, k o r látlan szabadságot igényel, mint egy olly eszközt,
melly nélkül ö képtelen volna isteni küldetését
igazán és egész terjedelmében teljesíteni ; 's min-

den korlátozó eljárást e' téren ugy kénytelen t e kinteni, mint össze nem egyeztethetöt a ' n é m e t
nemzetbeli katholicusok' igényeivel.
Ivötelességöknek tartják a' püspökök minden
törvényileg nem tilos eszközök' fölhasználása á l tal oda munkálni, hogy a' kath. iskolák, mint ily—
lyenek, minden kártékony elemtől megőriztessenek, a' kath. iskolákra szánt alap- és jövedelmek
csak a' kath. iskoláknál maradjanak, és szükség'
esetében ott, hol ekkoráig ezek a' kath. iskoláktól
elvonattak, vagy letartóztattak, visszaköveteltessenek. Különösen kijelentik a' püspökök, miszerint ők magas hivataluk követelte, 's az egyházi
törvény parancsolta kötelességök' következtében
abbeli jogukról, hogy megyéik'számára a ' v a l l á s oktatási könyveket szabadon válaszszák és h e l y benhagyják, le nem mondhatnak.
Nyiltan kimondják, miszerint j o g u k - és k ö telességökben áll, a' vallásbani oktatást vezetni és
rá fölügyelni mindazon tanintézetekben, mellyekben
katholieus vallástan adatik elő ; nem különben
a' magasabb theologiai tudományok' körében is
azon felelősség' fölött őrködni, melly azon isteni
hatalom után, mellynek erejénél fogva másokat
küldenek, rájok háramlik.
A' püspökök a' clerus' nevelése és tanítása
körüli lényeges kötelességet elismervén, e' czéP
elérésére azon eltulajdonithatlan jogot követelik,
mellynek következtében ők a' kánonok szerint, a'
clerus' nevelése- és mivelésére megyéjökben
szükséges- és hasznosoknak talált intézeteket
és növeldéket szabadon és akadály nélkül alapithatnak, a' már fönállókat vezethetik, javaikat k e zelik, elöljáróikat, tanáraikat és növendékeiket k i szemelik, fölveszik, vagy elbocsátják.
A' katholieus püspökök, úgymint az apostolok' utódjai, fölruházva azon hatalommal, mellynél
fogva munkásokat egyedül csak ők hívnak az Ur'
szöllejébe, hogy az evangelium mindenütt hirdettessék, és a' hit' titkai a' hivöknek kiosztassanak,
ez isteni küldetésök' lelkismeretes érzetében k ö telesek tanítókul és papokul csak ollyanokat v á lasztani, fölszentelni és küldeni, kiket ők erkölcsi
magokviseleténél fogva, a'tanitói és papi hivatalra
méltóknak, ismereteikre nézve pedig alkalmasoknak tartanak. Ezek szerint egyedül őket illeti a'
jog: a' papságra hivatalosok' erkölcsiségét és t u dományát megvisgálni, az egyházi rend' szentségének fölvehetése, 's az evangeliumi küldés végett
előkészítésül a' növeldékbe fölvenni, 's azoknak,
miután a' tanitás- és lelkinyájőrködésbeni buzgóságukat egyházi visgálat után megmutatták, bizonyítványt adni, miszerint ők képesek és méltók a'
tanítói és plébániai hivatalra.
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Ennél fogva kinyilatkoztatják a' püspökök,
miszerint azon körülmény, hogy az álladalom részt
vesz a' papnöveldékbe fölveendök' megvísgálásában, 's hogy ugyanaz a' plébániai csődületekbe befoly, valamint az egyház' szabadságát l é nyegesen korlátozza, ugy a' püspöki jogokat is
sérti.
Milly kévéssé választhatja el magát az egyház azon jogának öntudatától, inellynél fogva nevelési küldetését önállólag teljesili: épen olly
kévéssé mondhat le az ezzel mindenünnen kapcsolatban lévő jogról: isteni alapitójának példája
szerint, a' népeket, kiknek szellemi gondviselése
rá bízatott, testileg is ápolni. Mi az édes anya
gyermekeire nézve, az volt az adományoknak öszszegyiijlésében és kiosztásában szabadon és önállólag működő egyház minden időben, a' szegén y e k - és sziikölködökre nézve. Számlálja meg, a'
ki képes, a' kebeléből olly gazdagon és különféle
alakban kisarjadzó kegyes alapítványokat : de
az isteni szellem és áldás' titokteljes lebegését
a' szegények' fillérei fölött, mellyek a' gazdagok'
adományaival bizodalmasan egyesülve jutottak az
egyház' anyai kezébe, 's siettek egy, gyakran
igen tova lévő nyomornak segítségére lenni, emberi számolás soha sem lesz képes megmagyarázni. Valljon az egyház kegyes egyesületeinek
minden jótékonysága és saját azon készsége mellett is, miszerint koldus alakban kopogtat a' gazdagok' ajtaján, hogy ezek' adományait a ' s z e g é n y ség' ölébe öntse, képes l e e n d - e a' jelen társadalmi körülmények' ínségének megszüntetésére eredménynyel közremunkálni: az lényegesen föltételeztetik a' szabad, és önálló inozoghatás' azon mértékétől, mellyet e' téren is az egyház' számára
kiküzdeni, kötelességöknek ismerik a' püspökök.
Egy más, küldetésének fogalmából elutasithatlan következetességgel folyó joga az egyháznak, amaz isteni szabad jog, mellynél fogva istenitiszteletét, tartásának rendjét és módját, kegyszereinek kiosztását, 's az isteni-tisztelethez tartozó
egyéb tárgyak' eligazítását, imádságait és nyilvános ajtatos-gyakorlalait, a' világi hatalom' minden
közbejötte, vagy akadályozó beavatkozása nélkül
hátráltatlanul és szabadon rendezi. Az egyház' i s teni-tisztelete nem egyéb, mint az isteni-szolgálat'
különféle alakjaiban nyilatkozó hite az egyháznak;
kegyszerei pedig és imádságai az ember' magasb
és örök rendeltetése' elérésének folyvásti kieszközlői. Az egyház ilt kizárólag a' neki legsajátabb
téren működik, mellyet hiven megőrzeni a' püspökök' legszentebb kötelessége. Egy, az istenitisztelet' lényegével a' legszorosabb összeköttetésben álló virágát teszik a' katholicus életnek

azon, századokon át az egyházban különféle alakban föltűnő lelki társulatok, mellyeknek tagjai itt
férfiak, amott nők, főpapjaik' beleegyezésével, f o gadás, vagy jámbor föltétel által arra egyesültek
egymás közt, hogy a' keresztényi tökély' magasb
fokára törekedvén , bizonyos, összeköttetésökés cselekvőségöket szabályozó törvény alatt a'
testi és lelki irgalmasság' minden cselekedeleit,
tanilás és a' szegények és betegek' ápolása által
gyakorolják, és egyszersmind imádság, elmélkedések 's önmegtagadó engedelmesség által egy,
minden cselekedetöket átható 's folyvásti isteniszolgálatot tesznek ; — az összegyülekezett püspökök illyetén társulatok' számára a' szabad egyesülhetési jog' jótéteményét veszik igénybe, mellyben az álladalmi alkotmány az álladalom' minden
polgárait részesiti.
Végre joga van az egyháznak minden kath.
egyház- és alapítványi javadalmakat, ugy mint
törvényes uton szerzett vagyonát, miként akármellyik polgár- vagy polgári testületét, bármilly
erőszakos beleavatkozás ellen, védelem alatt l é vökül tekinteni; 's épenezért azokat szabadon és
önállólag kezelni és hova fordítani. Ezen, mindig
csak egyházi czélokra adott, 's gyakran több századokra kiterjedő alapítványi oklevelekben meghatározott vagyon, tulajdona az egy 's egyetlen
jogi személyül tekintendő egyházlársulatnak. Azért ha a' jog és igazság szent, és nem csupa hang
Németország' fejedelmei és népei előtt: igazság o s , hogy e'tulajdon épen ugy örvendhessen a'
a' törvény' védelmének, mint akármilly más társulat vagyon, mellynek sérthetlensége mindenütt biztosítva van , hol a' nyilvános és polgári rend nem
csupa csalódás, hanem valóság.
Záradékul ünnepélyes óvást tesznek a' püspökök mindazon, csak ellenséges lelkület- vagy
itélethiányon alapuló eljárások ellen, mellyek a'
földkereksége' minden népeit isteni küldetésének
erejénél fogva átkoroló egyházban, bel- és külföld
közölt különbséget tesznek ; és ezért a' püspökök
és lelki nyájaik' közlekedését a' kereszténység'
apostoli és szent atyjával, ki Romában van, nemzetiség elleni bűnül fölróni, vagy veszedelmesnek
jellemezni bátorkodnak, és a* püspökök és népek'
a' szent atyávali közlekedését és viszont, ezután
is az eddigi, mig mindig folyvást tarló, bizodalmatlan ellenörködésnek alájavelve látni, óhajtanák.
Az egyház' legbensőbb lényegéhez tartozik
annak, a' tanítás-, kormányszerkezet- és fegyelemben magát mindenkor igazoló, egységi jelleme.
Ez egységnek föltétele és következése azon folyvást! eleven összeköttetés és közlekedés, melly a'
fő és tagok között, a' Romában lakó szent atya 's
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a1 tág világ' messze téréin lakó, 's hasonló e g y ségben főpásztoraik körül összesereglett hivők
közt létezik. Ezen akadály nélküli közlekedéstől
függ az egyház' egészséges élete ugy, mint az
embernek minden erekben nyilatkozó élete a' meg
nem zavart vérforgástól. Mi tehát erre nézve a'
vér' elszorilása: ugyanaz az egyházra nézve az
egység' középponljávali közlekedésnek amaz ö n kényes akadályozása.
Azértis valamint legnagyobb örömüket lelik
a' püspökök abban, hogy az egyház' fej éhezi l e g bensőbb ragaszkodásuk,'s a' püspökségeknek e g y másközötti legszorosabb egybetartása állal a'föld'
kerekségének minden hivei, papok 's világiak
egyaránt,egy koszorúba füzetnek; és valamint sz.
Péter apostol' utódja iránti fini liódolaluknál fogva
mindig igenis szivükön viselendik arra ügyelni,
miszerint az Isten' népének gondjukra bízatott n é met ajkú része, a' katholicus Ilit' tisztaságában és
egységében megtartassék, hogy igy az egyetlenegy katholica igazság akkép kifejlődjék, és i g a zolja magát, miként azt atyáinak tiszteletreméltó
szókása, 's a' német törzsökök' századokon át m u tatkozó jelleme kívánja: ugy kötelességükben áll
az egyházi kibocsátmányok' szabad és önálló k i hirdetését akadályozó bármilly nemű tetszvényekel
az egyház'elsajátithallan jogának lényeges megsértéséül ; továbbá minden, a' pásztor és nyáj közli
közlekedést szemügyön tartó, bizodalmallan őrködést, a' közmondássá vált német hiiség'jellemével
ellenkező, 's az igaz szabadság' élvezhetésével
össze nem egyeztethető eljárásul tekinteni, és
nyilvánítani. Kelt Würzburgban, november' 14-én
1848. (Következnek az aláírások.)

az,mellyet a' tudósító irt: mi a'coelibatus mellett nyilt homlokkal állunk ; mi azt bolygatni nem ohajtottuk, sem nem
óhajtjuk ; mi e' tárgy fölött más irányban okoskodni, mint
azt a' kath. anyaszentegyház eddig tette, nem vágytunk ;
mert mellőzve a' számtalan okokat, mellyek sz. hitünk'
magasztos eszméje-'s eredetének szeplőtelen voltánál fogva,
a'coelibatus mellett vívnak: lelkünk'mélyében meg vagyunk
győződve, hogy e' tárgynak feszegetése, a' magyar clerus'
egyházias szelleme iránt, sem honi igaz katholicus feleink,
sem külföldi hitsorsosink előtt. kedvező véleményt költeni nem képes.
Még azokra is, iniket az erre sem meg nem kért, sem
meg nem bizott tudósító előrebocsát, volnának észrevételeim ; de hogy kedvelt lapjában mellőzhető czáfolattal tért
ne foglaljak : azokkal fölhagyok, arra kérvén szerkesztő
urat, méltóztasson ezentúl az erdődi kerület' részéről,
csak ollvan hivatalos . t u d ó s í t á s t fölvenni, mellyen
saját nevem is látható leszen. — Még egyet. Becses folyóirata' 34. sz. 276-dik lapján, a' zsinatról fölhozott, magát
igazoló szavai és okai lelkem' mélyéből vágynák meritve.
A'szathmári megyeieonferentia sept. 11-én kezdődött,'s 14kén végződött.Tudni kívánná,hogyan folyt le a'conferentia?
Igaz lélekkel mondhatom, hogy egyházi férfiakhoz illő komolysággal,elöljáróink iránti tisztelettek's az itt-ott fölmerülő eltéréseknél sem feledkeztünk meg arról, mire a' kinevezett primás, de azért még a' mi nm. püspökünk, csak és
egyedül az egyház' javát lehelő levelében, a' távolból intett minket. Igaz , itt is találkozott egy pár e m b e r,
ki a' váczi példa után, legelőbb is a' szavazatokat rendeztetni, és a' ft. káptalannak csak két szavazatot adni szeretett volna ; mire igen elmésen megjegyzé egy köztiszteletü kanonok ur: hogy azok, kik pár évek előtt a' káptalanbelieknek egyes szavazatáért könyörögtek, hogy az
egyházi rendbe fölvétessenek, most csupa háladatosságból
a' káptalannak összesen 2 szavazatot adni kegyeskednek ! ! Szavazzunk tehát mindnyájan, kik ide hivatalosak,
vagy küldetve vagyunk, lett a' közmegegyezés.
A' 2 4 pontnál tüzetesen irni nnalmas volna : hiszen
ugy látom, hogy ebben a' megyék egymástól kevésbbé divergálnak. Az Egyházi lap'biztositásának pontjánál emelkedett szó, hogy abba néha igen gyenge czikkek jelennek
meg: mire az adatott feleletül, hogy a' fölszólalók úgyis
birnak igen szép képzettséggel, mellyel az irói pályán sok
jót eszközölhetnének, tehát tessék jobb czikkekkel támoNyilt levelezés,
gatni az egyházi lapot, és mi szívesen olvasandjuk ;
ezzel elhalgattak, és hasonlíthatatlan nagy többséggel a'
il.
,Rel. és Nev.' egyházi folyóirat' előfizetés általi pártolása
Nagy-Majtény, sept. 21-kén.') T. szerkesztő ur ! Mi- elhatároztatott. A' böjtre nézve, Ausztriában divatozó enket a' ,Rél. és Nev.' (mult félévi) 28. sz. 229-dik lapján az
erdődi kerületi gyűlés' tudósítója, a' eoelibatusról elég éAz Ízlésnek k ü l ö n f é l e s é g é r ő l nem t e h e t ü n k . N e k ü n k t.
retlenül irt : azt ugyan t. szerkesztő ur a' * * alatt éro l v a s ó - k ö z ö n s é g ü n k ' minden o s z t á l y a i r a illik
figyelemdemlegesen megtorolta, és igy a' tudósító, lia még eddig
mel l e n n ü n k . Nem mindenik c z i k k m i n d e g y i k n e k v a l ó
e' tárgy fölött elmélkedni elegendő ideje nem lett volde e g y f o l y ó i r a t ' s z e r k e s z t é s i o e c o n o m i á j a azt k í v á n j a ,
na, elég anyagot kapott a' meditatiora. De mennyire a' tuh o g y a b b a n e g y s z e r - m á s s z o r minden szaku o l v a s ó t a dósító, bár nem végzéskép, de mégis ugy állítja elő e' tárláljon v a l a m i t , maga s z á m á r a v a l ó t . Bírálóinkat arra
gyat. mintha a' gyűlési tagok, legalább a' sessio után, akérjük, v e g y é k tekintetbe az e g é s z f o l y a m o t , ' s az ö s z mugy társalgás közben, ugy nyilatkoztak, a' mint ő irni jós z e s tartalomnak e g y b e v e t é s e után, a' nagy s o k o l d a l u nak látta, és a' coelibatus' fegyelmét, épen természet elles á g o t b i z o n y o s a n e l i s m e r é s s e l vcendik é s z r e . Mennyi
ni szigornak tekintették volna : magam, és kerületi plebáe s z m e , j e l l e m z é s , o k t a t ó e s e m é n y , példa, adat, k é p l e t
nostársaim' becsülete' tekintetéből, kénytelen vagyok oda
nem fordul e l ő csak e g y e t l e n e g y f é l é v i f o l y a m b a n i s !
Többiben c s a k a' j ó ü g y e t m o z d í t a n á k elö k é t s é g k í v ü l
nyilatkozni : hogy a' tudósító tisztességgel h
t. A'
némelly t e k i n t é l y e s e b b e g y h á z i Í r ó i n k , ha lapunkat b e eoelibatusról a' mi óhajtásunk és véleményünk, sem az aucses dolgozataikkal gazdagítani szíveskednének. K ö gustusi,sem az az előtti gyűlésünkben nem volt,most sem
szönet é s hála a z o k n a k , kik azt e d d i g e l é tették.
*)
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gedmények' Magyarországra! kiterjesztését eszközöltetni
kérjük. Szerettem volna nagyon, egyik theologiai professorés apáczák' lelkiatyának indítványára, ezen engedményeket
csak a' hívekre, és nem a' papokra is egyszersmind kiterjeszteni. A' mitől a' világ' fiai olly igen irtóznak : arra
nézve a' papoknak épen most, midőn az önmegtagadás'
mestersége olly igen gyérült, ezt megmutatni, ugy hiszem
legalább a' szegény népre, melly legtöbbnyire most is zúgolódás nélkül böjtöl, igen vigasztaló lett volna. É n ugy hiszem, hogy ezen önkénytesen kért korlátozás, elleneink
előtt is okul szolgálhatott volna annak megismerésére :
hogy a' papok mégis maguk íol'ótt uralkodni tudnak, és
érzéki gyönyörök után nem igen rohanók, mint elleneink
hiszik, és másokkal is elhitetni hajlandók. A' rituálét,
minthogy már a' tanácskozás alá bocsátott pontban arra
irány adatott, reformálni, azaz : némelly imádságokat magyarítani, és illetőleg anyai nyelven elmondani véleményeztük. Valljon jól számitott-e azon ur, kinek fejében
ezen eszme fölvillant, hogy ez is, és pedig most, legyen a'
zsinati munkálkodások' tárgya? N e m tudom mellyik számban, de igen helyesen figyelmeztette ön a' honi kath. papságot, valljon tanácsos-e most a' nemzetiségi és nyelvi
súrlódásokat az egyház' terére is átvinni ? Én megyénk'
plébániait, igen keveset kivéve, a' helyszínén nemzeti, nyelvi, anyagi és szellemi tekintetben meglehetősen ismerem, de
mennyiben 2 4 éves papi, 's 15 éves plebánosi pályámon
észrevehettem katholieus népünk, bárminő nyelvet beszéljen, nem az után eped, h o g y bárcsak már egyszer a'
deák imádságokat az ő nyelvén mondának ; hanem igenis
esedez az után : hogy illő komolysággal, nem elhamarkodva, lótva-futva, hanem igaz hivő ajtatossággal, melly mind
a' hangban, mind az actusokban volna kinyomva, szolgáltatnék ki a' szentségeket, á ldásokat, 's végeznők a' rituáléban foglalt kötelességeinket. Mégis bizonyos ur, talán az
éljenezésresovárogva, hatalmasan pérorait a'ritualénakmagyarítása mellett,miglen egykor eljön az idő,hogy a' missalét,
mellynek csak gyertya-, és berkeszentelési imádságait kívánták néhányan magyarítani, szinte magyarra, vagy ,in
lingvam vulgarem' át tenni lehetend. Ehol ni ! hova vezet
az éretlen reformviszketeg. V a n - e itt tiszta fogalom a' kath.
egység' föntartásának eszközeiről? Valóban kellemetlenül
hatott rám P. kanonok ur' zavaros okoskodásának végső
resultatuma.
Nem tudom hol, de legközelebb olvastam lapjában,
hogy valakinek a' buzaszentelési, és urnapi evangéliumok
sem tetszenek, és azokat, mint irja, czélszeriibbekkel óhajtaná fölváltani ! Etiam bene. Csak rajta ! Igy reményünk
lehet nem sokára oda juthatni, hogy az egész rituálét czélszerütlennek deciaráihatjuk, az exorcismusoknak ugy is
már kiadva az utja. — A' coelibatusról tessék annyit tudni, hogy voltak nálunk is a' 10 közül vagy három kerületbeli követek, kik azt tárgyaltatni óhajtották volna, miután azt, egy már bizony öreg, de igen szűken mért theologiai tudománynyal biró,'s inkább tréfából, mint komolyan
erre megkért plébános szőnyegre hozta volna. A' nagy
többség azonban e' tárgyat vitatás alá v e n n i , sem jogosnak, sem illedelmesnek nem találván, az egyház' fegyelme
melletti hü maradást határozott. És bár azok, kik megbízásuknál fogva, e' tárgy' sürgetésére fölhivattaknak tartották magukat, titkos szavazást sürgetni, nem átallottak :
a' komolyan gondolkodó többség mégis a' papi-rend' becsületét, az egyházi disciplinât teljes épségben föntartani,
és minden szemtelen megtámadások ellen védeni, magát
késznek vallotta. — Plebánosi követeknek a' nemzeti zsinatra, megyénk' részéről választattak, nt. Toot Károly vá-

laji, és Schmotzer Ignácz n.-bányai plébános urak ; mindkettő kath. érzelmű férfiú, tudományuk mellett, nyelvök is
hatalmokban van. Isten áldja meg kedves elvbarátom, '3
szent malasztját áraszsza nehéz pályájára.
Sz. J. n.-m. p.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
M a g y a r h o n.
(Jótékonyság.) Főtisztelendő Krautmann József, esztergomi kanonok ur a'rosnyói papnövelde' fölépítésére 1 0 0
frttal p. járulni szíveskedett.
(S z. M a u r u s , p a n n o n h e g y i s z. b e n e d e k rendi szerzetes, később pécsi püspök' beatificat i o ja. Folytatás.) A' tárgyalás alá vett beatificatio' okiratainak mintegy közepét teszi ft. Scitovszky János, pécsi
püspök ur ő n.-méltóságának Posonban 1 8 4 8 - b a n sz. Mátyás apostol' napján kelt kérelmező levele (epistola postulatoria),mellyben egyházunk' látható fejét fölkéré, miszerint az általa sz. Maurus' tiszteletére szerkesztett zsolozsmát és misét helybenhagyni, 's azok' elmondását a' pécsi
megyének örök időkre megengedni kegyesen méltóztatnék.
Hogy ezen folyamodás meghallgatást nyerjen, megmutatja
a' fáradhatatlan és istenfélő szerző, miszerint a' sz. Maurus iránti tisztelet sokkal is régibb, mint VII. Urbán' föncmlitett 1 6 2 5 - és 1 6 3 4 - b e n kiadott rendelete megkívánná,
vagyis, mint mondjuk : ,centenaria antiquior.' Arra mikor
kezdődött légyen sz. Maurus' tisztelete, történetkönyveink,
mellyek a' temérdek bel- és külháboruk 's a' tatár és török pusztítások' dühöngését kikerülék, mélyen hallgatnak.
De minthogy az egyház nagyon elővigyázó ; és csak ollyanokat tart szenteknek, és tisztel nyilvános tisztelettel, kik
arra igazán méltók : bizonyosan állithatjuk, miszerint az
egyház igenis ovatosan megvisgált minden körülményt,
midőn sz. Maurust tisztelni kezdette. H o g y 1499-ben már
tiszteltetett : kitetszik egy, Paep János budai könyvkereskedő' költségén Velenczében 1499-ben kiadott ,Missale'ból, mellyben Sz. István-, Imre-, és Maurusról egy hymnus találtatik, mellyet később idézni fogunk. Továbbá Surius, ki 1519-dik évnél kezdődő centenarianál is régibb
Írókra hivatkozik, említést tesz Maurusról sz. Zoerard és
Benedek remeték' életében, mondván: miszerint cselekedeteik megírattak légyen „authore B e a t o Mauro Quinquee c c l e s i e n s i E p i s c o p o." W i o n A r n o l d m a n tuai sz. benedekrendü szerzetes, (élt 1 5 5 4 — 1 5 9 5 . ) sz.
Gellért csanádi p ü s p ö k ' é l e t é t
kiadván,
hogy
munkájának hitelességet szerezzen, bevallja, miszerint azt
egy, 1 4 2 1 - b e n irt könyből vette légyen ki. E' munkában
igy ír : ,Maurus inde illius civitatis' (Pécsről szól,) ,episcopus, cum in omni s a n c t i t a t e aliquot annos praefuisset, miraculorum gloria clarus migravit in coelum, &
inter coelites pro meritis connumeratus est.' Másutt ugyanezen író ezt jegyzi meg : „S. Maurus monachus monasterii s. Martini Pannoniae." E' bizonyságok megmutatják
miszerint szentünk az Urbánféle centenaria előtt mint
szent és boldog már tiszteltetett. Hogy a' centenaria alatt
is meg volt tisztelete, azt a' fönidézett Surius- és Wionból,
nem különben Menardus' 1629-en kiadott Martyrologiumából, mellyben sz. Maurus ,magnae sanctitatis vir'-nek
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mondatik, eléggé tudjuk. Azóta pedig a' bizonyságok' száma nagyobb, mintsem hogy azokat e' rövid ismertetésben
is elmondhatnók. Elég legyen fölhozni:miszerint Mabillon,
Koller, Inchoffer, Péterfi, Desericius, Kercselicrf, Katona,
és Szent-Iványi, Maurust részint boldognak, részint szentnek nevezik. Hogy több adattal szolgálni nem lehet, azt a'
szerencsétlen török pusztítás okozta, melly a' megye' templomait és könyv- 's irattárait mindenütt földúlta. A' n.
méltóságú kérelmező, e' jelesen okmányolt folyamodására
Frattini András, mint ,Fidei Promotor' a' következő ellenészrevételeket tette. Először is az okiratok' számát, melylyekből a' tisztelet' régiségét kellene megmutatni, csekélynek mondja, minthogy a' török pusztítás miatt illyeneket
csak keresni is fölösleges, annál ke vesbbé bizonyságul fölhozni. Továbbá megkívánná, hogy a' kérelmező levélben
ollyanok is forduljanak elő, mellyekről XIV. Benedek ,De
Servo Dei Beat. Lib. 2. Cap. 23. n. I.' ir, tudnillik : ,,Sepulchri clatio, legata missarum in honorem Dei servi, antiqua breviaria, ubi officium ipsius contineatur, episcoporum v i s i t a t i o n e s . . . . veteres statuae, sive imagines cum
radiis & splendoribus, votivae tabellae
invocatio in
litaniis, incensio lampadum ad imagines, anniversaria solemnitas in die obitus, collocatio reliquiarum inter reliquias aliorum Sanctorum." Végre Surius és Wion' bizonyitásait az által gondolja megsemmisithotni, hogy egyikök
sem élt a' centenaria előtt, az iratokat pedig, mellyekre
ezek, mint a' centenaria előttiekre hivatkoznak, jelenleg
nem ismerjük. A' ,Fidei Promotor' ezen ellenvetéseit megczáfolja két védelmező, Rosatini János és Mercurelli F e rencz. A' Promotor' első és második észrevételére azt válaszolják, miszerint épen a' török idők, mellyek alatt a'
megye'minden templomai (körülbelül 8 0 0 ) romba döntettek,
fölmentenek az illyen okmányok' előállításától. De nem is
következik e' defectusból semmi, minthogy különben a'
templomok, oltárok 's képek' hiányában azt kellene állitnunk, hogy ott akkor egy szent sem tiszteltetett légyen.
D e nem is szükséges, hogy a' Promotortól idézett bizonyságok egytől egyig meglegyenek; elég, ha egy kettő van
azok közül. Mert csak az kerestetik, valljon az előmutatható okmányokból kitetszik-e az, hogy a' centenaria előtt
már tiszteltetett. Miről a' kérdésben lévő esetet illetőleg, a'
már emiitett Missale, és a' kérelmező levélben fölhozott,
Maurust fénykörben ábrázoló kép, elég bizonyságot adnak.
Mi pedig Wion és Surius'hitelességét illeti, a' védelmezők
igen szépen megmutatják a' két iró' őzinteségét, és ügyességét. Ok ugyan a' centenaria alatt éltek ; de kutforrásaik
régiek, mellyeket, ha mi kezünknél nem birunk is, nincs
okunk róluk kételkedni ; különben „sem Titus Liviusnak,
sem a' romai történetek' egyéb Íróinak sem hinnénk, minthogy a' tőlök idézett kútfők szinte hiányzanak." Ezután a'
kérelmező levélben fölhozott okokat még egyszer megfontolják, és ajánlják, 's abbeli reményüket fejezik ki, miszerint a' tisztelet'megerősitése ki fog mondatni. Illy értelemben terjeszték elő e' védelmezők a' dolgot az előadó bibornoknak is, e' szavakkal zárván be iratukat : „Non est
cur dubitemus, quin hisce perpensis eminentissimi patres
pro confirmatione cultus sint responsuri."
(Vége köv.)
Zalka János.

tok helyett, a' jelenkor' irodalma. A' legjobb termékek
közé, mellyeket az idei mozgalom szült, számítandó Staudenmaiernak, nem rég Freiburgban Wagnernél megjelent
illy czimü irata : , D i e kirchliche Aufgabe der Gegenwart.'
A' férfiú, ki különben a' speculatio' elvont tárgyaival szeret foglalkozni, itt a' jelenkor' érdekeire forditá figyelmét,
és állapotainkat ragyogó szelleme' világánál olly módon
föltiinteté, melly után Ítélve meggyőződhetünk, hogy egy
jó theoreticus jó practicus is lehet. (Karlsr. Z.)

October' 27-dikén, tehát egy hónappal a' revolutio
előtt, Orioli bibornok, egyszersmind a' ,Sagra congregazione dei veseovi e regolari' elnöke, ő szentségének a' pápai
birodalom' minden püspökeinek és szerzetesrendi főnökeinek nevében jelentést tett, miszerint ugyanazon birodalmi clerus kész önkénytes áldozatokat hozni, hogy a' pénzügyi nehézségeken némileg segítsen. E' végre négy millió,
15 évek' lefolyása alatt leteendő scudit ajánl föl, olly kikikötéssel mégis, hogy 1 - s z ö r : a'legközelebb kiadott kincstári jegyek' (2 millió scudi) biztosításául, az egyházi javakra ráerőszakolt hypothecai jótállás közvetlenül szüntessék
m e g ; és 2-szor: hogy ezen javak az alkotmány' 9-dik
czikke szerint sérthetetlenek legyenek, és ugyanazon alkotmány' 8-dik czikkének ellenére, nagyobb rovatokkal ne
terheltessenek, mint a' világiaké. ,Ezen javak' mondatik az
okiratban,,részint az ajtatos hívektől ajándékoztattak ; részint az egyházi rendbe lépettektől, mint örökösödési vagyon, vagy takarékos szerzemény az egyháznak hagyomán y o z t a t o k ; és az isteni-tisztelet' föntartására, egyházi
szolgák' ellátására, és szent hivatásuk' gyakorlatábani
függetlenségének és szabadságának biztosítására szánvák ;
hogy ne is szóljunk azon segedelemről, mellyet a' szegények és ügyefogyottak ezen javak' jövedelmeiből nyernek.'
A' pápa a' föltételeket elfogadván, az ajánlatot jóváhagyta, hivatkozván VI Pius. 1797-en julius'31-én kiadott brevejére, mellyben az álladalomnak az egyháziak' részéről
nyújtott, hasonló nagyszerű segítség szinte jóváhagyatott,
miután, mint a' breve mondja, méltányos és igazságos,
hogy az álladalmat fenyegette minden nagyobb veszély' alkalmával, az egyház a1 polgári társaságnak rendkívüli s e gedelmet nyújtson. Igy érez, igy gondolkozik a' kath. egyház. Századokon szorgalommal összegyűjtött vagyona azon
dúsan kamatozó tőke, mellyből a' szellemi szükségek' kielégítésen kivül a' szegények folytonosan, az álladalom pedig megszorulás' idején rendesen istápolást nyernek. Nézzétek az utolsó 100 évek' történeteit, 's mondjátok meg
nekem: mi segítette ki az álladalmakat pénzügyi zavaraikból, lia nem az egyházi javaknak részint elsajátítása, részint önkényes, nagyszerű megadóztatása? Az elsajátítás
pillanatnyi hasznot hozhat ugyan ; de tekintve a' rendesen vele járó vesztegetést, a' pótlékul nyújtandó cultusadót, a' jövőre való segedelem' általai elzárattatását, az álladalomra is mindig iszonyú kárral vagyon összekötve. Az
önkényes adakozásnak igénybe vétele mellett, mint most
a' pápai birodalomban történt, az egyházi javak egy örökösen gyümölcsöző f a , mellynek terményeit a' szükség
és szorongatás' idején örömest viszi birtokosa a' lion' oltárára; egy örökös forrás, mellyből a' szorultság' alkalmával
mindig meríthetni, a' nélkül, hogy a' fölmerülő uj terhek'
fedezésére más forrásokról kelljen gondoskodni. Vegyük
csak Sclnveiczot. A' schweiczi néplap az einsidelni kolostorról ezeket irja : A' külün-szövetségi háború' költségeinek fedezésére Schwycznek 2 5 8 , 0 0 0 frankot kellett volHiríiizér.
na fizetni. Az első, 48,000 franknyi ratának letisztázásáFrciburgból irják : Az idő, melly mindent megvál- ra a' kolostor 5 0 , 0 0 0 - e t adott. A' többiért ovodalmat keltoztat, az irodalomba is változást hozott be. Újságok-, fal- let kimutatni. A' nagy-tanács ezen ovodalomnak liarniaragásztványok-, kuruzsolások-, és röpiratokból áll, folian-
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dát az einsidelni kolostornak, más két részét pedig a" kerületeknek rótta föl. A' kolostor a reá eső kötelezettséget
egy zürichi banquier' közbenjárása által teljesítette ; 's
midőn a' kerületek által, a' más két harmadrész' biztosítására nyújtott kezességek á szövetségi gyűlés' igényeit ki
nem elégítették : a' kolostor ezekért is jótállott, azon tőkéinek beiratásával , mellyeket Schwyczen kívül bír.
D e ez még mind nem volt elég. A" kormánytanács legújabban minden háborúi, onnan 1845-től fogva tett adósságoknak felét, 2 2 7 , 0 0 0 frankot, a' kolostorra vetette ki, 's
ez a' kifizetést elvállalta és teljesítette.
Münchenből dec. 10-dikéről írják: miszerint az nap
ismét 10 iskolanénék indultak útnak, Amerikába költözendők; és igy az odavaló anyaházból 18 hónapok alatt
nem kevesebb, mint 2 8 apácza ment el az újvilág' ezen részeibe, 's ha ezen nénék iránti sürgetéseket mind
ki akarnák elégíteni, nem volna egyéb hátra, mint minden intézeteket kimeríteni. Jelenleg ezen nénéknek Baltinioreban két, Marienstadtban egy, Pittsburgban egy, Philadelphiában egy, Buffaloban egy iskolájok van; 's a' mint
a' 10 elindult Ujyorkba érkezendik : ott is azonnal uj tanoda fog számukra nyittatni. A' Lajos-missioegyesület ezen nénéknek Amerikába való átplántálása által magának halhatatlan érdemeket szerzett. Schmid, müncheni
kanonok' unokája, mint gyóntató atya kiséri az apáczákat.

franczia, Martinez de la Rosa spanyol követet a" romai
udvarnál, a' bajor korona' polgári érdemrendje' hasonlólag
nagykeresztjével; végre D' Arnao, spanyol követségi titoknokot , a' sz. Mihályról czimzet érdemrend' kisebb k e resztjével, ebbeli közremunkálásuk' elismeréséül földiszesiteni méltóztatott. A' fejedelmek- és nemzeteknek ő szentsége iránti ezen részvéte csak örömmel tölthet iel minden katliolicus' keblét.

A' M. Chronicle ismételi azon tudósítását, melly szerint a' tuami érsek M'IIale, ki már hosszabb időtől fogva
Romában mulat, IX. Piustól az uj irlioni collegiumok ellen elődjétől kibocsátott kárhoztató Ítéletnek helybenhagyását eszközölte volna ki. A' pápai irat m. é. oct. 11-éröl
van, és Fransoni bibornoktól ellenjegyeztetctt. A' pápa
sürgetőleg szívökre köti az irhoni püspököknek, egy kath.
és a' kormánytól független egyetemnek fölállítását.
A' kath. egyletek' mainzi gyűléséről Kircheim- és
Schottnál Mainzban, egy hivatalos tudósítás jelent meg. A'
bevezetés szellemdus férfiú' tollára mutat. Következik az
ülések' jegyzőkönyve, közbevetett tudósításokkal, mellyek
közt a' sok jeles beszéd csonkitatlan eredetiségben olvasható. Mellékletül az egyesület' irata a' pápához, némethoni püspökökhöz, frankfurti nemzeti gyűléshez, Németország' kath. népességéhez, és a' francziaországi katholicus,és az angolhoni, canterbury sz. Tamásról czimzett vallási egyletekhez egész terjedelemben közöltetik. Utóhang
gyanánt az egészet, néhány jeles, vallásos ihletű versezet
zárja be.
Maximilián bajor király ő felsége, a' pápa' megszabadítása által magát kitüntetett követ gróf Spaur úrhoz
szinte elismerő iratot intézett, mellyben többi közt mondatik: hogy valamint nagy volt ő fölsége a' fölötti fájdalma, hogy ő szentsége háladatlan allatvalói' erőszakoskodása előtt idegen országokba menekülni kénytelenittetett,
's melly fájdalomban neki, az egyház' minden más liii
fiaival együtt osztozni kellett : ugy más részt nem kevés
megnyugtatást és enyhülést okozott szivének az, hogy ő
szentsége csakugyan szerencsésen megmenekedhetett. A '
király hálát ád az isteni gondviselésnek azért, hogy e"
czélra különösen az ő és Bajorország'követét eszközül kiszemelni méltóztatott. Legmagasb megelégedésének kijelentése mellett, végre azzal zárja iratát, hogy a' követet
különös kegyelméről bizonyossá teszi. Azonkívül ugyancsak a' nevezett követet a' sz. Mihályról czimzett érdemrend' nagykeresztjével; Antonelli bibornokot D' Harcourt

Falloux ur-, Franczia oktatásministerröl az angol
M. Herald következő ismertetést közöl : ,Falloux ur 3 8
éves, nemes születésű, legitimista, buzgó katholicus, ismeretes X V I . Lajos és VI. Pius' életirásai után, a' papságnál igen nagyon kedves.'
llomábóli eltávozta előtt ő szentsége, személye-és a'
romai állapotok' jobbraváltozásáért imádságokat rendelt
tartatni. Francziaországban, Angliaban, Német- és Spanyolhonban az ebbeli könyörgések szinte megrendelvék.
A' franczia kath. egylet e' fölött hódoló fölirattal is kereste meg ő szentségét.
A' bécsi újságnak Romából dec. 24-dikérôl írják,
hogy a' ,circolo popolare'nevü forradalmi clubb' több tagjai Tosti bibornoknál megjelentek, ki, minta' szent Mihályról nevezett kórház' fölügyelője, hivatalánál fogva kötelességének tartá Romában maradni. Látogatásuk' czélja volt :
a' bibornokot választmányilag megdicsérni, hogy bizodalommal volt a forradalom iránt, 's a' pápával és többi bibornokokkal együtt el nem illant. A' bibornok a' tisztelgőknek a' következő feleletet adta : Uraim ! Önök űdvezlenek engem, mivel nem távoztam el. De én kénytelen vagyok önöknek kijelenteni, hogy tiszteletreméltó collegáimnak csak annyi okuk volt önöktől tartani, mint nekem. Ha
ők a' szent atyát követték, azt csupa szeretet- és engedelmességből cselekedték; valamint magam is egyedül ő szentsége iránti engedelmességből és akaratánál fogva maradtam itt; mivel az ő kívánsága volt: hogy ne hagyjak el egy
olly intézetet, mellyben annyi szerencsétlen nyer naponkinti oltalmat és ápoltatást. Én romai vagyok, önök nem.fTehát itt is idegenek csinálják az istentelen zavarokat.) En
félelem nélkül fogok itt maradni. Ha azt akarják, megölhetnek. De ezzel nem nyertek egyebet, mint hogy egy életet 2 — 3 évvel megrövidítettek. (Tosti tudnillik 72 éves
aggastyán.) Ez egy jellemteljes és kath. paphoz illő őszinte föllépés volt. A' forradalom' lerfiai minden szó nélkül, megszégyenülve távoztak el.
Schweiczból dec. 13-ról írják: hogy a' berni kormánytanács az orsolyaszűzek, paulai szent Vincze- és a'
gondviselésről nevezett apáczák' eltávolítását, a' nagytanácsnál indítványba hozni elhatározta. A' vvallisi álladalmi tanács pedig, a' jótékony működéséről világszerte hires
sz. bernhardi kolostor' megszüntetését rendelte el, mivel ez
egy, javai' kezelése- és hova fordítására vonatkozó 1 8 4 8 diki, januarhavi despoticns rendeletnek engedni nem akart.
Dowiat ur a' berlini lapokban következő nyilatkozatot bocsátott közre : ,A" hírlapok megkerestetnek , hogy
nevem' említésének alkalmával, a' ,német katholicus prédikátor' czimet hagyják el. Én ezen vallási mozgalmat
csak eszközül használtam politico-társadalmi agitatiora.
Most az álarcz, következésképen az egész vallási mozgalom fölösleges ; nekem többé semmi legkisebb közöm hozz a / (A. P. Z. )

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Iiunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij érlte, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A . könyvkereskedésében, a'
v á c z i utszában.

TARTALOM : Tájékozások a' püspöki és presbyteri kormányhatóság' terén. VII. Csajághy Sándor. — Egyházálladalmi viszonyaink a' martiusi napok óta. — Egyházi tudósítások.

határozhatja. De mivel azon talismáni bűvös erő,

Tájékozások a' püspöki és presbyteri melly a' sz. atya' szavaiban rejleni mondatik , a'
kormányhatóság' terén.
csak hatalomszóval kettévágott csomót netalán i s VII.
A d D i s t . 9 5 . c. 6. jOlim'nonsperem
fore, ut confugiatis. Presbyterianorum hae sunt allegationes.
Febronius, Judicium A c a d .
Coloniense. T. 2. p. 35. g .

Valamint a'bibliából csak egyetlenegy helyet
találtak a' döntő szavazat'vitatói, melly szinre
igazolni látszott követelésöket : ugy áll ügyök a'
patristica, vagyis traditio' terén is. Az egy sz.
Jeromos az, kinek fönebb Febronius által is érintett
szavait, ügyök' talismánjául kikiáltották; azon
szavait, mellyeket Calvin János' példájára több
presbyterianusok, névszerint Blondell és Salmasius
egész munkákkal commentáltak, a'nélkül mégis,
hogy hitelveit ismerő, és azokhoz ragaszkodni
tanult csak egy katholicust is megtántoritottak
volna. Nekünk már volt alkalmunk sz. Jeromos'
érintett szavainak katholieus értelmét, 's magának
a' sz. atyának a' püspöki kormányhatóság iránti
katholieus hitét tehetségünk szerint, és mennyire
az idő' sziike engedte, kimutatni, 's egyszersmind
figyelmeztetni : miszerint a' sz. atyának bizonyos
E v a g r i u s - , vagy Evangelushoz
(kivolta nem
tudatik,) irt levele az apokriphumok közé tartozik.
Minthogy azonban mind a' mellett ujolag is hivatkozás történt e' levélnek szavaira, 's pedig mint
valamelly bűvös erejű talismánra: kötelességünkké
vált e'levelet közelebbről megtekinteni. Könnyebbszerivel is kettévághatnók ezen bűvös csomót, ha
tudnillik röviden csak azt jegyeznök meg, hogy
valamint egy fecske sem csinál nyarat : ugy egy
sz. atya nem képviselheti az egyház' traditioját,
sem a' szent-irások' értelmét a' trienti zsinat'
4-dik ülésén hozott határozata szerint el nem
ELSŐ FÉLÉV.

mét összeforraszthatná, czélszenibbnek véltük a n nak szálankénti fölbontását megkísérteni. A' levél
nem olly hosszú , hogy pár perez alatt át nem o l vashattuk, de egyszersmind áleredetét is e g y m á s sal ellenkező állításaiból erősen nem gyaníthattuk
volna. Ugyanis : a' közös kormány' részére e z e ket idézik belőle a'döntő szavazat' pártolói: ,Nam
cum apostolus perspieue doceat, eosdem esse
presbyteri
ios et episcopos,quis patiatur, m e n aarum *) minister ut supra eos se
sarum et
tumidus elferat, ad quorum preces Christi corpus
sanguisque conficitur? Quaeris auctoritatem? Audi
testimonium. In Actibus Apostolorum ad unius
ecclesiae sacerdotes ita Paulus loquitur: Attendite
vobis et universo gregi, etc.' Mi pedig végig o l vasván a' levelet eme' szavakra is találtunk: , C e terum oinnes (episcopi) apostolorum successores
sunt
Presbyter etEpiscopus aliud aetatis, aliud
dignitatis est nomen. Unde et ad Titum et ad T i motheumde ordinatione episcopi etdiaconi dicitur:
de presbyteris omnino reticetur, quia in episcopo
et presbyter continetur; qui provehitur, de minori
ad majus provehitur.' (És mégis: eosdem esse
presbyteros et episcopos?) ,Et ut sciamus t r a d i tiones apostolicas, sumtas de veteri testamento,
quod Aaron et filii eius atque levitae in templo
fuerunt, hoc sibi episcopi et presbyteri et diaconi
vendicent in ecclesia.' (Opp. S. Hier. edit. Maur.
Parisiis Tom. IV. col. 803.) Lám milly kedvezően
nyilatkozik ugyanazon levélben a' sz. atya r é szünkre is. Mi azonban bizván az ügyben, nem is
akarván azt, hogy legkevesebbet mondjunk, kétes
*) Sz. Jeromos nem tudta volna, hogy a' diakonok a z
oltár,és pedig az áldozat körül is szolgáltak?
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liitelii védvekkel gyanusitni, ezen levelére hivat- Hieronymi ad Evagr.) 's magok a' maurini atyák
kozni ovakodtunk (Vő. Rel és Nev. 1848. II. 25. is a' levelet a' kétesek közé sorolták. 5 - s z ö r :
sz.); és azt tartjuk, a'döntö szavazat' ügyének is Fölötlö, hogy a' presbyter ,lucris minor, sacerdokevesebbé fogott ártani, ha sz. Jeromosnak általunk tio major'-nak mondatik; holott sz. Jeromos' k o idézett szavai, habár czáfolólag is, föl nem említ- rában még a' püspökök kezelték az egyház' javait,
tetnek vala, vagy egy, legalább is kétes hitelű iro- és csak a' 8-dik században keletkezett archidiamányhiteles gyanánt nem használtatik; holott most konok még távol sem jutottak azon anyagi érdekű
a' kriticátlansághoz, ínég az idézés' jóhitüségének tekintélyre, mellyet az egyházi javak' kezelésétől
hiánya is j á r u l , 's mi följogosulunk ugyan sz. J e - kölcsönöztek, mint igazán ,Iucris, 's azért auctoriromos' szavait Febroniussal (Apologia adv. 4. tate is majores'. 6 - s z o r : A' levélíró is, midőn megTheologos Art. 7. pag. 247.) ide alkalmazni : ,Scri- említi, hogy maga is látta, mikép a' diakonok a'
bunt, non quod inveniunt, sed quod intelligunt ; et presbyterekre áldást mondottak: ,Licet viderim
dum alienos errores emendare nituntur, ostendunt diaconum presbyteris in convivio benedixisse',
magát laicusnak lenni elárulja ; mert ha jelen volt
suos.'
De azt tartják: ,Asserenti incumbit proba.' a'conviviumon (viderim):,nobis presbyteris' kellett
Föl kell tehát hoznunk azon okokat is, mellyekböl volna mondania; ki is fogná elhitetni,hogy ugyankitűnjék, mit kell sz. Jeromos' szóbavett levelé- azon Jeromos, ki a' diakonoknak a' presbyterek
ről tartanunk. Molkenbuhr (Dissert. 16. de S.Hier. fölé emelkedése ellen olly élesen kikel, ezt szó
Monasterii Vestphaliae 1796. Nro 16. pag. 8.) volt nélkül hagyja, ha ö is azon presbyterek közt lett
az első, ki még a' mult századnak végével ezen volna? 7 - s z e r : Eugubium ugy emlittetik, mint
iratnak authentiáját fontos okoknál fogva kétségbe püspöki szék: holott kétes ha az v o l t - e ? inert csak
vonta. Nyomdokait követte Binterim, mikép a',Rel. első Incze pápa ad. Decentiuin Eugubinuin tesz
és Nev.' mult félévi 2 5 - d i k számában már em- róla, mint püspöki székről említést. Továbbá R h e lítettük, 's olly annyira megingatta ezen levélnek gium a' constantinápoli patriarchatus alá tartozókriticai hitelességét, hogy maga a' nagy tekintélyű nak emlittetik ; holott bizonyos: hogy a' 8 - d i k száGieseler is bevallaná annak gyanús voltát, 's föl- zadban is a' romai patriarchatus alatt állott. Végre
adná azon, Blondell ós Salmasius által olly komo- az is kétes, ha valljon Tanis sz Jeromos' idejében
lyan védett mentsvárat, mellybe most a' mi kath. kath. püspöki szék volt-e ? 8 - s z o r : A' patriarpresbyterianusaink menekülni akarnának. ** Az ind- chalis székek' rangsorában Roma után, Constanokok pedig következők: 1 - s z ö r : Gyanús az,hogy tinapolis következik; holott tudjuk,mikép e ' r a n g sz. Jeromosnak ezen életbe vágó levelét a' 9-dik előnyt a'nyugati egyház, mellyhez Jeromos is tarszázadig senki sem emliti. 2 - s z o r : A'stylus zavart, tozott, sok ideig vonakodott elismerni, sőt az ellen
és olly logicátlan, hogy mikép láttuk, mi előbb Gelasius pápa még az 5-dik század' vége felé is
állíttatik, utóbb visszavonatik ; 's az egész levél tiltakozott. 9 - s z e r : Végre a'levélnek későbbi k o sz. Jeromosnak irományaiban elszórt, nevezetesen: rára mutat az is, hogy Antiochia egy szóval sem
sz. Pál'Titushoz irt levelénekcommentárjában tett, emlittetik, holott ez is a' patriarchalis székek' so's pedig részben csak nem szorul szóra átirt nyi- rában állott, és sz. Jeromos' korában két püspöke
latkozataiból van összeférczelve; holott föl nem is volt.
tehetni a' szent atyáról, hogy akár betanulta, akár
Mindezekből kitűnik, hogy ezén levél alig
átirta volna saját munkáit. 3-szor : A' régiség' lehet sz Jeromosnak müve, hanem igen valószíbúvárai mindeddig sem tudták kinyomozni, ki volt nűleg, későbbi, és pedig napkeleti gyártmány ;
légyen azon Evagrius? mikor és hol élt? sőt még mert a' primátust is igen mellőzni látszik. Mindneve is kétséges, mert mások által Evangelus-, ezen okok Binterimnek idézett munkájában bővebvagy Evangeliusnak neveztetett. Szintúgy azt sem ben megfejtve olvashatók, 's hogy nem alaptalanok,
tudták eddigelé a' kriticusok meghatározni, hol és onnét is gyanítható : mert még Gieseler sem mert
mikor Íratott e' levél? ha csakugyan Jeromos' tol- beléjök kötni, bárha ez igen érdekében lett volna.
lából folyt. 4 - s z e r : Sz. Jeromosnak már több EvagMi pedig az ,01im idem erat Presbyter, etc.'
riushoz szóló levelei a' kriticusok által, mint aposzavakat illeti: ezeknek katholicus és az egyházkriphák elvettettek; (Erasmus, Censura in epist.
nak kormányrendszerével
megegyező értelme
iránt, eddigelé mi vagyunk még a' possessorium**) Neuerdings hat die Harduinisclic Kritik des P. Mol- ban; miután a' sz. atya' eme' szavainak általunk
kenbuhr zuerst den Brief an Evangelus für unächt
erklärt; ihn ist Binterim (Denkwürdigkeiten B. 2. Th. megkísértett értelmezése ellen eddigelé kifogás
1. S. 78.)gefolgt.Indess ist damit bei so vielen (sie!) nem történt, 's hogy alaposan történhessék, igen
ähnlichen Stellen wenig gewonnen.
kételkedünk ; mert ha talán nem is állanának min-
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denben e' szavak' értelmére vonatkozó nézeteink :
az minden esetre rendületlenül áll, hogy sz. J e romos azon közös kormánynak, melly a' commune
regimenbe a' presbyterek' döntő szavazatát is bele
tudja, barátja soha sem volt. 'S innét látni való,
mikép azon olly biztosnak hitt talismán, mellynek
bűvös ereje a' sz. atya' szavaiban rejlett volna,
igen csekély szolgálatot tehet az arra kissé tulbizakodva támaszkodóknak: ha nem is emiitjük, mikép a' kath. egyház' traditioja nem egyes sz. a tyák' egyes nyilatkozatain, hanem az egyetemes
egyháznak hittanairóli közös öntudatán, és ennek
az egyház' életében való nyilvánulásán alapszik,
ugy, hogy minden egyes sz. atya, csak mint ezen
közös öntudatnak viszhangja, és az egyházi élet'
gyakorlatainak tanuja, lehet a' traditionak hiteles
organuma. Magánvélemények itt mit sem nyomhatnak; hogy pedig sz. Jeromos' szavainak, ha
azokba a' döntő szavazatot, mikép követeltetik,
beletudjuk, az egész őskor ellenemond, azt azonnal látni fogjuk, és bebizonyuland, mennyire volt
igaza Febroniusnak, midőn e' sz. atyának kérdéses
szavaira hivatkozókról monda : ,Presbyterianorum
hae sunt allegationes.'
Csajághy Sándor.

Egyházai ladaimi viszonyaink a'
martiusi napok óta.
,A' Wiirzburgban egybegyűlt érsekek és
püspökök' nyilvánosságra bocsátott emlékirata,' igy
nyilatkozik az ágostai postalap' egyik frankfurti
levelezője, ,egy olly tekintélyű és jelentőségű o k irat, hogy mi följogosítva hiszszük magunkat, azt,
mint vallásos és politicai statusiratot, eseménynek
(per eminentiam) elnevezni. Az előadás benne olly
méltóságos, hogy valóban apostoli ihleteltségünek
mondható; és a' benne kifejtett politica egyetlennek bizonyul be, melly mellett Némethon j ö v e n dőben becsülettel existálhat, a' józanabb népszellemet megvédheti, jóllétében emelkedhetik, és a'
benső békét, mint külső hatalma- és tekintetének
legjobb zálogát, biztosithatja. Századok multak el
a' nélkül, hogy a' némethoni egyház' terén, v i r á g zásának 's föléledő erejének hason emlékével t a lálkozzunk. Mi azt eseménynek mondjuk; mert a'
mire legtöbb szükségünk van : ludnillik a' németmelropoliticai kapcsok' azon visszaállítására, melly
mellett valamennyi püspökeink jövendőben, mindenkor mint egy fériiu föllépjenek, és egy a k a rattal cselekedjenek: az az által már valósítva
van.' És ez az, mire a' magyar katholica egyháznak, főleg a'martiusi napok óta különösen szüksége

van: hogy tudnillik a' magyarhoni püspöki kar ü n nepélyesen összegyűlve, hason hivatalos okiratban
adja tudtára a' clerusnak és híveknek, adja tudtára
az egész világnak, mit akarunk és mire törekszünk.
Az egyszer kimondott ige, a' mennyiben való, az
emberi kedélyre azon, eleinte csak jelentkező, k é sőbb lassankint átalakító, végre hódító befolyással bír, mellyet minden, tért foglalni akaró, eddig
ignorált igazság' küzdelmi processusában észrevehetni; hasonlólag a' hajnalodáshoz, melly az
éji setétséggel küzd, míg nem a' nap ragyogó f é nyében, mint győztes fölemelkedett, 's az ég és
föld fölötti uralkodást általvette.
Illy kimondott ige' hijjával egészben mi sem v a gyunk. Ki nem ismerné a' Posonban, az 184%—diki
országgyűlés alatt tartott püspöki tanácshozmányoknak m. Fogarasi Mihály püspök ur, mint r é s z v e vő által olly szellemdusan szerkeszteti emlékiratát ?
'S mi egyéb az elhiriilt kath. petitio, mint egy illyen
ige, kimondva az ugyanazon országgyűlésen j e lenlévő némelly egyházi és világi tagok által, az
összes püspöki kartól pedig fölkarolva, és magáénak téve? Es ki nem vette volna észre, hogy ez
ige, igy kimondva, mozgalmakat idézett elö, mellyek
a' megkezdett fejlődési processusnak csalhatatlan
jelenségei valának, 's szembeszökő igazságosságával zavarba hozta azon férfiakat, ki az átalános
vallásegyenlőségi törvényczikket meghozták u gyan, de részletekben azt a' kath. egyházra alkalmazni nem akarták? A' különbség csak az, hogy
az emlékirat nem több, mint lörténeti magánelöadás;
valamint a' petitio is csak ugy áll előttünk, mint
egyesek' az egyház' irányával ugyan találkozott,
de mégis csak magánkéreménye, mellyet egy ü n nepélyes egyházi actusnak még solennisalni kell,
ha akarjuk, hogy az a' némethoni püspöki kar' e m lékiratának publicisticai tekintélyére emelkedjék.
Igaz, hogy a' papiron, legalább ,implicite,' a'
XX. t.-czikk megadja a' kath. egyháznak mindazt,
mit az emlékirat annyi tárgyavatottság- és sokoldalúsággal fejteget, és miért a' petitio az álladalom' ajtaján kopogtat. A' kérdéses t.-czikk' 2 - d i k
§ - a határozottan, minden kivétel nélkül kijelenti:
hogy az ,e' hazában törvényesen bevett minden
vallásfelekezetekre nézve, különbség nélkül t ö k é letes egyenlőség és viszonosság állapittatik meg.'
Már most egyszerűen csak az a' kérdés : milly v i szonyban áll a' protestáns egyház hazánkban az
álladalomhoz ? Mert hiszen ezen szakasz' értelmében világos, hogy e' viszonyoknak minden vallás-;
felekezetre nézve egyenlőknek és ugyanazoknak
kell lenniek. Hogy pedig a' protestáns egyház
honunkban, egyházkormányzati, iskolai és társulati
tekintetben az álladalom' irányában a' lehető l e g -
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tágabb szabadság- és függetlenséggel bir, azt, az
egyházi élet' e' három szakának törvényes é9 g y a korlati részletein keresztülmenve , senki sem v o nandja kétségbe. Ebből pedig a' kérdéses szakasz
szerint egyenesen az következik, hogy vagy a'
protestáns egyháznak föl kell ezen szabadságát és
függetlenségét az álladalom' irányában adnia, mit
az teljességgel nem akar; vagy pedig a' kath.
egyházat is azon módon kell szabaddá és függetlenné tenni, mire ez törekszik. Ez egy dilemma,
mellyböl nincsen mentség. A' kath.egyház ezt t e l jes logicai következetességgel sürgette a' maga
r é s z é r e ; de mit tettek a'martiusi kormány' férfiai?
Az ügy' hivatalos tárgyalását, mellynek rájok
nézve vagy iszonyú compromissio és következetlenség, vagy pedig engedés lehetett csak resultatuma,mellőzve,magánértekezések, vagy hírlapi föl—
szólalások'utján mindigbizonyos mert-ekkel állottak e l ő , mintha ezt és amazt a' kath. egyháznak
azért vagy ezért nem lehetne megengedni, mert
'stb. De a' törvény átalános,különbséget egyik vagy
másik felekezet között nem t e s z , a' históriai j o g alapokat teljesen mellőzi, 's minden kivétel nélkül
tökéletes egyenlőséget és viszonosságot alapit
meg. Itt tehát egyszerűen csak az lehet a' kérdés:
A' protestáns felekezet' egyházi elöljárói az álladalom által neveztetnek-e k i ? Felelet: Nem. A'
protestáns egyházi felekezet' iskolái a' status által
kormányoztatnak-e? Nem. A ' protestáns jótékony
intézetek-,alumneumok-,betegápoló 'stb. házakról
az álladalom rendelkezik-e? Nem. A' protestáns
egyház' belügyeibe, szerkezetébe, viszonyaiba,
fölosztásába 'stb., az álladalom intézkedöleg, meghagyólag, parancsolólag avatkozik-e? Nem. Ha
tehát a' kath. egyházat illetőleg, mindez ellenkezől e g áll: lehet-e az esetre mondani, hogy az élet—
és gyakorlatban a' honi vallásfelekezetek közt
tökéletes egyenlőség- és viszonosság uralkodik?
Bizonyosan nem. És itt van alapja a' ,Rel. és Nev.'
azon örökös panaszainak, mellyeket a' martiusi
napok óta a' kath. egyház' irányában álladalmilag
(mert a' társadalmi vagy irodalmi sérelmek-, hánt á s o k - , méltatlanságok-, gúnyok-, üldözésekről ez
egyszer szólni nem akarok,) elkövetett törvénytelenségek és bevágások ellen emelni kénytelenittetett. Mellyik ága a' kath. egyházi életnek és k o r mányzatnak a z , mellybe ezen Isten és hit nélküli
emberek hivatalosan be nem avatkoztak, 's azt
szennyes rendeleteikkel és önkényes határozataikkal össze nem gázolták volna? Nem volt nekik
elég, bitorolni a' hatalmat, melly ősi törvényeink'
értelmében egyedül ő felségét, mint apostoli királyt,
az egyházi legfőbb hatalom' delegáliojánál fogva
illetheti : e' fölött kedvet mutattak egy olly állás'

elfoglalására a' kath. egyház' ellenében, mellyről
annak élete és halála fölött kényelmesen intézkedhessenek. A' kármentesítési törvény' értelmében,
az álladalmi nominális értékű assignátakon alapítványi javakat vásárolni megengedtetvén, azaz : az
összes egyházi vagyon áruba bocsáttatván, az e g y ház' tökéletes dapauperisatioja, és az álladalmi
kerékhez koldus' alakjábani legszigorúbb lekötése
terveztetett. Az oktatási törvény-javaslat ós k ü lönféle rendeletek' értelmében, az egyház az i s kolákból kiszorittatott, tanintézetei lefoglaltattak,
következésképen önmaga szellemi reproductiojának, tehát lételének módja- és eszközeitől m e g fosztatott volna. Az egyházi méltóságok' betöltési
joga kezeikben lévén, nem sokára praesentaltak
volna nekünk püspököket, kanonokokat és helylyel
plébánosokat, kiket az egyház soha sem fogadhat
el ollyanokul a' nélkül, hogy a' dekatholizalás'
rendszerét öntudatosan elő ne mozdítsa. Iskoláink
kezeinkből kivétetvén, azokba mesterekül hitetlenek, vagy fegyelemunt szerzetesek, vagy a' P o roszországból hazatért némst bölcsek'hegeli s z e l lemű tanítványai helyeztettek volna. Minden g y ű löletesnek kivitele, éspedig honárulás' vétke alatt
a' papságra ráeröszako Itatván, az egyház' a' szó'
legteljesebb értelmében nyomorult rendőri intézeté aljasittatott, 's azon sorsra jutott, hogy e'
miatt hivei' bizodalmát vesztve, a' fölség előtt p e dig, legalább egyes tagjaiban comprommittálva,
hitelében alul—fölül megingattatnék. A' honi irgalmas szerzet az ausztriai tartományi-főnök' k o r mányhatósága alul ollymodon rendeltetett simplex
ministeri patent által kivétetni, melly nem csak az
egyház' autonómiáját, a' társulati jogot, a' híres
,rólunk nélkülünk'-féle elvet, törvényes történeti
jogviszonyokat és köteleztetéseket sértett meg,
hanem egyszersmind indulatot tanúsított, melly
ugyanazonegy fejedelem alatt álló testvérország
iránt barátságosnak épen nem; az apostoli király'
irányában pedig érzékenyen sérelmesnek is mondathatik. Midőn pedig Muraköz' a' zágrábi püspökségből való kikebeleztetését, és a' szombathelyi
megyéhezi kapcsoltatását elhatározták, elrendelték és meghagyták : a' magyarhoni kath. egyházat
egy olly viszonyba helyezték, melly a' legszomorúbb összeütközéseknek, 's az ezekből kifejlendett
üldözéseknek egész lánczolatát vonandotta maga
után, haugyan a' rendelet' eröhatalommali foganatosítását, mint erről győzelmök' esetére kételkedni
nem lehet, megkísértik. Nyilvános ugyanis, hogy
mindaddig, mig az instituait zágrábi püspök Muraközre való kormányhatóságáról vagy le nem mond,
és a' lemondás a' pápa által helyben nem hagyatik ; vagy ebbeli joghatóságától egyházi törvény-
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kezés' utján annak rende szerint meg nem foszla- mi vala természetesebb, mint a' kath. tornyok' e l tik; vagy végre a' pápával, a' nevezett püspök' némitását megkísérteni? A' fölhívás önkénytes,
beleegyezése mellett kötött concordatum által a'me- 's az értékhez képest díjazandó ajánlatokról szól:
gye' határai ehhez képest újra nem szabályoztat- de emberei a' kath. egyház' irányában ezt máskép
nak: hogy mondám, mindaddig Muraközben egy értették. A' pécsi püspököt némelly előleges k í más püspök semminemű jurisdictiot sem gyako- sérletek után egy választmány lepte meg, azon
rolhat. — Szóljak-e az ünnep- és vasárnapok' határozott parancsolattal : vagy a' nagy harangot
megszentségtelenitéséröl, az isteni-szolgálat' e l - (honunk' e' tekintetben egyik legremekebb, ritka
hanyagolásáról, a' vallási kötelességek iránt ta- tökélyü, 60 mázsát nyomó müvét), vagy 4 0 0 frtot !
núsított megvetés- vagy legalább közönyösségről? A' püspök kinyitja szekrényét, 's minden kifogás
Szóljak-e azon irtóztató eljárásról, mellynél f o g - nélkül lefizeti a'kicsikart összeget. Váczon a ' k á p va a' papságot insultani, piszkolni, pelengérre ál- talan-helyettes a' székesegyház' nagy harangját
lítani, ellene a' népet ingerelni, lázítani ország- néhány e z e r e z ü s t frttal akarja megváltani.
szerte megengedtetett: de annak az önvédelem' De nem ; az erőszakoskodóknak, kik közül e g y terére lépni, 's törvényes igényeinek nyomósabb kettöt az Isten' bosszuló keze rögtön is utóiért, a'
sürgethetésére az alkotmány nyújtotta eszközök- harang kell, 's az nagy nehezen és roppant i n g e höz nyúlni, kérelmezni, egyesületekbe lépni, lázi- rültség közt levétetik, és Pestre az ágyuöntöbe
tásnak és haza elleni bűnnek bélyegeztetett? A' hozatik. Nem akarom szóba hozni a'temérdek e x papság dézmáját nagylelkűen az országnak odaa- actiokat, mellyek a' papságra átalában puszta ö n jándékozta : 's ezen áldozatát azzal hálálták meg, kény szerint kivettettek, még csak azt emlitem
hogy a' XIII. t.-czikk' 2 - d i k § - á t % évig épen meg: hogy Győrött a' gyönyörűséges mákvirág és
nem, azután pedig provisorie 3 0 0 frtcongrua' ki- kormánybiztos Lukács Sándor, a' stigmatisatiótól
vetésével ugy teljesítették, hogy azzal az álladal- sem irtózott, halálos büntetés alatt hagyva meg a'
mi pénztár helyett, a' különben is igen megfogyott papságnak, hogy cocardát viseljen , egy olly
vallásalapokét terhelték m e g , 's ezen nyomorult időben, midőn azt többé már senki sem viselte.
összegbe a'papságnak minden egyéb mellékes j ö - Püspöki lakjaink-, collegiumaink-, kolostorainkvedelmeit, magát a' fát is beletudták, és ezt akkor, és egyéb nyilvános épületeinkről, mellőzve m i n midőn a' honvédek- és hivatalnokokat a' császá- den kölcsönös értekezést's az illető tulajdonosokriakhoz képest, majdnem egyszer magasabb d í j - és benlakókra való tekintetet, akként intézkedtek,
jal jutalmazták, 's minden országos biztosok- és mintha ott ölt volnának az urak, 's minden, a' mivel
futároknak kénye- és kedvére bizták, költhetni: a' kath. egyház bir, máris az álladalom' tulajdona
mennyit nekik tetszik. Conviclusainkat eloszlatták; lenne.Hivatalokra átalában protestánsokat alkalmaz's midőn részünkről eziránt érzékenyebben m e g - tak, a' ministerialis bureaukban kath. ember kivételes
támadtattak volna : Szönyi Pál oktatásügyi tanács- dolog volt, hacsak egyik vagy másik nélkülözhetlennok azzal állott e l ő , hogy ezt a' szomorú pénzbeli nek el nem ismertetett. ,Er hat die Ehre Protestant zu
viszonyok igénylelték ; mintha megtámadásunk' seyn', föfö ajánlatosság volt. Minek végre az l e alapja a' rendelkezés' czélszerü- vagy czélszerüt- endett a' következése, hogy a' protestantismus
len volta, és nem a' sérteti, az e g y e n l ő s é g - é s v i - szerfölött elhatalmasodott, a' katholicismus pedig,
szonosságon alapuló kath. felekezeti jog lett volna. főkép az el nem maradandott conliscatiok után,mód
Nem is nyom a' dologban semmit is azon körül- nélkül elszegényedett volna. És mindezek' f e j é mény, hogy az álladalmi titkár előlegesen az ille- ben, egy, a' szó'legszorosabb értelmében dekathotő intézetek' egyházi igazgatóit kikérdezte; mert lizaló, exspolialó, depauperizaló, demoralizáló r e n d hiszen ezt a' dolog'természeténél fogva sem mulaszt- szernek fejében azt kívánták tőlünk, liosfy velek
hatta el, minden rendelkezést a' megismert körül- menjünk, hogy mellettök a' közéletben és egyházi
ményekhez alkalmazni kellvén. Szerettem volna szószékeken magunkat kitegyiik, a' népet fanatilátni, mit mondottak volna protestáns feleink, ha záljuk, minden filléreinket áldozatul vigyük; és
egyik vagy másik alumneuinjokat illetőleg, az nem volt hossza vége az ellenünk szórt mennyköigazgató' kikérdézése és illetőleg ollyan vélemé- veknek, vádaknak, bujtogatásnak, uszításnak, hogy
nyezése után, hogy a' pénzbeli szoinoritó viszo- a' papság mit sem tesz, hogy háladatlan, hogy a'
nyok' tekintetéből az intézetet legjobb lenne e l - haza' részéről vett jótéteményeket annak eláruláoszlatni , a' minister csakugyan illyen értelemben sával viszonozza ; 's ha nem győztünk, a' nép föl
intézkedett volna! Vagy a' katholicusokat ismét nem k e l t , hadba menni vonakodott: a'dühöngés
valami kivételes ,mert'-tel kell az útból eligazí- nőtt, mert annak csak a' papság (értetik a' kathotani ? Az álladalomnak ágyukra volt szüksége, 's licus, mert a' többiek iránt kegyesebbek voltak,)
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volt az oka ! És találkoztak papok, kik az illyefén
uszításokban magok is részt vettek, sőt primipilusok valának, mintha csak az lett volna közelebbi
czéljok, (mert a' végső czél egy kis kanonia vagy
püspökség lehetett,) hogy a' kath. egyházat vagy
a' forradalmi térre magok mellé politisai izgatóul
deriválják, vagy pedig kiirtsák. Ha illy hirharangozó, figyelmeztető és bujtogató papjaink nincsenek : a' világi hatalomnak talán eszébe sem jutott
volna, a' papságtól ollyanokat követelni, mint valóban történt. Mondhatjuk, közelről láttuk a' szálalakat, mellyek által a' hatalom' férfiai egyes e g y házi személyekre befolytak mások' tevékenységét zsibbasztották, az önzőket körülhálóztak, a'
gyengéket megszédítették, a' nagyravágyókat elcsábították, a' romlottakat az egyház elleni pártütésre fölszabadították, 's átalán az egyház' belerejének kifejtését akadályoztatták; 's ezeket látva
azon e g y , olthatlanul egö óhajtást tápláltuk k e blünkben: vajha sikerülne a' magyar kath. egyház'
hajóját, az álladalmi hullámok' tengerén az illyetén befolyásoknak örökké elérhetlen magasságra
helyezni ! És lelkünk' bus elfogulásában megemlékeztünk a' szavakról, mellyekben egy évvel ezelőtt kinyilatkoztattuk , ,hogy a' radicalokkal kezet
fogni soha sem kell. Legyenek a' revolutionalis
mozgalmaknak közvetlen következései bármi kedvezők is ránk nézve : v é g kiszámításban azok
mindenkor ellenünk, érdekeink, életünk ellen vannak irányozva.'(Rel. és Nev. 1848. I. 6. sz.43.1.)
És most, illy tapasztalások után járuljunk bizodalommal Ferencz-József ö Fölsége' elé ; tárjuk ki
őszintén és egyházias szabadsággal minden sérveinket ; mutassuk ki az okokat, mellyek az egyház'
üdves munkálkodásának eddig útjában állottak,
sikerét gátolták; tüntessük föl az életből merített
adatokkal, hogy a' febronianus elvek, mellyek az
egyházban illy duló következéseket szültek, az á l ladalomnak is csak vészt okozhatnak; mondjuk meg,
hogy apostoli jogait sérteni avagy korlátozni nincsen szándokunkban; a' mit mi kívánunk, az azon
kérelem : hogy az álladalmat illető legfensöbb b e tekintési jogot kivéve, azokat ne felelős ministerei,
hanem a' iminkálkodási körhez képest tiszta vagy
vegyes egyházi testületek és bizottmányok' utján
gyakorolja. A'fönséges ausztriai ház volt az, mely lyet a' 30 éves háboruk'alkalmával az isteni gondviselés eszközül szemelt ki, a' katholicismusnak
megmentésére. A' fönséges ausztriai ház az, melly
mainap is Olaszországban az anarchicus és istentelen törekedéseket féken tartja, birodalmában p e dig mindenütt megtörte. Mozdítsátok el ma seregeit
a ' P o ' partjairól: 's holnap már lángokat fogtok
szemlélni, mellyek' özönében a' pápa' világi trónja

fölemésztetett, az óriási domok elpusztíttattak, a'
clerus fölperzseltetett, az olasz gyönyörű hitegységnek szomorú vége lett! A'legujabbi római e s e mények véget vetettek e' tekintetben minden c s a lódásnak, 's a' kinek nincs hályog a' szemén, az,
ha akar, tisztán láthat Az ausztriai háznak missioja van; és ezt neki be kell töltenie, 's ezt ő b e tölteni fogja; és ebbeli missiojában a' szabad és
független kath. egyház kétségkívül leghathatósabb,
legmunkásabb és leghívebb, nem egyedül testeket,
de sziv- és lelket is hódító szövetségese fog maradni.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
M a g- y a r h o 11.
(Sz. M a u r u s , p a n n o n h e g y i s z . b e n e d e k rendi szerzetes, később p é c s i püspök' beatificat i o j a . Vége.) A' tárgyalás alá vett irat a' beatificatio' folyamáról többet n e m mond. I g e n szerettük volna, ha a'
védelmezők' innént megemlített véleményére adott elhatározó válasz is föltalálható volna ez iratban. Azt, hogy a'
kedvező válasz megtörtént, az irat' cziméből következtetni
lehet ; de a' ,Religio és Nevelés' fönidézett száma is kezeskedik arról. Hátra van még, h o g y többnyire a' buzgó
főpap' kérelmező levelében fáradhatatlan szorgalommal
összegyűjtött adatoknak nyomán, sz. Maurus püspök' életrajzát fogalmazzuk, és olvasóinknak ezennel elmondjuk,
í m e tehát szent Maurus' életrajza. A' monostor, mellyet
sz. Márton' tiszteletére Pannonhegyén Gejza vezér kezdett,
's fia sz. István apostoli királyunk bevégzett, első szerzeteseit Olaszországból nyeré. A' jámbor szerzetesek elhagyván hazájokat, a' Csehországban alapított brennoYiai
kolostorban telepedtek ugyan m e g először, de a' fenyegető
vészfelhők elől menekülni kívánván, csak hamar elhagyták a'
csehföldet, és Astrik Anastáz apát' vezetése alatt hazánkba, Pannonhegyérc költöztek. *) Sz. Maurus, egyike a' zárda' első szerzeteseinek szinte Olaszországból jött Pannonhegyére,
de nem Csehországon á t ; * 3 ) amazoknak szent
életét azonban mindenben dicsőén utánozta. * 4 ) A' szüztiszta élet, az imádkozásbani állhatatosság és buzgóság,
's az Ur Jézus' evangéliuma szerinti alázatosság tették
érdemkoszorujának legtündöklőbb virágait, * 5 ) mellyek
valamint nevére 's szerzetére fénykört árasztának: ugy
első szent királyunknak legszentebb örömöt szerzének,
mindnyájunkat pedig e' keresztény erkölcsök' követésére
kedves illatjokkal szelíden meghívnak. Sz. Maurus' erkölc s ö s életéről különös bizonyságot tett maga az Isten, ki
előtt a' sziv' érzelmei sincsenek titokban, ki a' halandók'
sziveit és veséit visgálja. Történt tudnillik, hogy sz. István
fiával Imrével, szokása szerint, a' pannonhegyi szerzeteseket meglátogatá. * 6 ) A' jámbor szerzetesek értesülve a'
nagy vendég' közeledéséről, körmenetben sietének elébe.
István az Isten' szolgái iránti tiszteletből Imrét üdvezlés
végett hozzájok küldötte. * 7 ) A ' szüztiszta élet' eleven
* ) Schemat. Ord. S. Bened. A.-Ab. S. Mart. 1 8 4 6 . p. 18.
1 9 . 2 0 . * 2 ) H u n g á r i á é Sanctit.Indicia. p . 5 7 . * 3 ) S c h c m .
Ord. S. Ben p. 2 3 . * 4 ) U . - o t t . * s ) Epist. P o s t u l . « ^ J o seph. I l l y é s , part. 4 . p a g . 3 4 8 . * 7 ) I l l y é s , u . - o t t .
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példánya, a' szent ifjú, teljesiti atyjának fölszólitását, és
a' zárda' lakéinak nyakukba borulván, csókokkal illeti
őket, de nem egyaránt, hanem egyiket egyszer, másikat
kétszer, Maurust pedig hétszer. * 8 ) Atyja látván, a' inik
történtek, csudálkozott Imre' magaviseletén. Betérvén a'
zárdába, mise után magához hivja fiát, 's titokban megkérdezé tőle: mi legyen oka azon megkülönböztető tiszteletnek, mellyet Maurus' irányában mutatott. Szent Imre elmondá, miszerint a' szerzetesek' szivtisztaságát vevé légyen
tekintetbe, 's hogy Isten' sugallatából tudja, miszerint
Maurus az ártatlan szüzességet egész életében a' legtisztábban megőrzötte. * 9 ) A' király megakarván győződni
Maurus' kitűnő tulajdonairól, elhagyá egy időre a' zárdát, 's
letévén fejedelmi öltönyeit, közönséges ruhában két más
férfiú' kíséretében, alattomosan visszamegy a' zárdába, 's
a' zsolozsma' éneklésen éjjel megjelenik. A' zsolozsma' egy
részének eléneklése után többen a' szerzetesek közül eihagyák a' kart, 's szobáikba mentek; azok pedig, kiket
Imre megcsókolt még ott maradtak,'s szétoszolva egyik itt,
másik amott imádságba merültek. A' király szelíden megszólítja egymásután őket, ők alázatosan felelnek ; midőn
pedig Maurushoz fordulna, 's őt is megszólítaná, álmélkodással kelle tapasztalnia, hogy az elmélkedésekbe elmerült
szerzetes inkább foglalkodtatja lelkét urával Istenével,
mintsem Istvánnal. Maurus némán marada, István pedig
távozott. Másnap a' király harangszó által összehivatja a'
szerzeteseket , és színlett indulatossággal
Maurusnak
szemrehányást tesz, több, zárdalakoshoz nem illő cselekedet miatt, mellyeket Maurus állítólag elkövetett. Maurus
türelmesen 's teljes szelídséggel kihallgatta az őt méltatlanul érő dorgálást, és alázatosan 's szótalan állott a' király előtt. * l u ) Maurusnak o' szelid magaviselete annyira
megtetszett sz. Istvánnak, hogy ezután iránta mindég a'
legnagyobb figyelem- és tisztelettel viseltetett. Midőn a'
monostor' apátja, Henrik 1030-ban meghalt: a' választás
Maurusra esett. Maurus vevé tehát át a' szerzet' kormány zását, * 1 ') de nem sokáig vivé azt,minthogy az isteni gondviselés neki tágasb működési tért jelelt ki. Ugyanis őt sz.
István 1036-ban pécsi püspöknek nevezte ki.
E' tágas megyében apostoli buzgósággal hirdette az üdvesség'
tanait, mire különösen korában igenis nagy volt a' szükség, nem csak azért, mert a' keresztény hit, cz újonnan át-

ültetett boldogító csemete még nein erősödött meg egészen, hanem azért i s , mivel a' kereszténység' kiirtását
czélba vett Vathaféle lázadás' szomorú eredményei a' főpapok' részéről kétszeres buzgóságot igényeltek. Sz. Maurus a' lázadók által kiűzetett ugyan püspöki székéből, de
nem sokára a' vészes zivatar' elvonulása után, ismét átvevé megyéjének kormányát, 's ezzel boldogitását is. Példás
élete-, 's tündöklő erkölcseinek híre meghaladá megyéjének határait.* 1 3 ) Szent példája és buzgó tanítása *'") által iparkodott helyrehozni a' lázadás okozta károkat. Megyekormányzási gondjai közt könyvekkel is foglalatoskodott, mi abból tetszik ki : hogy mint püspök sz. Zoerard
és Benedek nyitravidékén élő remeték' életét összeirá, 's
az utókornak átadá. * l a ) Miután igy megyéjét körül-belül 3 4 évig boldogította v o l n a : 1 0 7 0 - b e n lelkét Teremtőjének föladá. * 1 ( i ) Már akkor szentnek tartatott, mit Isten
csudákkal is bebizonyított. * 1 7 ) Emlékünnepe a' sz. benedekrendiiek' martyrologiumában dec. 4-re van téve. * l b )
Abrázoltatik szerzetes öltönyben, mellette a' püspöki méltóság' jeleivel, jobbjában fehérliliomot tartva, balkezében
pedig keresztet, lándzsát és szivacsot. * "') A z első
tiszta életét, emezek pedig az ur Jézus iránti szeretetét és
miatta tűrt keserű szenvedéseit jelképezik, mellyekhez, ha
még egy tavaszi ibolyákból fűzött koszorú adatik: ugy a'
képen a' megdicsőültnek szende alázatossága is olvasható
leend.
És ez az, mivel méltatlanságunk' legőszintébb elismerésében alázatos tiszteletünk' zálogául a' megdicsőült
főpap' emlékének áldozánk. Vajha ő, ki az ártatlanság'
fehér köntösében, 's a' szüzesség' liliomával kezében a' szüzek' királyát szinről-szinre imádja, megemlékezzék ősegyházunk- és hazánkról. Vajha leesedezze Isten' áldását a"
derék rendre, mellynek tagja, a' jeles megyére, mellynek
főpásztora, 's a' buzgó férfira, kinek elődje volt nyolez
századok előtt, végre mindnyájunkra, kik megdicsőittetésének örvendezünk, 's hathatós pártfogásáért gyermeki őszinteséggel esdekliink.
Zalka János.

S c h w e i z .

Emiitettük, hogy a' genf-lausannei püspöknek, Marilley urnák, mielőtt befogatott, a' freiburgi canton' elöljá* s ) Erről a' b e a t i f i c a t i o ' isméi t e t é s é b e n m e g n e v e z e t t í r ó k , róságának részéről egy ultimatum rögtöni elfogadás végett
k e v é s kivétellel majdnem mind t e s z n e k e m l í t é s t . A z é r i n - lön előterjesztve. Ez ultimatumra a' püspök következő v e freiburgi canton'
tett 1 4 9 9 - b e n k i j ö t t Missale' sequentifija ezt i g y adja lős nyilatkozmányban válaszolt : ,,A'
tanácsának elnöke- és tagjaihoz. Kezünkhöz jutott a' leelő:
vél, mellyet önök ultimátumként folyó (october)hó' 14-éről
I . Stirps regal:s proles regis,
hozzánk
intéztek. Azon kivánatoknak, mellyekre önök
I m i t a t o r verae l e g i s ,
nyolez nap alatt nyilatkozatunkat óhajtják, sürgetésén kiV e r a d é d i t gaudia. ( 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , h i á n y z a n a k . )
vül önök' irata csak bántalmak- és vádakból áll. Hogy
9 . Salutantur sancti f r a t r e s ,
önök vádjaiknak az igazság' szinét megadják : eltorzítják
Puer h i c ( I m r e ) h o n o r â t p a t r e s ,
a' tényeket, sok körülményt elhallgatnak, szaporítják az
Pia p o s t oracula.
alaptalan ráfogásokat, 's a' helyett, hogy igaz, avagy csak
1 0 . Uni unum, alii d u o ,
álokokat is hoznának föl ellenünk, gyanúsítják szándokunTerua t e r n o , epta q u a r t o (Maurust c r t )
kat. A' bántalmak' ellenében csak hallgatást, bocsánatot 's
D i v e r s a dans o s c u l a .
feledést használunk. Mi a' vádakat illeti : föntartjuk maI I . Stupet páter ( I s t v á n ) , h a e c cum v i d e t ;
Moestus vultu, c o r d e r i d e t ,
Pium placat fdium.

*

1 2 . Pandit puer v e r i t a t e m ,
Fratris (Maurusról s z ó l ) monstrat s a n c t i t a t e m ,
V i r g i n a l e lilium.
* 9 ) H u n g . S a n c t . Indic.
*

1

' ) Schern. Ord. S.
Surius é s

Ben.

mások.

*

, u

) Illyés. Hung. S a n c t .

p. 3 2 .

Indic.

* 1 2 ) U . - o t t . Illyés, W i o n ,

,3

) Az emiitett irók mindnyájan b i z o n y í t j á k e z t . * u ) Schein.
Ordinis S. Ben. pag. 3 2 . é s l n c h o f f e r . * l D ) S u r i u s é s
m á s o k . * I ( i ) Schein. Or. S . Ben. p. 3 2 . * 1 7 W i o n , V i t a
S. Gerardi; l n c h o f f e r é s m á s o k . * 1 8 ) Men ardus, Martyrol.
Bened. 1 6 2 9 . * 1 9 ) N a g y - S z o m b s t b a n 1 7 ; 3 - b a n n y o matott e g y i l l y kép, miként R o s a t i n i ' e l ő a d á s á b ó l , 's a'
kérelmező levélből kitetszik.
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gunknak azokra, ha kell, utóbb a' tények' történeti, hivatalos 's hiteles okiratokra alapított előadásával, tökéletesen megfelelni. Mostanra e' vádak' megítélését azokra
bízzuk, kik jellemünket, czéljainkat 's cselekvésmódunkat
ismerik, avagy azokat az igazság és jogosság' érdekében
megismerni igyekezni fognak. És valóban lelkismeretünk
azt mondja, hogy mi egyedül a' kötelesség' ösztönének engedénk, minden pártszellemtől mentek maradánk, 's
minden lelki juhainkat egyenlő szeretettel karoltuk á t ,
még azokat i s , kik irántuki hajlamunk- 's vágyainkat,
csak gyűlölség- rágalom- 's bántalmakkal viszonozták.
Mi önökkel megvalljuk, hogy Freiburgban igen nagy az
ingerültségj's ez minket fölötte szomorít. Legyen szabad nekünk, önök előtt ez ügyben még egyszer fölemelni az igazság' szavát, előadni ezen ingerültség' valódi okait, és önök
előtt kinyilatkoztatni, miszerint ezen ingerültség azon legislativ avagy administrativ intézkedések' következménye, mellyek önök által használtattak. Azon erőszakos
megrázkódások u t á n , mellyeknek színhelye ezen canton
vala, 's mellyek' valódi okait a' történet méltányolni fogja,
a' kormány' föladata terhes volt; ezt mindenki elismeri. De
ezen nehézség nem vala legyőzhetlen ; szerencsétlen sorsunk Istennek segítsége, az idő és egy olly nemes és nagylelkű népnek,millycn a'freiburgi, közremunkálása, ismét jóvátehette volna. Hogy az ohajtott czél eléressék, nem kellett
volna ezen népet szükségtelenül olly intézkedések által
megbántani, mellyeket szerintünk a' kath. religio' igaz fogalma- 's a' jól értett jogosság- és szabadsággal épen nem
lehet megegyeztetni. Tehát a' freiburgi nép, ezt önöknek
tudniok k e l l , önök' intézkedései által igen megsértetett.
Hadd mondják meg önöknek mások, mikép sértették meg
őt polgári és materialis tekintetben azon eljárás által, melly
szerint az ideiglenes kormány, mellynek alakításában a'
canton' polgárainak legkevesebbje vett részt, az egész
cantonra föltolta magát, egészen ellenkezőleg a' demokratia' alapelveivel, mellyeket ő maga is vallott ; azon intézkedések által, mellyek a' nagytanács' választásánál,
a' szövetséges seregek' befolyása- és jelenlétével a'
választási jog' szabad 's lelkismerctes gyakorlását korlátozták, azon határozat által, miszerint a' canton' alkotmánya 's a' szövetségi szerződvény, nem tartozik a' nép' szavazata alá, mellynek fölségét önök elismerték;azon szabály
által ; mellyen mint közbocsánati rendeleten (Amnestiedecret) e' pillanatban egész Europa botránkozik. De ha
nem tartozik hozzánk azon okokat fejtegetni, mellyek a'
népet polgári 's anyagi tekintetben föllázitják, kell, hogy
lehető rövidséggel jeleljük ki azt, mi a' vallási érzelmek's érdekekre nézve a' katholicusokat,azaz : a' canton' majdnem összes népét megsértette 's fölingerlette. Önök megsértették és fölingerlették a' kath. népességet, 's egyszersmind megszegték az alkotmányt azon rendeletek által,
mellyek vallási intézeteinket elnyomták, 's javaikat a ' s t a tusjövedelmekkel egyesiték. Önök megsértették és fölingerlették a' népet, midőn több plébánost törvényellenesen letettek, 's előrebocsátott Ítélet-, a' vádlottak' kihallgatása-, és
a' hivek' azon tetemes többségének tekintetbe vétele
nélkül elűztek, melly azon becstelen vádak ellen tiltakozott,
mellyeknek lelkészei áldozatul estek. Önök megsértették
's fölingeilették a'kath. népet, midőn minden papi javakat,
a' keresztény szeretet 's jótékonyság' minden intézeteit,
tökéletesen ellenkezőleg a' jámbor alapítók 's jóltévők'

világos szándokával, polgári kezelés a l á helyeztek, és pedig daczára ajánlatunknak, miszerint ezen intézetek' igazgatását barátságos' egyezkedés'utján, az illető hatóságokra
bizni akartuk. Önök megsértették 's fölingerelték a' kath.
népet, midőn tűrték, hogy a' kath. clerus hírlapok-, nyilvános gyűlések-, önök' proclamatioi-, 's rendeleteiben és a'
törvényhozó testület'majdnem minden tanácskozmányaiban
büntetlenül rágalmaztassék; midőn a' táncz-, és korcsmákra
vonatkozó uj törvényeik által, az Isten' szolgálatára szentelt
napok' megszentségtelenitését helyeselték ; midőn a' statusfölségi-jog' gyakorlását nem szorították csupán polgári ügyekre, hanem vallási 's egyházi dolgokra is kiterjesztették; egy olly merény: mellyet, mint önök tudni fogják,
az egyház gyakran kárhoztatott, 's az apostoli szék,
mellynek Ítélete egyházfegyelmi dolgokban,valamint hitágazati és erkölcstani kérdésekben, minden e'nevezetre méltó
katholieus-, annál inkább tehát a' püspökök- 's papoknak
kell, hogy irányul szolgáljon, mindenkor méltó bosszankodással utasított vissza. Önök a' kath népességet megsértették 's fölingerlették, midőn az egyház és status között
e' cantonban fönálló köteléket azzal szakasztották erőszakosan s z é t , hogy az alkotmányba több czikket fölvettek,
mellynek szerkesztésében az egyházi hatóságnak semmi
része sem volt; tehát olly czikkeket: mellyeknek a' kath.
clerus csak a' szent-székkel ez ügyben előlegesen kötött
szerződvény után hódolhat. Ide tartozik különösen a' 2-dik
czikk, melly a' kath. religio' gyakorlatát csak a' közrend
és törvények' határai közt engedi m e g , hogy e' szerint a'
rendőri hivatalnokok, vagy a' nagytanács' többsége, saját vallási meggyőződésöknél fogva a' kath. isteni-szolgálat' tartását kényök szerint korlátozhassák, vagy egészen
eltilthassák. IIa ezen aggodalmakat nagyítottaknak vélnék,
elég legyen önöket csak arra figyelmeztetni, mi a' 16-dik
században Angol- 's Némethonban, és Schweicz' több cantonaiban történt, mellyek azelőtt katholicusok valának, 's
most protestánsok. Önök a' kath. népességet megsértették,
és fölingerelték, midőn megengedék, hogy Bern, Neucliatel,
Waadt, és Genf cantonok' kormányai, mellyeknek arra épen
semmi hivatásuk sem lehetett, Freiburg' katholicusainak
vallási ügyeiben, magukat közbevetőleg, föllépjenek. Viszonyaink e' kormányokhoz katholieus alattvalóik' vallási érdekére nézve egyébiránt soha sem szűntek m e g , 's reméljük nem is szünendnek meg soha. Ezen tekintetben mondjuk, sértették meg önök a'kath. népességet, midőn nem
csak világiakat hivtak meg a' megye' többi cantonaiból
követekül Freiburgba, hogy vallási ügyeinkkel foglalkozzanak, hanem, és kivált az által is, hogy ezen követek' e lébe az egyház és status közt visszaállítandó egység' alapjául olly elveket terjesztettek, mellyek az egyházi történetben a' 16-dik századbeli ugy nevezett reformatio óta
hallatlanok, — elveket, mellyeknek nagy része az egyházi alkotmány, a' zsinati határozatok, a' szövetséges szerzödvény, valamint a' természetjog által is biztosított v a l lási szabadság' alapfogalmaival homlokegyenest ellenkeznek, — elveket, mellyek csak a' kath. egyház iránt
ellenséges kormányok által gondoltattak ki és védelmeztettek, olly elveket végre, mellyek ellen szomorú tapasztalatok
után egész Némethon kikel, midőn azokat a' vallási és
polgári szabadsággal ellenkezőknek lenni állítja. (VégO
követk.)

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési clij érlte, postán járatva 6, helyben ö frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

TARTALOM: A' régi szövetségek' története is bizonyítja: hogy Urunk a' végvacsorán kenyér és bor' szine alatt v a lóságos testét 's vérét adta zálogul. Podhraczky József. — Körlevél az alesperesekhez. — Nyilt l e v e lezés. III. — Egyházi tudósítások. — Hirfiizér.

A' régi szövetségek' története is bizonyítja : hogy Urunk a' végvacsorán kenyér és bor' szine alatt valóságos testét
's vérét adta zálogul.
A' szövetségek, valamint a' jelenkorban ugy
régenten is, fölvett kötelességekért tett ígéreteknek 's fogadásoknak megtartása' okáért kötettek ;
tehát nem vaktában, sem nem elhamarkodva, hanem csak a' szerződésben lévő tárgyaknak jól
megértése, fonlolása 's beleegyezése után; mert
mind a' két rész esküvel, élet 's halál alatt köteleztetett fogadásának szoros megtartására. Ezért
a' régi szövetségek minden nemzeteknél vérontáson
végződtek, 's áldozatokkal erősíttettek meg, hogy
ez által a'szerződő felek egymást a'hitszegés ellen
biztosítsák; mint csak Moyzes' 1. K. 17. R. 10. 's
következő verseiből is világos.
Urunk' végvacsoráján is igy ment végbe a'
szövetség. 0 tanításának igazságát erösité 's mondá :
hogyö volna a ' j ó pásztor (Messias, iidvezitö); a ' j ó
pásztor az ő lelkét (életét) adja az ö juhaiért, (Sz.
János 10, 11. 18.) tudnillik megváltásukért, bűneik' bocsánatáért;'s Ígéreteinek teljesítésére k ö telező magát. A' ki hiszen és megkeresztelkedik,
iidvezül: a ' k i pedig nem hiszen, elkárhozik. T a nítványai ellenben hitet igérének, mert bit nélkül
lehetetlen üdveziilni ; ezért tanítását, mint isteni
igazságot, elfogadák. Uram! kihez menjünk ? felele
Péter mindnyájok' nevében: Az örök életnek igéi
vannak nálad, és mi elhittük, és megismertük,hogy
te vagy a' Krisztus az Isten' fia.' (Sz. János 6 , 6 9 .
70.) E' fölött holtiglan tartandó állandóságot, azaz : végig megmaradást a' hitben, 's annak oltalmát
igérék, melly az igaz szeretet' gyümölcse ; ki igazán szeret, az tüzet 's hideget, keserves életet 's
halált tiir és szenved inkább, mintsem a' hőn szeELSÖ FÉLÉV.

retett személytől megváljék; mert ez «V l e g n a gyobb (legtökéletesebb) és első parancsolat. (Sz.
Máté 2£, 38.) Akkor (a' kötött szövetség után)
mondá nekik Jézus: Ti mindnyájan megbotránkoztok én bennem ez éjjel. Mert irva vagyon: M e g verem a'pásztort, és eloszlanak a' nyáj'juhai. F e lelvén pedig P é t e r , mondá neki : IIa mindnyájan
megbotránkoznak is benned, én soha meg nem b o tránkozom. IIa meg kell halnom is veled, meg nem
tagadlak téged. Hasonlóképen mondának a' tanítványok is mindnyájan. Es ime egy azok közül,
kii Jézussal valának , kinyújtván kezét , kivoná
kardját (mert illy oltalomra vette mesterének t a nítását), és csapván a' papi fejedelem' szolgáját,
elvágá annak fülét. (Sz. Máté 26, 31. 3 3 . 3 5 . 5 1 . )
Az egész szent történet tehát oda mutat,hogy
e' szövetkező felek is, mindkét részről kötelességeket vállaltak magukra. Urunk ugyan, hogy mindazt, mit tanított 's igért, pontosan teljesitendi ; az
apostolok pedig, hogy tanítását elfogadják, szerinte
élendnek, 's azt utolsó cseppvérökig hiven o l talmazni fogják. Mit a' többi keresztényekkel
együtt a' három első században hiven is teljesíttettek, készebbek lévén keserű halált a' legkínosabb
üldözések között szenvedni, mint az egyszer elismert igazságot megtagadni, vagyis adott hitöket,
kötött szövetségöket megszegni ; mert a' v é g v a csorán Urunk' testét evén, 's vérét iván, erre k ö telezték magukat. Tehát a' kor' szokásaival i s m e rős apostolok igenis jól tudták, mit jelentsen e'
szent szövetség? Azért nem kérdezősködtek , h a nem csendes elmével egészen megnyugodtanak
Urunk'szaván , 's kifogás nélkül, teljes meggyözödésökböl hitték, a' mit bizonyított: hogy tudnillik
nekik a' kenyér és bor' szine alatt valóságos testét
és vérét nyújtja zálogul.
Ezt az elvitázhatlan igazságot nemcsak a'
szent-irásnak más értelemre nem vehető világos
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szavai erösitik sz. Máténál 26, 26. 2 7 . 28.; Marknál 14, 22. 23. 24.; sz. Lukácsnál 22, 19. 20.; sz.
Jánosnál 6, 57.; sz. Pálnál I. Kor. 11, 24. 25. 26.
27. 28. 29.: hanem a' romai közönséges anyaszentegyháznak állandó tanítása is igazolja. De hitünknek ezen ágazatát nem a' szent-írásból,sem az
anyaszentegyház' tanából, hanem e' világ' minden
nemzetségeinek történetéből akarom bebizonyítani,
's megmutatni: hogy Urunk, valamint mindenekben,
mik csak Istennel megférhettek: ugy ebben is e g é szen a' gyarló emberek' szokásaihoz alkalmaztatá
magát; különben mennyei titkait meg nem értik
vala apostolai, ha e' szövetség' kötésében rendkívüli szokást követelt volna. Midőn nem igy tett,
azaz: lia szokatlan titokról szólott, akkor tanításának értelmét példákban adta elő, hogy üdves tana
czélt érjen. De tanítványai a' végvacsorán kötött
szövetség' alkalmával legkisebb megütközésöket
sem nyilvániták, sem bevett szokásuk szerint, e'
tifbknak világositását nem sürgették; melly rendkívüli magukviseletét csak annak lehet, sőt csak
annak kell tulajdonítani,hogy ők a' kenyér és bor'
szine alatt Urunknak valóságos testét 's vérét é r tették, és vették.
De mindezeknek tiszta fölfogása, megértése
's hitele a' régi szövetségek' szertartásainak tudásától függ, mellyekről mondja Livius (Hist. Lib.
1. Cap. 24.): „Foedera alia aliis legibus, ceterum
eodem modo omnia fiunt." Azaz : A' szövetségek'
szertartásai nem egyféliek ugyan a' nemzeteknél,
de mind vérontáson, 's áldozatokkal végződnek.
Elsőben is tehát a' szövetségek' megfejtését
a' szitya valláson kezdjük, miként azt sz. Epiphanius püspök (Adversus llaereses Lib. 1. Nro. 8.)
nevezi: ,Nam a diluvio ad turris aedificationem,
scythicum vivendi institutum tenait." Ezt mások
ekkép tolmácsolják: ,Auctore Epiphanio,prima aetas
a cataclysmo ad circuincisionem Abrahami ac S e v u clnnn dicta fuit scylhismus. 'Magyarul: az özönvíz u táni vallás egészen Abrahain'hivatásáig,szitya intézet
(sabaeismus) volt. E'fölhozott igéket azonban nem
kell ugy érteni, mintha Abraham' hivatásával e g é szen megszűnt volna lenni a' régi szitya vallás :
mert ez azután is létezett,sürö köd gyanánt lepvén
el az egész világot , 's Európában még a' XIV.
században is nyomát találjuk; hanem, hogy Isten'
Abrahamnial kötött szövetség által magának tulajdon anyaszentegyházat szerzett az elválasztott zsidó nemzetségben, melly Urunk' jöveteleig tartott.
A' szityák' szövetségei pedig Lucianus szerint, ki dialógusaiban, hol a' szitya Toxavist b a r á t ságkötés felől a' görög Mnesippussal beszélteti, e'
renden mentenek véghez : „At ubi in amicitias,
ceteris repulsis, delectus est quispiam : prolinus

foedus initur, ac jusiurandum, quod sit maximum,
nimirum: E t v i c t u r o s e o s p a r i t e r , e t
m o r t e in
oppetituros,
si sít
opus,
a 11 e r u m p r o a 11 e r o. Atque ita facimus. Etenim,
simulatque incisis digitis,sanguinem in calicem
destillaverimus, sunnnisque intinctis gladiis, ambo
pariter admoventes biberimus, non est quidquam,
quod deinde nos queat dirimere." Szitya apáink'
szövetségét is épen igy irja le Béla királyunk'
névtelen jegyzője az V. fejezetben, Almus vezér'
elválasztásáról szóltábau. ,Akkor' ugy mond, k ö z akarattal Almus vezérnek igy szólottak : E' naptól
fogva tégedet vezérünknek 's parancsnokunknak
választunk, 's a' hova tégedet szerencséd vezérel,
oda megyünk utánnad. Akkor a' fönirt férfiak
Almus vezérért, szitya szokás szerint, verőket
egy edénybe eresztvén, esküjöket megerősítették ;
's noha szitya valláson voltanak, mindazáltal szövetségüket, mellyet akkor maguk közölt kötöttek,
holtiglan pontban megtartották.' Mert e' világ hit—
szegésnél nagyobb alávalóságot nem ismer; mire
honi koriratainkban is példát találunk, jelesen
9 5 5 - d i k évről az ágostai ütközetről haza jött m e g csonkított magyarokról, kik hitlenségökért örök
szolgaságra vettettek. Hason példát olvasunk A u lus GellÍHsnál is Noct. Atticar. Lib. 7, Cap. 18.,
hol kél ocsmány hitszegőről többi között mondja:
,Haec eorum lraudulenta calliditas, tam esse t u r pis existimata est, ut contemti vulgo, discerptique
(tán despecti) sínt, censoresque eos postca omnium notarum et damnis et ignominiis affecerunt;
quoniam, quod facturos deiuraverant, non f e c i s sent. Cornelius autem Nepos in libro Exemplorum
V. id quoque litteris mandavit : e o s , usque adeo
intestabiles, invisosque fuisse, ut taedium vitae
coeperint, necemque sibi consciverint.'
De a' szövetségek nem csak a' szityáknál,
hanem világszerte mindenütt vérontással, 's áldozatokkal erősíttettek meg. Dyktis Cretensisnél
Lib. 5. már Diomedes és Ulysses esküsznek e g y másnak, hogy abban megállapodnak, mit Antenornak Ígértek, bizonyságul hiván Jupiter nagyistent, az anyaföldet, a' napot 's a' tengert; ezt
megígérvén egymásnak, a' föláldozott állatot ketté
vágják, 's a ' k é t rész között általmennek; mire
Antenor a' szövetséget megerősíti. És Lib. 2.
Agamemnon Achillesnek adott szavát esküvel
megerősítendő, elhozatja az áldozatot, ketté vágja,
kardját vérébe mártván, a'megszegett áldozat k ö zött általmegyen, annak jeléül, hogy ha a'kötött
szövetséget fölbontaná, hitszegéseért életével f i zetne.
Plutarch irja : (Romanar. Quaest. 111 .)„ Apud
Boaeolos publica est luslratio per canis dissecti
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partes transire". Ez Jupiterre tett eskii1 jele volt;
mert az eb, ugyszinte a' tulok Jupiter* személyét
k é p e z é ; ki tehát kötött hitét megszegé, Jupiter
ellen vétett. Másutt ,De virtutibus mulierum', az
utolsó fejezetben Xerxesröl, ki Pythis' fiát áldozá
föl, beszéli Plutarch: ,Cuni iugulasset, et in duas
partes dissecuisset , copias iussit inter dissectas
partes transire ;' hogy tudnillik ez által hada' n é pét a' hitszegéstől elrettentse.
Livius pedig Lib. 40. nr. VI. Fülöpről, a' m a cedónok' királyáról igy ir : „Forte lustrandi e xercitus venit tempus, cujus solenne est tale : C a put mediae canis praecisae, et prior pars ad d e x tram cum exstis, posterior ad laevam viae ponitur;
inter hanc divisam hostium copiae armatae traducuntur." Még a'lithvánok' egyik fejedelme Keslut
1351-dik évben is illy módon szerződött nagy
Lajos királyunkkal. „Fecit adducere unum bovem
rubei coloris, et ligari super duos stipites, et a r ripiens cultrum lithvanicum, proiecit in bovem, et
tetigit ipsum in vena mediana, et stalim sangvis
emanavit largissime, de quo sangvine ipse, et o mnes lithvani manus et faciès perunxerunt, c l a mantes lithvanice : ,Rogachina Ronenachy Gospanany,' quod interpretatur : Deus ad nos et c o r n u tum respice, (et) iuramentum per nos promissum
hodie persolutum ; et his dictis, caput bovis a m putavit, et in tantum a collo separavit, quod ipse
Kestutus et omnes alii lithvani ibidem existentes,
per illám divisionem colli et capitis ipsius bovis,
tribus vicibus transierunt." Chronicon Budense,
p. 317. (Vége köv.)
Podhraczky József.

Körlevél az alesperesekhez. *)
Kötelességünk lévén a' hazánkban több h ó napok óta villongó belháború, 's ezzel járó sokféle
nyomorok' megszüntetésére szent hivatásunk' k ö rében a' hozzánk egyedül illő tanitás és szelid e r kölcsi hatás' utján közremunkálni : nem késhetem
épen most, midőn az ohajtott kibékülés- és kiengesztelödésre kedvező idő 's alkalom megnyílt,
ntiszt. uraságodat utasítani 's figyelmeztetni azokra, miknek tudása, terjesztése 's követése által, a'
béke 's törvényes rend' helyreállítását, 's ezzel
az eddig fájdalmasan tapasztalt romlás és pusztulás, 's a' jövőben fenyegető nagyobb ínség' m e g sziinendését részünkről eszközölhetőnek r e m é l hetjük.
*) Intézve a' nm. püspöki kar' nevében, a' fin. kegyelmesen kinevezett prímás által.
Szerk.

1 - s z ö r : A' sokszor hányatott's veszélyben
forgott Magyarhon leginkább annak köszönheti
ezeréves fönmaradását, hogy többféle nemzetiségekből álló lakosai a' törvényes király 's az o r szág' alkotmánya köriil egyesülvén, a' trónt 's a l kotmányt minden erejekkel megvédeni, 's a' kir.
fölség iránt hiiségöket 's hódolatukat szóval é s
teltei bevallani őszintén törekedtek ; most is csak
az fogja megmenthetni hazánkat a' hosszas háború'
veszélyeitől, ha annak minden polgárai 's bármilly
osztályú lakosai törvényes Urunk 's Királyunk
1 - s ö Ferencz-József iránt, alattvalói hiiségöket
tartózkodás nélkül bevallani, 's legfelsőbb r e n d e leteit hódolattal elfogadni 's teljesíteni sietendnek.
Isten' akaratja, hogy minden lélek a' felsőbbségnek alávetve legyen; Üdvezitönk parancsolatja 's
példaadása és az apostolok' intései köteleznek
bennünket, hogy a' törvényes uralkodó 's küldöttei
iránt engedelmességgel viseltessünk; 's mivel a'
jelen mozgalmas idők' szövevényes fejleményei
alatt, a ' s z ó , írás és izgatás' mesterségével a' m a gyar nemzetnek királya iránti, eddig tántorithatlan
hűsége 's hódolata sokakban megingattatott: nt. u r a ságodat ezennel fölhívom, hogy mind maga i g y e kezzék híveit ö felsége urunk királyunk iránti
köteles engedelmességre inteni 's buzdítani, mind
pedig az őrködése alatt álló többi lelkipásztorokat
is ez értelemben kellően utasítsa, nehogy a' nép
engedetlenség által ö fölségének neheztelését, 's
hatalmas hadseregének bosszúját vonja magára.
2 - s z o r : Hazánkban a' politicai bonyolodások
a' jelen fokra talán nem is hágtak volna, ha V.
Ferdinand királyunk ö fölségének, ki ez o r s z á g ban 14 év' lefolyása alatt atyai szelídséggel u r a l kodott, viszonyainkra vonatkozó legkegyelmesebb
rendeletei 's nyilványitványai köztudomásra e l j u t hatlak volna ; de szerencsétlenségünkre ezeket
csak az országot megszálló császári királyi s e r e gek hozták meg nekünk, 's főparancsnokuk h e r czeg Windischgraetz Alfréd tábornagy, 's t e l j e s hatalmu cs. kir. biztos ur ö főméltósága' kívánatára, bár utólagos kihirdetésük i s , már csak azért
is szükségesnek látszik, miszerint ne hirböl v a g y
hallomásból, hanem magától a' kir. felségtől t u d hassa meg kiki, miben állott ö felségének V.
Ferdinándnak, és miben áll mostani legkegyesebb
urunk királyunknak 1. Ferencz-Józsefnek az o r szág' kibékítésére vonatkozó legmagasabb s z á n doka és törekedése. Ugyanazért a' mult évben
September' 2 2 - , és ugyanazon hó' 2 5 - é n Magyarország' népeihez intézett legmagasabb nyilvánitványokat, azoctober' 2 0 - á n kibocsátott legfelsőbb
nyilt rendelettel együtt '/•, november'6-án és 7 - é n
kiadott manifestumokat '//• '//}•, és azon nevezetes
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okleveleket
és /'* alatt, mellyekben ö felségének
V. Ferdinándnak trónróli lelépése, 's ö felségének 1 - s ö Ferencz-Józsefnek trónfoglalása Magyarországnak külön tudtul adatik, több példányokban olly utasítással küldöm meg nt. uraságodnak, miszerint azokat a' hivek előtt hirdesse,
's hirdettesse ki, kettőre kívánván t. ez. uraságodat,'s általa a' többi lelkipásztorokat ez érdemben különösen figyelmeztetni, úgymint :
a) Többen még az értelmesbek közül is azt
kezdték vala hinni, hogy miután V. Ferdinand k i rály, kinek Magyarország mint megkoronázott törvényes fejedelmének hűséggel 's engedelmességgel tartozott, a' trónról lemondott, 's alattvalóit
a' hűségi eskü' tartozása alul fölmentette : az o r szágban a' királyi legfőbb hatalom megszűnt, a'
trón üres, 's a' jövendő királyt talán majd a' nemzet fogja választani; e' tévedés, ugy látszik, sokakai eltántorított; holott a' pragmatica sanctio' k é t ségtelen 's határozott szavai szerint, a' magyarországi királyság olly elválhatlan kapcsolatban áll
az ausztriai összes birodalommal, hogy az örökösödés' rendén következő ausztriai uralkodó f e j e delem, egyszersmind a' magyar koronának is birtokába l é p , 's Magyarországnak törvényes királyává lett, kinek az ország hódolni, 's kit megkoronázni tartozik. Az 1723-iki 1 - s ö 's 2 - d i k sarkalatos törvények erről bővebb fölvilágosítást adhatnak.
b) A ' n o v e m b e r ' 6 - d i k á n ' s 7 - k é n kibocsátott
legmagasb királyi nyilatkozatok azért is fontosak
és figyelemre méltók, mivel azokat 1 - s ö F e r e n c z József ö fölsége december' 2 - k á n kiadott legkegyelmesebb manifesluinában maga is helybenhagyni , 's megerősíteni méltóztatott. A' nov. 7-diki
nyilványitvány a' földmivelő népet az ujabb törvények által engedélyezett nyeremények' fönhagyása iránt ünnepélyesen biztosítja.
3 - s z o r : Az ö fölsége által az ország'kibékítése végett herczegWindischgrätz' főparancsnoksága alatt hazánkba küldött cs.kir. hadseregek felöl, a'
nép közölt mindenféle rémletes álhírek terjesztetvén
el, szinle szükségesnek tartom, hogy azon proclamatiok i s , mellyeket ő {'őméltósága a' főparancsnok 's teljes hatalmú királyi biztos Magyar- és
Erdélyország' lakosaihoz több rendben intézett, de
a' mellyek mindeddig tudomásunkra nem juthattak,
jelesen a'nov. 13-kán «, decemb. 18-kán 7 /', és 1 4 kén 8 / mult évben, és folyó évben január' 7 - k é n »/
Budán kelt, 's y / e7 » alatt idecsatolt hirdetvények
a' népnek adassanak tudtára. Ugyanis ezekből v i lágos, hogy a' es. kir. hadseregek nem ellenséges
szándokkal léptek be az országba, hanem mint
urunk királyunk' legfőbb hatalmának, 's a' törvé-

nyes rendnek helyreállítói, a'személy- és vagyonbátorság' védelmére 's biztosítására, a' legszebb
renddel és példás fegyelem alatt haladlak elő Budapestig, hol jelenlétök alatt r e n d , béke és csendesség uralkodik, ipar, kereskedés 's más üzletek
élénkülni kezdettek, sőt a' polgári szabadság'kellő
mértékét is mindenki háboritlanul élvezheti. Minthogy pedig a'cs.kir. hadseregek'háborgatása vagy
bántása bárhol is veszélyes következményeket
szülhetne: jó lesz ligyelmeztetni a' n é p e t , hogy
irányukban magát önkényt megadó készséggel v i seltessék, nem félhetvén sem szeinélyök, sem v a vagyonuk' semminemii bántásától, és hogy azt r é széről is a' szükségesekben támogatni iparkodjék.
És ezek azok, miknek közlése által nt. uraságodat alattvalói 's lelkipásztori kötelességének
olly móddali teljesítésére hivom föl, mikép a' fönf o r g ó , vagy könnyen változható körülményekben
a' pásztori ildom, 's a' körültekintő ovatosság j a vasolni fogják; kérvén Istent : hogy adjon nekünk
békességes időket, miszerint az Ur' szölleje munkánk 's fáradságunk után gyarapodhassék, 's félelem nélkül vezethessük a' nyájat a' kies legelőre,
hol üdvezitö religiónknak boldogító tanitmányai
virítanak, 's az isteni kegyelmek' tiszta forrásai
csergedeznek. Az Ur legyen mindnyájunkkal. Kelt
Pesten, január' 1 2 - k é n 1849.

Nyilt levelezés,
m.
Trcncsin, karácsonhava' 20. T. szerkesztő ur ! Valahányszor szerkesztő urnák a'kath. egyház'elvitázhatlan sz.
jogai, és annak kebléhez tartozó serdülő ifjúság' eltévesztett kath. neveltetése körüli buzgó, és ernyedetlen működéseit becses lapjában olvasom : mindannyiszor szerény
és magasztos orthodox szellemétől áthatott szivem szokatlan örömet, 's lelki vigaszt talál ; midőn más részről a' katholicismus' kedvezőbb fordulata után sovárog, ejtett sebeinek pedig minél hamarábbi behegedését legforróbban óha jtja. Lelkem egyrészről becses lapjának hasábjaiból szokatlan örömet merit, leginkább azért : mivel'tisztelt szerkesztő
urban a' kath. egyház' eltántoritliatlan bajnokát találja,
ki e' rendkívüli viharos időkben semminemű akadály- vagy
veszélytől nem tartván, férfias elszántsággal, a' kath. egyház' szent ügye mellett viv, ugyanazon kath. egyház'
sz. tanait hiven követők' nagy lelki épülésére és vigasztalására. Más részről pedig bus aggodalomtól elkeseredett szivem vérzik, legfőképen akkor, midőn a' ,Religio
és Nevelés' hasábjaiból azt látom, hogy ama' űrömpoliarat,
mellyet a' budapesti középtanodai reformot illető 's felsőbb
helyről jött rendeletek véletlenül idéztek elő, a' kath. egyház' némclly lelkesb fiai, az összes kegyes tanitórenddel,
mellynek tagja én is vagyok, jelenleg érdemetlenül kiüríttetik. Nem szándékom itt a' budapesti tanár urak' részére
apologiat irni, kik tán nem helyeselhető önérdek, vagy némi phylauciaból, a' kath. egyházra nézve káros szaktan-
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rendszer' életbeléptetésére önkénytesen, vagy legalább minden ellenszenv nélkül segédkezet nyujtának; de csak az
igazság' sz. nevében vagyok bátor tisztelt szerkesztő ur'
becses lapjának tudós olvasóit egész tisztelettel arra kérni:
hogy a' bölcs Ítéletük után megrovásra méltó kegyes tanitórend' némelly tagjainak, az ifjúság' nevelésére vonatkozó elkövetett hibáikat, vagy egyéb emberi gyarlóságaikat, főkép botrányos tetteiket, a' millyent L. és 11. tanár
urak, Keszlernek az igaz-hívő kath. egyház' kehléből kiléptekor nem rég elkövetének, ne az egész testületnek tulajdonítsák és fölrójják. Mert kétséget sem szenved. hogy
érdemes szerzetünk'nagyobb része józanul érezvén, a' ker.
kath. hittannak,a'kezeinkre bizott budapesti középtanodákbóli kiszorittatását mély sajnálattal veszi, és a' valódi hazafiságot nem a' kath. szellembe ütköző ruházatban, vagy
szakáll- és bajuszviselésben helyeztetve lenni tudja. Ezen
egyszerű, de őszinte nyilatkozatomat szerkesztő ur'becses
lapjába fölvétetni esedezem azért, mivel hírlapjának egyik
számában fölszólittatunk, hogy a' budapesti középtanodákba rögtön behozott tanrendszerre nézve, véleményünket mi
is fejezzük ki. Ezt tenni főkép szerzetünk' kormányának
tiszte, a' mi már igazolásunkra némiképen ugyan történt :
de mind a' mellett mégis fölötte csudálom, hogy érdemes
rendünk' annyi lelkes egyénei közül e' tárgyról mindeddig
senkisem nyilatkozott. Uraim ! Ébredjünk föl, míglen az
idő kedvez, nehogy elleneink szaporodván, valaha e' rettentő szavakat ,már késő' füleinkbe riadják, és egy kis
töredék miatt azon egész testület hajótörést szenvedjen,
mellynek szent szerzőjétől öröklött fő hivatása: az ifjúságot az igaz liit- és erkölcsiségre oktatni. Ezen fönséges hivatásunk mellett mi, az istennek és az általa alapított
egyháznak lui szolgái tovább is akarunk maradni, és a"
kath. anyaszentegyház 's hazánk' javára működni. *)
X.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
M a g y a r h on.
Az esztergomi főkáptalan-helyettes, ft. Kunszt József ő méltósága, legközelebb kibocsátott quadragesimalis
körlevelében, egyszersmind a' pápa ő szentsége' személyeért, és viszonyainak jobbraváltozásaért is rendelt imádságokat tartatni.

*)
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(Igazolás a' budai erzsébet-apáczákat illetőleg.) A '
képviselőháznak dec. 30-dikán tartott ülésében Palóczy
László, a' kérvényi választmány' elnöke tudata, mikép : „a'
budai, ugy nevezett sz. Erzsébet apáczáknak folyamodása kiadatott a' kérvényi választmányhoz, mellyben az
foglaltatott, hogy fejedelem-asszonyuknak zsarnokságát
nem szenvedhetvén, már folyamodtak az esztergomi káptalanhoz és a' prímáshoz is, hogy szabad legyen nekik, más
fejedelem-asszonyt választani : kérésöket azonban meg nem
nyervén, az illető kérvényben azért folyamodnak, hogy az
ő módjok szerint uj fejedelem-asszonyt választhassanak.
Ez iránt azon jelentést teszem a' tiszt, háznak, hogy mindjárt más nap hiteles uton jutott hozzám egy nyilatkozata a'
tisztelt apáczáknak. mellyben kinyilatkoztatják, hogy az ő
nevükben készített folyamodás, az ő hirök, tudtuk és megegyezésük nélkül készült , ők azt egészen rágalomnak és
koholmánynak nyilatkoztatják, kijelentvén egyszersmind
azt is, hogy nekik fejedelem-asszonyuk ellen legkisebb
panaszuk sincs, és mást választani nem akarnak. Ezen
iratot pedig annál hitelesebbnek kellett a' kérvényi választmánynak tekinteni, mert Pajor Titus pestmegyei főbiró
urat hitfák meg a' conventbe, előtte olvasták föl ezen nyilatkozatot, és azt szemeláttára mind a' 37 szűz aláirta ötön
kivül, kik öregségök miatt irni nem tudtak, hanem a' szolgabíró előtt szinte keresztet húztak. Ezt tehát a' kérvényi
választmány hitelesnek tekintvén, miután panasz nincs, a'
ház nem rendelkezhetik, 's igy az egész dolgot bevégzettnek kell tekinteni. (Helyes.)" (Közlöny.) Szabad legyen már
most szerényen kérdeznem, valljon ki volt az, ki a' tisztelt szüzek' becsületével illy aljas és malitiosus játékot űzni
vakmerősködött ? Rettenetes korszak, mellyben a' hazugság' lelke bűntelen ennyire garázdálkodhatik!

ki i s n e v e z t e t n i , lel -
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olly

ismerve
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— E' napokban egyik tekintélyes uri ember panaszolta a'szerkesztőségnél,hogy bizonyos iskolai tanár a'kosmogoniát tanítványainak ekként adta elő : Az Apa-Istennek hosszú ujjai voltak. Azokkal egy nagy tömeg sarat
fölfogott, azt jól összeszoritá, 's az ujjai közt maradott rétegekből hegyek, a' kifacsart vizből pedig tengerek váltak.
Egy kis szertelenkedés nemde?
— A' budapesti középtanodákban, a' behozott reformatio óta a' köztörténetirás Táncsics Mihály' ebbeli kézikönyve után taníttatott.
— Ugyanazon tanodákban a' fölsőbb tanulmányi
igazgatóság' rendeletének következtében, a' behozott szaktanítás az első félévben meghagyatik ugyan, de ugy, hogy
a' vallástan a' rendes tantárgyak közé fölvétessék, 's az
eddig szokásos vallásgyakorlatok ezentúl is pontosan
megtartassanak.
— Közönséges volt a' panasz, hogy a' honvédeket
soha sem lehetett a' templomban látni : ellenben a' es. kir.
katonákkal minden ünnep- és vasárnapokon, sőt köznaponta
is telvék a' templomok. Egyik barátunk beszélte, hogy
Győrött saját szemeivel látta, hogy a' horváthok az , A v e
Maria' harangozásakor a' középpiaezon letérdepeltenek. E'
vallásérzeti különbségnek valljon hol rejlik az oka? —
Windischgriitz ő herczegségéről mondják, hogy minden nap
rendesen sz. misét hallgat. A' cs. kir. seregek Budavárát elfoglalván, először is a' vári plébániatemplomba tértek.

h o g y az e -
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Szerk.

A ' g e n f - l a u s a n n e i püspök' a'freiburgi korm á n y h o z i n t é z e t t v á l a s z a . Vége.) Önök megsértették. 's fölingerelték a' kath. népességet, azon utasi-
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tások által, mellyeket önök a' freiburgi küldötteknek az tagját kiküldeni akarja, hogy velünk értekezzék, 's a' routolsó gyűlés' alkalmával adtak. A' küldöttségnek többi monti, vuadensi, echarlensi, 'stb. lelkész urak iránti per
közt meghagyatott a' következő engedményeket sürgetni : békésen elintéztessék, az erre való meghívásnak készség„Nagyobb központosítást az isteni-szolgálatra nézve, kü- gel hódolunk. Ezen kibékítő javaslatot feleletre sem méllönösen a' szövetségi hatalomnak adandó azon jog által, tatták. Febr. 11-kén egy latin nyelven irt körlevelet bomiszerint olly egyházi méltóságokat, kiknek hivatali köre csátottunk a' canton' clerusához. Ezen körlevél természetöbb cantonra terjed, hivataluk' gyakorlásától fölfüg- ténél 's vallási czéljánál fogva, hivatalbeli jogainkhoz targeszthesse, ; s perbe idézhesse azon hatóság' sérelme nél- tozott," sőt helyzetünk' súlyos állásánál fogva, kötelessékül, mellyet minden egyes canton a' maga körében előfor- günk volt, azt kibocsátani, hogy érdemes munkatársainkduló visszaélésekre nézve gyakorol; a' nunciaturának mint nak vigasztalást , bátorítást, 's utmutatást adjunk. Hogy
illyennek eltörlése által, a' tilalom által, minél fogva ezen körlevelet fegyverül használhassák ellenünk, nem á Schweiczba nem szabad uj szerzeteseket behozni, "s a' ve- tallották azt hűtlen fordítás 's gyűlöletes értelmezés által
gyes házasságok' megengedése által." Végre, mert e' gyá- eltorzítani. Nem parancsoltatik ebben a' januar' 20-kán
szos részletességek' elősorolásának véget kell vetnünk, vég- kelt rendelet iránti engedetlenség, sőt nyilván meghagyare megsértették, 's fölingerelték önök a' kath. népességet, tik, miszerint az e' cantonhoz nem tartozó papok , mindamidőn azon szándokukat nyilvániták, miként, ezen canton' zon iratokat, mellyeket más, nem papi személyek is előkath. clerusát ráijesztés- és erőszakkal kényszeríteni akar- mutatni tartoznak, a' világi elöljáróságnak előmutathassák,
ják, hogy mindennek föltétlen- 's korlátlanul vesse magát sőt azt tenni tartozzanak. A' körlevélben nem foglaltatik,
alá , mit a' nagy-tanácsnak az alkotmány- 's törvénybe mint önök állítják egyházi átokkal fenyegetés 'stb. a' viláfölvenni tetszett ; mellőzve az Isten' eszes teremtményei- gi hatalom' tagjaira nézve, hanem benne egyszerűen csak
nek, mellőzve az egyház'szolgáinak 's gyermekeinek, mel- az mondatott: „Azon rendkívüli esetekre nézve, mellyek a'
lőzve a' lelkismeretnek minden igaz lélek fölötti jogait. E - jelen körülményekben előfordulhatnak, intjük a' gyóntató
zek valódi okai a' freiburgi nép' ingerültsége- 's elégület- atyákat, ne határozzanak azonnal, hanem a' föloldozást
lenségének. Igazságosabbak lévén önök iránt, mint önök egy időre fiiggeszszék föl." Ezen intézkedés' czélja tehát
irántunk valának, szándokukat nem gyanusitottuk, mert nem az volt, miként önök mondják, hogy a' bonyodalmak
arról csak Isten Ítélhet; részünkről csak a' nyugottan és szaporittassanak, a' clerusra zsarnok akaratunk fölerőszapártatlanul előadott tények szólottak. IIa önök szavain- koltassék, a" szellemi fejetlenség örökittessék. . . . Egyébkat szenvedély nélkül fontolják m e g , megértendik, milly iránt mi nem tudjuk, valljon rosszalta-e a' szent-szék' külnehéz önöknek a' közvéleményt e' cantonban ámítani. Ha- dötte ezen ügybeni eljárásunkat; de azt mondhatjuk, hogy
misan állítják önök, hogy a' freiburgi népet a'szolgaság-, rosszalását nekünk ki nem jelentette. Ellenben, hozzánk
tudatlanság- 's állati butaságban igyekeztünk tartani. E' bizonyos manifestumra vonatkozólag írván, mellyet mi hir
nép fölfegyverkezve az igaz fölvilágosodás' tűzhelye, a' bit szerint igazolásunkra közrebocsátani akaránk, mire mi a által nyilt értelmével, igaz 's őszinte szívvel fontolta meg ö- zonban épen nem gondoltunk, nyilván biztosita minket,
nöknek tetteit,átlátta azok'czélját,'s az evangélium'azon el- hogy épen nincs szűkségünk magunkat igazolni. Mi egy
ve. szerint itélt felölök: ,,A' fát gyümölcséről ismerni meg." iratban a' nagy-tanács' elébe terjesztettük azon veszélyeEzekből kitűnik, milly igazságtalanul tétettünk mi felelő- ket, mellyeket a' közoktatás' ügyébeni uj törvény-javaslat
sekké a' freiburgi ingerültségért, hogy mi épen nem érde- magában foglal : de erre hivatali kötelességünk kényszemeljük meg a' vádakat, mellyekkel terheltetünk. Mi ugyan ritett, minthogy ezen törvényjavaslatban, nem csak a' netiltakoztunk azon, a' jezuitákat 's állítólagos társaikat il- velés' egész rendszere- 's minden eszköze, hanem a' vallálető 1847-diki nov. 19-éről kelt rendelet ellen; de ez már si 's theologiai oktatás is, közremunkálásunk 's a' kath.
akkor történt, miután minden kérésünk mit sein használt, el vek'mellőzésé vei megváltoztatni czéloztattak. Ezen iratban
's az ideiglenes kormány meg nem szűnt vallási intézete- semmi tiltakozás nem volt,hanem észszerüvisgálása ezen törinken,' erőszakoskodni, 's a' szövetségi gyűlés' követelésein vény' f ő po n t j ai nak:a'kereszténység, a'családijogok és a'
is tul menni. A' gyűlés akkor csak fölhívást szavazott valódi szabadság' hármas szempontjából. Mi távól vagyunk
a' jezniták' eltávolítására, de sem az affiliatio' önkényes el- attól, hogy mint önök állítják, a' közoktatásbani haladást
véről nem tett említést, sem egyéb társulatok' föloszlatá- akadályozzuk, sőt azt mindenkor, 's minden hatalmunkban
sát nem sürgette. Egyébiránt tiltakozásunk nyilvánosság- álló módokkal iparkodtunk előmozdítani ; de mi nem hiszra nem jutott, 's csak szóval, azaz : legmérsékeltebb mo- szük,miként az emlitctt törvényjavaslat'szerzői's védői hidorban tétetett, azon czélból, hogy kötelességünk' teljesítésé- szik, hogy a' közoktatás' javítása-'s terjesztésére nézve
vel a' béke 's egyetértés utáni vágyunkat egyesítsük. Mi hasznos, ha a' papi 's főpásztori közremunkálás tőle elvévonakodtunk beleegyezni azon tíz lelkész vagy káplán" el- tetik; ellenkezőleg azon véleménynyel vagyunk,hogy mindtávolításába , kiket önök állomásaikról elmozdítottak. ezen javításoknak mindenekfölött a' religio'elvén kell alaD e ezen vonakodás ránk nézve kötelesség volt, mivel pulniok, 's azok által irányoztatniok. Ezen elvek azok,
ezen egyháziak , miként minden levelünkben emiitet- mellyek inkább, mint az ugy nevezett fölvilágosult ész' eltük , előrebocsátott. visgálat nélkül s ártatlanságuk' da- vei szabaditák ki a' nemzeteket a' tudatlanság-, szolgaságczára, mellyről hiveik' legnagyobb része bizonyságot tett, baromi butaság-, és inség' állapotából ; 's ezek azok, melyÍtéltettek el. Az egyház' törvényei, valamint az igazságos- lyek a' visszaesést ezen állapotba egyedül képesek akadáság' elvei nem engedték már tovább, hogy őket jogtalan lyozni. 'S valóban a' kath. nevezetre igazán méltó statusok
követeléseknek vessük áldozatul, sőt szent kötelességünk- ezen elvekre alapiták nevelési intézményeik- 's rendszereiké tevék, ezen egyháziak' becsületét, ártatlanságát, 's jo- ket. Ha tehát nincsenek önök ellenséges indulattal a' religát védelmezni. Egyébiránt mi gondoskodtunk azon plébá- gio iránt, miért félnek hát ezen elvek' üdves befolyásától
niák' vallási szükségeiről, mellyeket önök lelkészeiktől a' cantonra nézve? Mondják önök, hogy mi a' praesentamegfosztottak. Ezen ügynek barátságos bevégezhetése' te- tio' jogának, mellyel a' status bir, nyilván ellenszegülünk.
kintetéből, mi december' 17-én kelt levelünk' végén a' kö- Ezen ellenszegülést azonban szinte a' kötelesség paranyetkező javaslatot tettük : IIa az ideiglenes kormány egyik csolja. A' nevezési jog, mint önöknek többször mon-
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datott, lényegére nézve egyházi, és nem gyakorolhatja azt
semmi status jogszerüleg, ha csak az egyház önkényt őt
azzal föl nem ruházza. Ezen jogot törvény által, a' szentszékkeli egyezkedés nélkül magának eltulajdonítani, annyi,
mint olly cselekvényt, melly a' kath. hierarchia' lényeges
alapelvei- 's az igazsággal ellenkezik, jogszerűvé tenni.
Már pedig ezt tette az alkotmányozó gyűlés, midőn a' polgári hatóságot számos javadalomra kinevezhetési joggal
ruházta föl. Ezen eljárást a' püspök és a' papság sem szóval, sem tettel nem helyeselhetik , 's ha tiltakozásukat és
passiv ellenszegülésüket megteszik, ezt lázadásnak nevezni nem lehet, minthogy ez által egy régibb jogot gyakorolnak.'s szoros kötelességet teljesitnek. Mi azon föltételeket
illeti, mellyek javadalom' elnyerésére szükségesek , önök
uraim, nagy tévedésben vannak, lia azt hiszik. hogy azok
mind benfoglaltatnak a' papi szentclésben. Ezen kivül a'
papnak illyen állomásra személyes képességgel is kell bírnia,
melly képességről itélni a' püspökhöz tartozik, valamint
csak a' püspök ruházhatja föl őt küldetéssel és joghatósággal. mi nélkül szent hivatalát nem gyakorolhatja. Mondják önök, hogy mi kinyilatkoztattuk, miszerint mi polgári
ügyekben a' polgári hatóság fölött állunk. De milly alkalommal 's mikor nyilatkoztattuk ki ezt'? Olvassák önök át
ismételve leveleinket, 's számos bizonyságot találandnak
bennek arra, miként elhatározott akaratunk: a'polgári hatalom' jogait tisztelni, 's eljárásunkat az evangélium' azon
elve szerint intézni: .Add meg az Istennek, a' mi az Istené,
's a" császárnak, a' mi a' császáré.' Mi ugyan vonakodtunk
önöknek azon jogát elismerni, hogy rendeleteink- s pásztori leveleinket megerősítsék, vagy fölöttük őrködjenek : de
kérdezzük önöket uraim, mióta, 's mi jognál fogva lehet
a' kath. egyház' valamelly tanitmányát, mellyet a' püspök
szóval vagy írással hirdet, világi ügynek tekinteni ? Ezen
tanitiiiány magától az Istentől származik . isteni küldetés'
következtében hirdettetik, 's 18 század óta soha sem volt
joga a' polgári hatóságnak, és nem leend soha is, azt csonkítani, fölötte őrködni, avagy azt megváltoztatni. IIa a' földi hatalmasságok maguknak illyen jogokat akarnának tulajdonítani: a' püspökök kénytelenek lennének nekik mindenkor ugyanazon feleletet adni, mellyet az apostolok adtak a' synagoga' főnökének: .Inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mint embereknek.' E' tanitmány egyébiránt nem
bizonyos osztályát érdekli a' polgároknak , hanem minden
keresztényt rang-, kor- 's állapotkülönbség nélkül, 's mindnyájan tartoznak azt az egyház' jogszerű pásztoraitól elfogadni, 's a' szerint élni. IIa e' tanitmány' formájába hibák csuztak volna : csak az egyházi, ez ügyben egyedül
competens hatósághoz tartozik, azokat kijavítani, 's ehhez
kellene a' polgári hatóságnak is, a' hierarchicus fokozatnak
megtartásával intézni,ha vannak,alapos panaszait. Továbbá
vádoltatunk, hogy mi adtunk a' papságnak alkalmat arra,
hogy a" javadalmi tartozások- 's jogoknak a' községek- 's
plébániákra való átruházásával, az 1848-diki jul. 5-én kelt
törvény mellőztessék. Ez azonban költemény, mert mi e'
tekintetben sem nem parancsoltunk semmit, sem okot nem
adtunk semmire. Az ufmutatás, mellyet a' clerusnak ezt
illetőleg adtunk, az: hogy követeltük tőle, miszerint kettős
inventariumot készítsenek minden jogokról, 's csak a' forínaszerü óvás után adják ki. Többiben számos javadalmak'
jogai már az előtt a' plébániák- 's községi hatóságok' kezeiben voltak. Mi tehát sem azon néhány pap' egyes tetteiért, kik talán javadalmuk' jogait az illető plebániaközségre
ruházták, mire egyébiránt teljes joggal bírtak, sem azon
ellenszegülésért, mellyet egyes községek a' közhatalom'
parancsainak irányában használtak, sem végre azon gyászos

következményekért nem vagyunk felelősek, mellyeket ezeri
ellenszegülés maga után vont, vagy még vonhat. Végre,
hogy bennünket gyanúsítsanak, használták önök azon viszálkodásokat. mellyok az eskütétel által előídéztettek. E zen tekintetben azonban hiszszük 's állítjuk, hogy ezen bonyodalmakért a' felelősség egészen önöket terheli. Csak önöktől függött, kikerülni azokat, lia vagy semmi esküt nem
kívántak, mint azt igen bölcsen Frankhonban tették, vagy
legalább megengedték volna a' föltételt, mellyet számos
katholicusnál a' lelkismeret' szava kivánt. Vagy nem foglalt magában az alkotmány semmit a' religio ellen, mint
önök állítják, vagy olly czikkek vannak benne, mellyek a'
religioval ellenkeznek, miről mi teljesen meg vagyunk győződve. Első esetben a' föltétel önök szerint szükségtelen
volt, 's önök ezt aggodalom nélkül elfogadhatták ; de a'
másodikban szükséges volt, 's önök azért azt a' lelkismeret'
sérthetlen jogainak megtámadása nélkül vissza nem utasíthatták. Ha önök körlevelünket az eskü- 's a' gyóntató a tyáknak adott útmutatás, valamint az espereseknek ugyanazon tárgyban adott utasításokról nyugodt lélekkel ínég
egyszer átolvassák : kénytelenek lesznek megengedni,
hogy önök fölötte hibáztak, mi pedig ez ügyben minden
kímélettel, mellyet a' körülmények' fontossága kivánt, kötelességünket teljesítők. A' körlevél sein tiltó sem korlátozó nem volt, hanem csak a' kath. morálról, az eskü' v a l lási oldalát illetőleg, egész egyszerűséggel értekezett, mindenkinek szabadságára hagyván, ezentúl lelkismerete szerint cselekedni. A' gyóntató atyáknak adott útmutatásokban, semmiféle politicai vagy más egyéb ármány nem volt,
hanem egyszerűen azon utat jelölték ki előttük, mellyet
választaniok kellett, hogy a' bűnbánókat bölcseség- és
szeretettel vezessék. Az espereseknek adott utasítások koránsom foglalták magukban azon intézkedést, hogy az esküt föltétlenül lehet tenni; hanem kijelölték a' föltétel' l e g szelídebb formuláját, hogy szegény lelkismeretes földmivelők az Isten' megbántása- 's az egyházi büntetésektől m e g óvassanak. Mint ezen észrevételek mutatják, önöket uraim
csak szánni kellene, hogy olly természetes 's egyszerű
dolgot annyira nagyobbítottak, határtalanul izgatónak
mondottak,'s ez által az egész népességet fölöttébb fölingerelték. A' mit eddig mondottunk uraim, untig elég arra ,
hogy kellőleg fölvilágosítsuk azon önök által nekünk tett
szemrehányást az iránt, hogy mi kinyilatkoztattuk, miként
a' religio veszélyben van, miután ezen veszély, önök s z e rint . csak mi tőlünk ered. Mi bátran kinyilatkoztatjuk,
hogy e' tekintetben sem az Isten' Ítéletét, sem megyebeli
hiveink, sem az utókor" kárhoztatását nem féljük. Mi mint
a' megye'főpász tora mindenkor csak a' kath. romai apostoli religio' föntartását tartottuk szem előtt, miként azt
Krisztus urunk alapította,az apostolok tanították, 's a' keresztény erény' nagynevű bajnokai, kiket az egyház tisztel,
értették és gyakorolták. IIa önök uraim, részökről az egyház' pásztorainak tekintélyét szent hivatásuk'gyakorlásában
nem korlátozzák : akkor virulni fog apáink' vallása a' freiburgi nép között. Inkább, mint bárki más, óhajtjuk mi a zért a' zavarok' végét, mellyek cantonunkban dúlnak, 's a'
jó egyetértés' visszaállítását a' két hatóság között. Mi 11
hó alatt hivatalos levelezéseinkben ezen kívánságunknak
számtalan jeleit adtuk, 's megmutattuk, mennyire hajlandók vagyunk minden püspöki kötelességeinkkel nem ellenkező áldozatokra. Mi ezen kívánságunkat kitüntettük továbbá akkor, midőn önöket Luquet ur által tanácskozmányra meghittuk, mellyben ezen főpap' jelenlétében 's
beleegyezésével a' viszálkodások megvizsgáltattak, 's békés
uton kiegyenlítettek volna. melly meghívásnak azonban
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finök fájdalom meg nem feleltek. Mi ezen kívánságot végï c még a' legújabb kibékülési kísérletek által is bebizonyítottuk, mellyeket csak nem rég tettünk önöknél érdemes
papok által, de mellyeket önök ismét meghiúsítottak. Mielőtt önök' kivánataira felelnénk, még csak néhány szót kell
uraim, mondanunk az elvekről, mellyekrc azokat alapítják,
Az alkotmány, mondják önök, az ország'főtörvénye. Ezen
állítás igaz, mig csupán polgári kötelességekről van szó.
D e az alkotmányon kívül, előtt és fölött áll az Isten' törvénye, az evangélium, azaz : Krisztus' tanítása, moraljával, legfőbb törvényével, melly mindenki' lelkismereto fölőtt áll, melly minden kötelességet meghatároz, és minden
jog' gyakorlását szabályozza. Ezen törvény, uraim, minden
emberi viszontagságok közepette, igazán változhatlan, ez
a'legfőbb charta, mellyhez a'többinek magát szabnia kell.
Ezen szent törvénytől nyeri minden világi törvény erejét
és szentségét ; az ő elvei szerint kell minden alkotmányt
megítélni, értelmezni 's alkalmazni; ezen törvény által kiszabott határok között kívánhatnak a' földi hatalmasságok
engedelmességet 's tiszteletet. IIa tehát, uraim, vannak a'
papok- 's hivekro nézve a' canton' alkotmányának erejénél
polgári, mindenikkel közös kötelességek: ugy vannak ugyanazokra nézve mindenek fölött szoros kötelességek is, melylyeket az Isten' törvénye reájok szab, kötelességek, mellyeket. az egyház, az evangéliumnak küldetésénél fogva egyetlen őre 's jogszerű értelmezője, egyedül határozhat meg,
kötelességek, mellyek alól semmi világi hatalom föl nem
menthet.

Svédhonban a 1 protestáns papság az uj ,eriminalis codex'-hez egy hat §-ból álló, 's a' vallás ellen elkövetett vétségekre vonatkozó záradékot indítványozott, mellynek 3-dik §-a igy hangzik : ,A' ki az orthodox evangelica tanítást elhagyja, vagy másokat annak elhagyására
elcsábít : az, örökös számkivetéssel büntettetik, és minden
polgári, political és családi jogok' élvezésétől megfosztatik.' Törökországban a' türelem' tárgyában ezen derék lutheranusoknál már előbb vannak. (A. Son. B.)
Az ágostai köz. újság' egyik levelezőjének (B. nr.
223.) kifejezett reményére, hogy a' német és magyar
parlamentek magokat a' német-magyar collegium' érdekében közben fogják vetni, Romából azon megjegyzést teszik: hogy ezen collegium eredetére nézve egyenesen pápai alapítvány. III. Julius (Pridie kalend. sept,
1552.) ; ésXIII. Gergely'(Kalend. mart. 1578. fundationis
collegii hungarici urbis, in qua assignat redditus pro collegio, et eximit ab omni gabella et oncre, décima, et sumit
sub. b. Petro ct sed. apóst, protectione ,) bullái ezt elégségesen bizonyítják. Az alapítvány' czéljáról ezen utólsónak elején olvassuk : ,Apostoliéi muneris sollicitudo, divina dispensatione nobis, licet immérentibus delegata, indesinenter rcquirit, ut christianae reipublicae vulnera respicientes, quae apta illis remedia fore intelligimus, quam
primum adhibeamus, conemurque, ut ubi antiqui humani
generis hostis ad destructionem malitia supereminet, ibi

Most már önök' kivánataira felelek. 1 - s z ö r : Mindenhen, hol az alkotmány 's a' törvények ollyan polgári kőtelességeket szabnak, mellyek a'lelkiómerettel megegyezn e k , papságunkkal együtt hódolunk ezen alkotmány-és
törvényeknek, és mimegtartandjukazokat; egyébiránt nem
hiszszük, khogy valaha ellenök vétettünk volna. Mindazon
pontokna azonban, mellyeknél az alkotmány 's a' törvény
az egyház'jogait 's isteni szerkezetét sértik, nem szabad,
nem lehet hódolnunk.
2-szor: A' második fölszólításnak csak a' fönebbi válasz' értelmében hódolhatunk, 's különösen a' tetszvényt
(placet) illetőleg az egyháztól kiszabott azon határok közt,
mellyek az episcopatus'jogait 's kötelességeit kiszabják.
3-szor : Lehetetlen rendeleteink- 's pásztori leveleinket a' status' jóváhagyása alá terjesztenünk, mivel mint
püspök, az evangélium' szabad hirdetését föntartani köteleztetiink; mint polgár az alkotmányra hivatkozunk, melly
a' sajtószabadságot biztosítja. — Mi a' zsinati határozatokat illeti: azokat csak első válaszunk' értelmében egyeztethetjük meg a' polgári törvényekkel. Mindenre nézve, mi
a' tisztán polgári kötelességeken kivűlesik, az apostoli
szék' tanácsát kell kikérnünk, 's az ő parancsaira várnunk,
mellyeknek engedelmeskedhetni szerencséseknek érzendjük magunkat. Végül kijelentjük önöknek, miszerint hiszszük, hogy kötelességünket lelkismeretesen betöltöttük,
Bármillyen következményei legyenek eljárásunknak, várjon bármilly sors reánk : belső nyugalom, Istenben vetett
bizalom, a' kereszt' látása, az örök élet' reménye, 's mindének íölött az Isten' kegyelme fog föntartani bennünket,
Szünet nélkül fogjuk mi dicsérni az Urat,'s kérni őt, engedj e , hogy mindaz, mi bennünket ér, saját dicsőségére, 's
egyházának diadalára szolgáljon. Vegye elnök ur 's önök
uraim, ujolag tiszteletem' bizonyságát. — István m. k.,
lausannei "s genfi püspök.

nostra ad reparationem industria sedulo operetur: hoc sane consilio et animo nos jam pridem Germanicum, Graec u m , Angclicum et alia huiusmodi collegia tam in alma
űrbe, quam extra c a m , multis in locis creximus, alendac
bonisque moribus ornandae ac vera pietate, sana doctrina, reliquisque christiano nomine dignis virtutibus imbuendac earum nationum juventutis causa, quo sibi ct suis a liqnando optato usui et adiumento esse possent, ad depellendam ex eorum mentibus caliginem, et veritatis lucem
aperiendam.'
Az ágostai köz. újságban valaki panaszt emelt herczeg Windischgriicz' hallatlan rendőri szigorúsága ellen ;
mire az ágostai postalap megjegyzi, hogy: ,a" herczeg bizonyosan nem nyul szigorúbb rendszabályokhoz, mint milylyekct az állapotok' mostohasága parancsol. A' befogott
egyedek dicsérettel említik a' bánásmódot, mellyet fogságuk'ideje alatt tapasztalnak. Mi másként állanak a' dolgok
a' szabadelvűektől kormányzott Luzernben, hol több conservativ tagok semmi más okból, mint hogy a' választásokbani részvéttől elzárattassanak, befogattak. Bossard
15 napig őrizte a'börtönt, a'nélkül, hogy meghallgattatott,
vagy befogatásának okáról csak egy szóval is értesíttetett
volna. Igaz ezek csak ultramontanok. Ezek jogtalanok,ezek
ellen mindent szabad ; 's ez ellen a' nagy befolyású lapnak semmi kifogása nincs : holott ellenkező esetben, nincs
hossza vége a' rendőri rettegtetés elleni declamatioknak.'
(Hasonló csak hasonlót szül. Nálunk is volt, alkalma egy
tisztes befogott plébános urnák, egy szabadelvű kormánytiszttel találkozni, ki mentegetésére azzal állott elő : ,Akár
tiszta, akár nem tiszta, ön kath. pap, 's ezeket ki kell Írtani.' Illő eljárás azon férfiakhoz, kik egy részről a' jezuiták' kiirtását követelik, mivel állitólagosan király- és orgyilkosságot tanítottak ; más részről pedig, czéljaik' előmozdítására semmi eszközöktől sem irtóznak, 's Rossi,
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Latour, Lambert' banditamódrai agyonveretését patriotismusnak keresztelik.)
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Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.

KATH. EGYHÁZI EOLYOÏRAT.
BUDAPESTEN,

FEBRUAR' 4.

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, c s ü t ö r t ö k - és vasárnapon. A/, előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
v á c z i utszában.

T A R T A L O M : A' régi szövetségek' története is bizonyítja: hogy Urunk a' végvacsorán kenyér és bor' szine alatt v a lóságos testét 's vérét adta zálogul. (Vége.) Podhraczky József. — A' lelkésznek polgári kötelességei.
— Egyházi tudósítások. — Hirfüzér.

A' régi szövetségek' története is bizonyítja : hogy Urunk a' vég-vacsorán kenyér és bor' szine alatt valóságos testét
's vérét adta zálogul.
(Vége.)
A' szertartások olly régiek, hogy első e r e detük az özönviz előtti időkre esik. (Moyses I. K.
4, 4. v.) Özönviz után pedig Noe ismételte. ( U gyanott 8, 20. v.) Eltek vele a' zsidók i s , mint
Moyses I. K. 15. R. 9. 10. és 18. verseiből v i l á gos : „Es felelvén az Ur : végy nekem, ugy mond,
három esztendős iiröt, és három esztendős k e c s két, és három esztendős kost, gerliczét i s , és g a lambot. Ki mindezeket vévén, középben kettévágá
azokat, és a' két részeket egymás ellenébe tevé :
a' madarakat pedig el nem osztá. — Azon napon
szövetséget tön az Ur Ábrahámmal.' Vö. Jeremiás'
34, 18.—19. v.:,És adom'(az ellenségnek kezébe)
,a' férfiakat, a' kik általhágták az én szövetségemet, és nem tartották meg a'kötés' igéit, mellyekre
hajlottak vala az én szinem előtt, a' borjut, m e l y lyet kétfelé vágtak, és általmentek annak részei
között. A' Juda' fejedelmi, és a' Jerusalem' f e j e delmi , a' komornyikok, 's a' papok és a' földnek
minden népe, a' kik általmentek a'borjúnak részei
között.'
Tehát a'húsvéti bárány' leölése is szövetség'
jele volt; hogy már a' többi véres áldozatokról,
jelesen a' főpap által föláldozott tulokról ne szólj a k , melly Krisztus'jele lévén biinbocsánatra m u tatott; a' pusztában szabadon eresztett tulok pedig
a' büntöl megmenekült emberre nézett. Ezeknél
fogva az uj-szövetségi szerződés is nem csak s z o ros szövetség, azaz : Krisztussal egyesülés, hanem
egyszersmind áldozat is. Az első a' végvacsorán
történt, a'másik pedig nagypénteken ment véghez.
ELSŐ FÉLÉV.

Tehát Urunk is tanítványainak a' kenyér és bor'
szine alatt valóságos testét és vérét adá zálogul.
„Vevé Jézus a' kenyeret,és megáldá, és megszegé, és adá tanítványinak, és mondá : Vegyétek és
egyétek. Ez az én testein. És vévén a' poharat,
hálákat ada, és nekik adá, mondván : Igyatok ebből
mindnyájan. Mert ez az én vérem,az uj-szövetségé,
melly sokakért" (kik tudnillik e' szövetségben
vannak,'s benne megmaradnak,) ,kiontatik abiinök'
bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Épen ugy, mint az ó-szövetségben a ' h u s vét : b- ; rány évről-évre megöleték a' kiszabadulás'
emlékére: azonkép itt Urunk'halálának emlékezetére parancsoltatik e' szövetség' megújítása. ' S
ezen alapszik az anyaszentegyháznak eme' p a r a n csa,hogy ha nem többször,legalább egyszer egy é v ben húsvét' táján az Oltári-szentséget magunkhoz
vegyük,azaz: a'Krisztussal tett szövetséget ujitsuk
meg. Fölhozott értelemben tanitott sz. Pál apostol
is a' korinthusiakhoz írott I. levelében (11, 26.) :
,Mert valamennyiszer eszitek e' kenyeret és i s z szátok e' poharat, az Ur' halálát' (hogy szövetségét teljesítvén bűneinkért, mint fogadta, eleget
tett,) hirdetitek, a' mig eljő. Azokáért, valaki
eszi e' kenyeret, vagy iszsza az Ur' poharát m é l tatlanul,' (Judásként tőle elpártol, árulója lesz,)
,vétkezik az Ur' teste és vére ellen.' Azaz : a' k ö tött szövetségnél fogva halálra méltó, Krisztusban
nem részesülhet. Már hacsak a' szinek csupa merő
jelek lettek volna: miként mondhatta sz.Pál a p o s tol idézett levelében: ,Próbálja meg azért minden
ember magát' (állandó-e a' hitben) ,és ugy egyék
abból a' kenyérből, és ugy igyék abból a' p o h á r ból; mert a' ki eszik, és iszik méltatlanul, v é t k e zik az Ur'teste és vére ellen, kárhozatot eszik, és
iszik magának' (ha hitét szegi), ,mivel meg nem
becsüli az Urnák testét.' Mi végre mondhatta J é zus: ,Bizony mondom nektek, ha nem eszitek az
8
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ember' fiának testét, és nem iszszátok az ő vérét', Secundus', mond, ,cum provinciám regeret., dain(vele nem egyesültök, hozzá nem szövetkeztek,) natis quibusdam christianis, quibusdam gradu pul,nem lészen élet ti bennetek ; a' ki eszi az én t e s - s i s , ipsa tarnen multiludine perturbatus, quid de
temet, és iszsza az én véremet, örök élete vagyon cetero ageret, consuluil Trajanum tunc Imperatoannak, és én föltámasztom azt amaz utolsó napon; rem, allegans: praeter obstinationem non sacrifimert az én lestem bizony étel, és az én vérem bi- candi,' (a' bálványoknak) ,nihil aliud se de sacrazony ital'. (Mint a' véres áldozatoknál evék a' hust, mentis eorum comperisse, quam coetus anteluca's ivák a' vért.) ,A' ki eszi az én testemet, és i s z - nos ad canendum Christo, ut Deo; homicidium,
sza az én véremet, az én bennem lakozik', (velem fraudem, perlidiam, et cetera scelera prohibentes.
egyesül,) ,és ón is abban' (vele egyesülök). ,Mi- Tunc Trajanus rescripsit: hoc genus conquirendos
képen elbocsátott engemet amaz élö Atya, és mint quidem non esse, oblalos vero puniri oportere.'
Plinius érintett levelében többi között ezekén is élek az atya által' (egy vagyok vele): ,ugy
a' ki engemet eszen, él az is én általam. Ez ama' ről tudósitá Traján császárt : ,Alii ab indice nomik e n y é r , a' ki mennyországból jött alá; nem ugy, nate (a' bevádlottak) ,esse se christianos dixemint atyáitok ettenek mannát, és megholtanak, ki runt, et mox negaverunt: fuisse quidem s e , sed
desiisse, quidam ante triennium, quidam ante plue' kenyeret eendi, él mindörökké.'
res
annos, non nemo etiam ante viginti quoque.
Ide tartoznak ezek is : ,Én vagyok a' szöllötö,
Omnes'
(az elpártolt hitszegők) ,et imaginem tuti a' szöllövesszök, a'ki én bennem'(szövetségemam,
deorumque
simulacra venerati s u n t , ii et
ben) ,marad , és én ö benne, az sok gyümölcsöt
hoz; mert nálam nélkül' (szövetségemen kivül) Christo maledixerunt. Adlu-mabant autem' (itten
,semmit' (örök életre méltót) ,nem cselekedhettek. mint hitszegők szólnak, 's ezért jelen esetben hiHa ki én bennem nem marad' (elpártol, szövetsé- telt érdemelnek) ,hanc fuisse summám vei culpae
gemet megszegi, azt végkép fölbontja,): k i v e t t e - suae, vei erroris, quod essent soliti stato die ante
tik, mint a' szöllövesszö, és megszárad, és össze- lucem convenire, carmenque Christo, quasi Deo,
szedik azt, és a' tiizbe v e t i k , és elég.' (Sz. János dicere se invicem', (tehát Urunkat igaz Istennek
15, 5. 6.) Az ollyan hitszegő ugy jár, mint a'sze- hitték), ,seque sacramento non in scelus aliquod
rencsótlen J ú d á s , ki inkább nem született volna, obstringere, sed ne flirta, ne latrocinia, ne adulte(Sz. Máté 2 6 , 24. v.) minthogy szövetségének ria committerent, ne fidem fallerenl, ne depositum appellali abnegarent: quibus peractis, morém
megszegésével iidvességét veszté.
sibi
discedendi fuisse, rursusque coeundi ad caEzen okból nem osztozhatik a' romai közönpienduin
cibum' (agapát; lásd Tertullian. Aposéges anyaszentegyház ama' véleményben, melly
log.
Cap.
39.) ,promiscuuin tarnen, et innoxium;
minden vallásokat egyiránt, ugyanazon-egy czélra
quod
ipsum
facere desiisse post ediclum meum,
vezetőknek hiszi, és a' melly áttérésekre lelki
quo
secundum
mandata tua: hetaerias' (a' bacchaszabadságot enged. Bátor pedig igy legyen m e g naliákat)
,esse
vetueram. Quo magis necessarium
győződve , azért még sem gyűlöl senkit i s , mert
credidi,ex
duabus
ancillis, quae ministrae' (diacojól tudja,hogy a'ki atyafiára haragszik, az gyilkos;
sőt minden emberért imádkozik valláskülönbség nissák) ,dicebantur, quid esset veri? et per tornélkül, senkit nem kárhoztat, hanem csak a' t é v - menta quaerere. Sed nihil aliud inveni, quam s u tanokat. IIa világi dolgokban az egyszer adott szó- perstitionem pravam et immodicam, ideoque dilata
nak megszegése senkinek sem válik becsületére : cognitione, ad consulendum te recurri.' A' kereszcsak Krisztussal kötött szövetségnek rontói ártat- tények ellenei titkos szövetségekről vádolták őket
Plinius e l ő t t , kinek még friss emiékezeiben volt
lanok-e ?
Az volt pedig a'romai közönséges anyaszent- Catilinának összeesküvése, mellyröl Sallustius Cap.
egyháznak minden időben állandó tana : hogy a' 22. ekkép ir:,Cum adiusiurandumpopuläres s c e megszentelt kenyér és bor, valóságos Krisztus' leris sui addigeret, humani corporis sanguinem,
teste és vére. Hogy pedig az egyszer igy megkö- vino permixtum, in pateris circumtulisse ; inde
tött szövetségnél is állandó megmaradt: azt szinte cum post execrationem omnes degustavissent,sicuti
nemcsak a' szent-irással erősítheti, de még a' t ö r - in solemnibus sacris fieri consveverit, etc.' Innen
ténetből is megmutathatja. Jelesen Plinius Secun- gyanúba jöttek, valljon nem efféle, a' közjó' megdus Bythinia tartomány' igazgatójának leveléből, döntésére törekedő szövetségeket kötnek-e? De
mellyet az első század' végével, vagy a'második- mint irja : ,nihil aliud inveni, quam superstitionem
nak elején (mert halála' ideje bizonyosan nem t u - pravam et immodicam.' Azaz : hitökbeni tökéletes
Podhraczky József.
datik,) irt vala Traján romai császárnak, 's a'melly állandóságot.
nem valami későbbi koholmány, mert e' levelet
már Tertullianus is emliti Apolog. Cap. 2. ,Plinius
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A' lelkésznek polgári kötelességei.
L a m a r t i n e t ó l . *)

Minden plébániában lakik egy férfiú, kinek
családja nincseh, 's mégis minden családhoz t a r tozik; ki a' polgári élet'legünnepélyesebb jeleneteinek tanúja; az éleiben tanácsadónk és részvevőnk; ki nélkül sem nem születünk, sem meg nem h a lunk; ki az embert születésénél fogadja, és csak
sírjánál hagyja el, ki megáldja és megszenteli a'
bölcsöt, a' házassági és halálos ágyat, és a' k o porsót; egy férfiú, kit a' kis gyermekek szeretni,
tisztelni és félni szoktak ; kit még az ismeretlen is
atyjának nevez ; kinek a' keresztények' legbelsőbb
vallomásai 's legtitkosabb könyei tárvák; egy
férfiú, ki a' test és lélek' minden szenvedéseiben
hivatott vigasztalónk, és kötelezett közbenjárója a'
gazdag- és szegénynek, kinek ajtaján váltva k o pogtat a' gazdag és szegény: amaz titkos alamizsnáját leteendő, emez ezt pirulás nélkül elfogadandó; ki a' nélkül, hogy a' társaságban határozott
rangot betöltene, mégis minden osztályhoz e g y e n lőn tartozik; és pedig az alsóbb osztályokhoz e g y szerű életmódja, 's nem ritkán alacsony származása, a' magasabb osztályokhoz nevelése, tudománya 's az érzelmeknek, mellyeket egy emberszerető vallás kelt és igényel, nemessége által ; szóval férfiú, ki mindent tud, mindent kimondhat, 's
kinek igéje az isteni küldetés' nyomatékával, 's
egy egész és tökélyes hitnek erejével szól az e m ber' értelméhez és szivéhez. Ezen férfiú a'lelkész.
Senki sem tehet nálánál az embernek több
jót vagy rosszat, a' mint tudnillik társadalmi küldetését betölti, vagy nem ismeri.
Mi a' lelkész? A' lelkész Krisztus' religiojának szolgája, kinek föladata : megőrizni annak
hitágazatait, terjeszteni erkölcstanát, közölni ennek
jótéteményeit a' kezére bizott nyájrészszel.
Az egyházi rend' eme' három föladatából m e rül föl a' három nézpont, mellyröl a' lelkészt
szemlélendjük, tudnillik mint áldozárt, mint e r kölcstanárt, 's mint a' keresztény hit' szellemi t e r jesztőjét hivei közt; innen ered a' háromféle k ö telesség is, mellyet betöltenie kell, hogy az emberek' becsülés- és tiszteletére méltó lehessen.
A' lelkésznek, mint a' keresztény hit' t a nára- 's őrének kötelességei birálatmentesek ; a'
vallási tanok'természetöknél fogva titokteljesek és
isteniek, kinyilatkoztatás által adattak, és a' hit,
ezen még a' tudatlanban is lakó erény által, min*) A' czikk, mellyet itt fordításban adunk, a' Girardin Emil által alapított
,Hasznos ismeretek' tárá'-ban olvasható.
Szerk.

denitészeten fölülállanak**; az áldozár, mint a ' h i vő, csak lelkismerete- és egyházának, mint fölölte
álló egyedüli tekintélynek, tartozik számolni. A zonban itt is hasznosan befolyhat a' tudós áldozár
tanítói munkássága által a' népnek vallására.
A' setétség és tudatlanság' korában sok méltatlan rege, sok most is divatozó babona talált helyet a' tiszta keresztény hitágazatokban helyezett
magasztos hit mellett; a' babona azonban a' hitteli
visszaélés : 's egy olly vallás' szolgájának, melly
a' világosság' vezetője, mivel minden világosság
tőle jött, kötelessége elhárítani a' homályt, melly
a' szentet elborítja, és melly a' keresztény hit,
ezen gyakorlati polgarisodás, ezen legnagyobb ész
ellen egynémellynél azon előítéletet támaszthatná,
mintha jámbor csalás- vagy durva babonaságban,
ügye a' hamis és csalfa cultusokkal közös volna.
A' lelkésznek tehát kötelessége ezen hitteli
visszaéléseket kiirtani, 's a' könnyenhivö nép' e l méjét a' keresztény hit' méltósága- és titokteljes
egyszerűségére, erkölcstanának és a' tökély' azon
pályájának szemlétetére visszavezetni, mellyen az
fejlődve haladott. Az igazság nem szorul tévtanra
soha, és az árny nem emeli a' világot.
Még szebb a' lelkésznek, mint erkölcstanárnak működése. A ' keresztény hit kétféleképen e l ő adott isteni bölcselettan, mint történet: előadva
* 2 ) Lamartinenek a' hitről azon különös fogalma van,
mintha annak igazságát mutogatni egészen fölösleges
dolog volna. Azért mondja, hogy a' vallási tanok a'
hit, ezen a' tudatlanokban is föltalálható erény által,
minden itészeten fölülállanak. 'S itt rejlik minden
tévedéseinek forrása. Szerinte a' hit Isten' ihlete,
mellynek okát az ember nem tudja; holott szent P á l
szerint hődolatunknak észszerűnek, és a' keresztény
embernek késznek kell lenni, minden pillanatban s z á mot adni a' reményről, a' melly bennünk vagyon.
Tárgyilagosan a' keresztény hit' czikkei, mint örök
isteni igazságok, kétségkívül minden itészeten fölülállanak ; de az alanyi ember' meggyőződésére visszavezetve, hódolatot eszközlő okokon kell nyugodniok.
A' hit Isten' adománya, de megadva csak is azoknak,
a' kik azt keresik. Fides ex auditu. ,Quomodo ergo
invocabunt, in quem non crediderunt ? Aut quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo a u tem audient sine praedicante ?' (Rom. 10, 14.) L a martine' eziránti nézetei bővebben vannak előadva
az ő keleti utjának leírásában, mellyben többi közt
olvassuk: „terméketlen viták" (érti a' vallásiakat),
„mellyek senkit meg nem térítenek. A' vallások a'
logica által be nem bizonyíthatók, meg nem mutathatók, ki nem fejthetők, le nem rombolhatók. A' természet és emberi szellem' minden titkai közt azok a'
legtitkosabbak és legmagyarázhatlanabbak. Müvei
azok az ösztön- és nem okoskodásoknak. Hasonlók
a' fuvalomhoz, melly keletről nyugotig leng, de k e letkeztének sem okát sem helyét nem tudjuk ; elég az,
hogy leng. Isten maga tudja, miért és mennyi század-
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Krisztusnak élete- és halálában ; és mint tan: ama1
sok fönséges útmutatásokban, mellyeket a' v i l á g nak adott. Tanitás és példa, a' keresztény hit' e'
két igéje, azuj-szövetségben, vagyis evangéliumban egyesítve van. Ezt tartsa mindég kezénél,
mindég szeme előtt és mindég szivében a' lelkész.
A' jő pap élő magyarázata emez isteni k ö n y v nek. Ennek minden titkos igéje helyes feleletet ád
az öt kérdő gondolatnak, és gyakorlatilag t á r s a dalmi szellemet zárván magában, az embert c s e lekvési modorában megvilágosítja és élénkíti.
Nincsen erkölcsi vagy politicai igazság, melly
csiraképen nem találtatnék az evangéliumnak v a lamelly versében; minden ujabbpliilosophia azoknak egyikét vagy másikát magyarázá,'s u j r a e l f e l e dé ; első egyetlen tanából, a' szeretetből a' philanthropia támadott. Az evangéliumnak társaságában
költözött a' világba a' szabadság, 's fénye előtt a' l e alacsonyító szolgaságineg nem állott. A' politicai e gyenlöségnek szülője volt a' kényszerült elismerés,
hogy Isten előtt testvérekként egyenlők vagyunk; a'
törvények' szigora enyhült; az embertelen szokások megszűntek, a' békók lehulltak, 's a' nő a'
férfi' szivében visszanyeré az öt illető tiszteletet.
Azon mértékben, a' mint igéje századokon át
hangzott, dőlt meg a' tévtan és zsarnokság; és
mondható, hogy az egész jelenkor' törvényei-,
erkölcsei-, intézetei- és reményeivel együtt nem
más, mint az ujabb erkölcsiségbe többet vagy
kevesebbet behatolt evangélium. Azonban müve

még távol sincsen bevégezve; a' haladás és t ö k é letesedés'törvénye, az emberi ész' eme'munkás és
hatalmas eszménye, az evangelium által szentesítve
van, melly tiltja a' jóbani megállapodást,'s minket
szünetlenül jobbra serkentvén, kárhoztatja a' k é t ségbeesést az emberiség fölött, mellynek látköre
mindig újra nagyobbodik és kiderül ; 's minél i n kább nyílnak meg a' világosságnak szemeink : a n nál több Ígéretet olvasunk titkaiban, annál több
igazságot tanaiban, és annál több jövőt rendeltetéT
sünkben.
A ' lelkész ezen könyvvel, minden erkölcs-,
értelem-, polgárisodás- és politicának birtokában
van. Csak megnyitni- és olvasnia kell azt, hogy a'
világosság- ós tökélynek kincsét, mellynek kulcsát
a' gondviseléstől n y e r é , maga körül elterjeszthesse.
Azonban valamint Krisztus' tanításának tisztje, ugy az övé is kettős legyen: tudnillik élete ós
igéje által; élete, mennyire azt az emberi gyarlóság engedi, látható magyarázata legyen tanításának, sőt maga az élő tanitás. Az egyház inkább
előképül, mint oraculumul tette öt ide ; szóban hibázhat, ha a' természet tőle megtagadta ez ajándokát;
de a' mindenki által érthető szó az élet,'s nincs e m beri nyelv, melly hangosabban és meggyőzőbben
szólana, mint az erény.
A' lelkész továbbá lelki kiszolgálója a' szentségeknek és az irgalmassági cselekedeteknek.Kötelességei eme' tekintetben közel állnak azokhoz,
mellyeket minden igazgatás szükségei. Neki emberekkel van dolga, tehát alaposan ismernie kell
ig, és a' föld' millyen vidékein. A' vallások vannak,
inert vannak ; senki s e m fogadja el, avagy hagyja ő k e t ; ö érintkezésbejö az emberi szenvedélyekkel :
tehát g y e n g é d - és szelídnek,
abba azokat szabadon, e g y illy- vagy amollyan szó- tevékenységének
zatnak hangjára. Inkább a' szivben, mint a' szellem- o k o s - és mérsékeltnek kell lennie. Hivatala' körén
ben gyökereznek. Hol az einber, a' ki mondhassa: belül esik a' bűn, bánat, nyomor, keserv ós szükén keresztény vagyok,mivel illy rögtönzött feleletet olség, 's ezért szivének türelem- irgalom-, szelídvastam e - vagy amabban a' könyvben, vagy illy és
ollyan megfejthetlen ellenvetést a' másikban ? Min- s é g - , rokonérzet-, szeretet- és bocsánattól kell
den einher kérdőre vonatva, hogy számot adjon val- áradoznia.
lásáról, felelni fogna : E n keresztény vagyok : részint
Ajtaja minden órán tárva legyen az öt keltőmert szivemnek minden idege keresztény, részint mert
nek, lámpája mindég égjen, 's botja kezénél l e anyám keresztény tejjel szoptatott és táplált, részint
mivel szivem és kedélyein' minden rokonszenvét g y e n ; ne ismerje sem az évszakot, sem a' távolezen tanok birják, részint végre, mivel én a' jelenkor' ságot, sem a' ragadó nyavalyát, sem a' napnak
légjéből élek, a' nélkül, hogy tudnám millyenből fog hevét, sem a' hidegnek fagyát, ha a' sebesült olaj,
élni a' jövő." Ez egy mystieismus, melly a' hit' ter- a' bűnös bocsánat, a' haldokló uti eledel után s o mészetes, önmunkás, ember-lélektani factorát számvárog. 0 mint az Isten ne lásson sem szegényt
űzi ; mialatt bizonyos : hogy annak minden tehetségeiben, tehát logicájában is a' természetfölöttivel ta- sem gazdagot, sem kicsinyt sem nagyot, hanem
lálkoznia kell , haugyan eredményt akarunk. A' ta- egyedül embereket, azaz: testvéreket a' nyomorlálkozás 's annak módja, eszköze és hatása titkos, é s reményben. A' mint azonban szolgálatját nem
mellyről áll : ,Spiritus, ubi vult, spirat.' De az e'
szabad senkitől sem megtagadnia : ugy ellenben
kettős, igy találkozott tényező által lelkében meghódított ember alanyilag is igen jól t u d j a , 's okát is ezt kellő vigyázat nélkül fölajánlani ollyanoknak,
adhatja minden perezben, hogy minek hódolt meg, 's kik azt megvetik, vagy félreismerik, tilosnak tartarra, hogy mások is hódoljanak, öntudatos eszközül sa. A' tolakodó szeretet elkeserítő és visszataszító
szolgálhat.
Szerk.
inkább, mint vonzó ; sok esetben várnia kell, mig
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hozzá jönnek, vagy hivatik; és nem szabad elfelednie, hogy az ember ama' korlátlan szabadság mellett, mellyet társadalmi állapotunk' törvénye szerint minden cultus gyakorol, egyedül Istenének
tartozik vallásáról számolni. A' polgári jog és kötelesség csak ott veszi elejét, midőn mondatik :
Én keresztény vagyok.
A' lelkész a' legkülönbözőbb administrativ
viszonyban áll a' kormánynyal, a' községi tanácscsal és egyháza' gyámnokával.
Viszonya a' kormányhoz egyszerű; ennek
annyival tartozik, és nem többel sem kevesebbel,
mint minden polgár : engedelmességgel tudnillik
a' jóban. Ne csatlakozzék pártokhoz, mellyek a'
földi kormány' alakja vagy főnökei mellett, vagy
ellen szövetkeznek; a' formák változók, a' hatalmasságok nevet és urat cserélnek,'s mindég egyik
a' másikát űzi el a' trónról. Ezek emberi, átmenő,
tiinö és természetűknél fogva nem állandó dolgok.
A' religio, Istennek emez örök kormánya a' lel—
kismeret fölött, a' politicai változás- és életnek
körén fölül áll; ha közéje keveredik: lealázza m a gát; következőleg szolgája is mindettől tartózkodjék.
A' lelkész az egyedüli polgár, kinek joga és
kötelessége : a' pártok iránti közönbösség minden
olly esemény-, gyűlölség-, és harczban, melly a'
véleményeket és az embereket megosztja; mert ö
mindenek előtt az örök honnak polgára, közös
atyja a' győzők és meggyözötteknek, a' szeretet
és béke' embere, ki csak békét és szeretetet taníthat; tanítványa annak, ki nem akará, hogy védelmeért csak egy cseppvér is ontassék ki, mondván
Péternek : Tedd hüvelybe kardodat.
A' helyhatóság' irányában minden vallást é r deklő dologban nemes függetlenséget mutasson;
a' többiben b é k e - és egyességszeretö legyen; ne
vágyjon befolyásra a' községnél, és ne vitatkozzék előjogokról; mert nem szabad felednie soha,
hogy tekintélye a' templom' küszöbén, oltára' l é p csőjén, az igazság' szószékén, a' szűkölködő és
beteg' ajtajánál, a' haldoklónak ágyán kezdődik
és végződik i s : különben mindenütt az utolsó, l e g kevesbbé föltűnő személy legyen az emberek
között.
A' mi a' templomróli gondoskodást illeti : ez
gazdagságos legyen, a' mint ezt a' legtöbb plébánia' szegénysége engedi. Minél nagyobb előmenetelt teszünk az erkölcsiségben, és minél m é lyebben hatunk be a' tisztán szellemi vallás' lényegébe : annál fölösebbé válandik a' külső fény
templomunkban. Egyszerűség, tisztaság és helyes
öszhangzás az Isten' tiszteletéhez tartozó tárgyakban, mindaz : mit a' lelkész egyháza' gyámnokától

követelhet. Sőt gyakran a' régiségnek egyszerűségében is van valami tiszteletre méltó, valami
megható és költői, melly ellenkezete által ( c o n trast) nagyobb benyomást és hatást gyakorol,
mint selyem ékesség és arany gyertyatartók.
Mi értéke is van minden aranynak és csillogó
porszemnek annak szemében, ki csillagokkal hímzett kék eget borita fejünk f ö l é ? A ' k e r e s z t é n y
hitnek fénye müveiben lelhető, 's az oltárnak v a lódi ékszere: a' lelkipásztornak imádság- és
erényben megőszült hajfürtjei, és az atyáik' Istene
előtt térdelő keresztényeknek hite és áhítatos—
sága.
A ' lelkész élelmezésére, ruhájára, szolgái'
fizetésére és eltartására, 's minden szükséget
szenvedők' támogatására fordítandó költség' f e j é ben kettős jövedelmet huz: egyiket a' statustól,
a' másik esetleges.
Ezen esetleges jövedelem, melly sok v á r o s ban segédlelkészek' fizetésére fordittatik, nem
csekély; de a'legtöbb falukon a' lelkésznek semmi,
vagy csak csekély pénzforrást nyújt. Innen alig
van, mivel szükségeit fedezze. Res angusta domi.
Mindazonáltal a' vallás és tulajdon' tiszteltetésének
érdekében szeretnők öt többi társaival igy szólítani
meg: ,Ne tekintsetek a' mellékjövedelemre; a' g a z dagtól fogadjátok el, ki kényszerit titeket annak e l fogadására ; de a' szegénytől határozottan vonakodjatok azt elfogadni, ki vagy szégyenei nektek
semmit sem adni, vagy kit a' menyegző, vagy ha
atya lön, vagy halotti gyászünnepélynél kellemetlenül riaszt föl azon gondolat, hogy áldástokat,
könyeiteket, vagy imáitokat megjutalmaznia is
kell erszénye' fenekén talán ritkán látott pénznemmel; emlékezzetek m e g : hogy kötelesek lévén
éhező felebarátunk' anyagi életéről is gondoskodni,
annál inkább tartozunk egymásnak amaz égi e l e dellel, melly lelkünk' l á p j a ; és utasítsátok vissza
amaz ellenvetést, minlha ti a' közös atya' malasztiért annak gyermekeitől bért követelnétek, és dijt
imáitokért.' Szeretnénk továbbá a' hívekhez f o r dulni e' szavakkal : ,Ne higyjétek, hogy az oltárnak áldásai pénzzel megvehetők '
A' lelkésznek, mint embernek, vannak még
némelly átalános,'s a' jó hír, melly a' polgári és h á zias életnek virága és az erénynek illatja, iránti
gondból eredő kötelességei. A' templom' árnyában
álló szerény lakában csendes visszavonultságban
élvén, kint csak keveset járjon.
Szabad neki szőllőt, kertet, faiskolát, gyakran
egy kis telket bírnia, 's tulajdon kezeivel munkálnia ; tarthat ezen fölül hasznos házi állatokat, p é l dául egy tehenet, kecskét, juhot és galambokat,
éneklő madarakat, kivált kutyát, ezen élő házi bútort.
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házi énekek' elzengése után, a' menet a' serviták' templomából az uj lánczhidon keresztül Budavárába indult, hol
a' várőrség' templomában a' holttest ideiglenesen letétetett.
A' sorozatot a' keresztnek egyszerű elővitele mellett, egy
szakasz dzsidás és egy osztály gránátos nyitotta meg ; azt
követék ismét kereszt' elővitele mellett az irgalmas barátok, capucinus atyák, szent-ferencziek, serviták, ajtatosrendi atyák, a' budapesti lelkipásztorkodó clerus, egyházi
méltóságok, 's utánok nyomban a' pontificans: ft. Czigler
Ignácz tábori főpap szokásos egyházi környezettel, 's a'
koporsó körülvéve gránátosoktól, kik közül tizenkettő fáklyával a' gyászkocsit környezé. — Utókiséretül a' koporsó
után a' gróf cselédjein kivül, ismét egy osztály gránátos és
egy szakasz dzsidás lépdelének. A' menet nagy csendben,
minden zene- és dobszó nélkül haladott előre, mig a' nép
két oldalról nagy tömegekben tartá elfoglalva az utczákat,
's a' harangok minden tornyokon megkondultak. Önkénytelenül is azon végzetteljes napra vitt vissza emlékezetünk,
mellyen a kiszenvedett az élők'sorából kitörültetett; 's képzetünk előtt lebegett a'roppant zivatar,melly az orgyilkosság'
elkövetése után korül-belül három órával,mint az ég' boszszujának setét emblcmje,a' város fölé emelkedett, 's iszonyú porfellegeivel előlünk majd nem az eget elzárni akarni
látszatott. A' cannibali kegyetlenséget, mellyet a' már
legyilkolt becsületes családapának holttestével az embertelen gyilkosok elkövettek, toll visszaadni nem képes. Oh
hon ! Mennyire kelle sülyedned, hogy fővárosodban ezen
irtóztató barbárok a' még vértől füstölgő gyilkos fegyvert
diadallal körülhordhatták, 's a' kormányt, melly az égbekiáltó tényt megfenyíteni vagy nem tudta, vagy nem akarta, annyi ideig tűrni tudtad ! A' ,requiem' ma tartatott a'
várőrségi templomban, mellyet a' szokásos tisztelgő álgyulövések követtek, a' vár' ormairól ropogásaikkal betöltve a'
messze vidéket. Béke hamvainak !
(Kivonat egy magyar utazónak egyik pestvárosi
hölgyhez Palaestinaból intézett leveléből.) Mont-Carmel,
nov. 25. Hat órányira Nazarethtől, szembe a' Tábor' hegyével és két napi járással Jerusalemtől, emelkedik a'
véghetlen tenger' partján egy gyönyörű hegy, melly 9 0 0
évvel Krisztus urunk' születése előtt rejté barlangjaiban
Elias prófétát, melly boldog volt hordozni szent hátán a'
legelső keresztény templomot, 's melly ma a' legnagyszerűbb vendégszeretetnek szentelt pompás
klastromával
büszkélkedik, mint valami elaggott király fényes koronájával. Egy egyszerűen szép rotunda emelkedik e' palota' közepéből, magasan fölemelt sanctuariumával, melly
alatt Elias' grottája, kis kápolnává változtatva rejtőzik.
Fön a' karban férfiasan mély éneke az ősz szakállú carmelitáknak, és hallgatóul egyedül én m a g a m . . . De mit
mondok egyedül ? Hiszen v e l e m voltak leélt éveim' emlékei, ifjúságom' múlékony álmai, férfi éveim' fájdalmai,
's ama' kedves halott, kit együtt szerettünk, kit egymagam
siratok. Velem voltak mult éveim' gyarlóságai, leélt örömeim' salakzata, és ködképei ama'nagy jövendőnek, mellytői félünk, és mellyet megfejteni nem tudunk.
Mély és nagyszerű valóban a' csend, melly e' szent
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
falak közt székel, nem is zavarja azt egyéb, mint apályzugása a' gyönyörű tengernek, egyforma lépdelése a" terhethozó tevéknek, avagy itt ott érkező vándorsorok' koM a g y arhoii.
pogása. 'S midőn a' mult éjjel egy villám átezikázta égi
(Gyászünnepély.) Pest, febr. 1. Tegnap tartatott gr. háború' vad szépségein legeltettem bámuló szememet, 's a'
Lamberg Ferencz, cs. k. altábornagy, 's ő fölsége V. F e r - pompás dörgések' morajját újra meg újra a' legsötétebb
dinand által hazánk' pacificatiójára kinevezett hadifőpa- némaság váltogatá rendre: vajmi eszembe jutott pulyasárancsnok' tetemeinek, mellyek a' servita atyák' sírboltjába ga világi ügyeinknek, 's eszembe hallgatag szerénysége
valának letéve, ünnepélyes eltakarítása. A' szokásos egy- ama' keskeny nyoszolának, melly a' legkevélyebb lelküle-

A' munka-, csend- és békének e' menyhelyéröl keveset távozzék a' lelkész azon szándékkal , hogy a' szomszédság' zajos társaságába
keveredjék : csak a' legünnepélyesebb alkalmakkor legyen szabad a' világ' boldog fiaival a' v e n dégszeretet' kelyhét ürítenie; mert a' szegény ingerlékeny és féltő, és hajlandó érzékiséggel v á dolni azt, kit gyakran lát a'gazdag' ajtaján kopogtatni olly időben, midőn a' kémény füstölög, és
gazdagabb étkekkel megrakott asztalt j e l e n t , mint
az övé.
Gyakran,ha szent kötelességének teljesiíéséről
visszatér, vagy ha menyegző, vagy keresztség a'
szegénynek barátait egybegyiijté, a' munkásnak
asztalához ülhet a' lelkész, 's megoszthatja annak
barna kenyerét; de éltének egyéb részét az oltárnál, vagy a' kisdedek'körében töltse, magyarázván
ezeknek a' hitludományt, a' legfönségesebb philosophiának eme' legfönségesebb törvénykönyvét, 's
az isteni bölcseség'ez alphabetjét. Komoly olvasmányainak közepette, mellyeknek anyagát magányában könyvtára nyújtja, látjuk gyakran a'lelkészt,
midőn a' torony' harangja estimára kondul, gyümölcskertje' almafái alatt imakönyvvel kezében,
vagy pedig a' hegyek' magas ösvényein, mint é l vezi a'mezők'kellemes ésjóltévö légjét,és a'nyugalmat, mellyet a'nap' terheiben kiérdemlett; majd
megáll, hogy szent zsoltárainak egy versét megtekintse, majd az égen, vagy völgye' láthatárán
függ szeme, 's lassú léptekkel, elmerülve a' t e r mészet- és alkotójának szent és dicső szemlélésében tér vissza egyszerű lakába.
Ez életmódja és ezek' élvei a'Ielkésznek. Haja
őszül, keze remeg, ha a' kelyhet fölajánlja; r e s z kető szava már nem hangzik a' templom' boltjaiban, de viszhangzik még nyája' szivében; ö m e g hal, egyszerű sírkő jeleli nyughelyét temploma'
ajtajánál. Élte oda! 0 örökre feledve van.
De ő az örökkévalóságban talált nyugalmat,
hol lelke mindig élt; ö e' földön a' legjobbat
tette,mit tenni lehet: ö egy halhatatlan dogmát v a lósított; ö a' hit- és erénynek mérhetetlen lánczához egy uj szemet csatolt, és a ' j ö v ő nemzedéknek hitet, törvényt és Istent hagyott örökségül.
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tct, legnagyratörőbb életet, a' legzajosb pályát is olly
megváltozhatlanul bezárja! Ah, miért nincs bennem anynyi erő, hogy csendesen meg vonult csuklyásaid közé rejtőzhetném, földi menyhelyek' legdicsőbbike Carmel ! annyi
nyugtalanság, annyi fájdalom és annyi életörömek után én
magam ?
N a g y gyönyörrel forgatja itt az ember azon albumot,
mellybe az utasok irják évek óta neveiket. Több magyar
ismerőnk' nevére leltem. Oda irták jámborok, hogy grófok
vagy bárók; de egy hálás szót sem e m e l t e ' j ó atyák'nagyszerű vendégszivessége mellett egyik sem. Jóvá fogom tenni, ha Isten erőt ad e' kcgyelethiányt, és elmondom majd,
ha polgár megszűnik polgárvért ontani, mi dicső intézet
az, melly a' Carinel'hegyét,-miként drága fátyol az egyszerű
szüzet,diszesiti. El fogom beszélni,mikép lel itt minden rangés valláskülönbség nélkül legkényelmesb elfogadást az utas,
mig a' jó atyák ők magok mindent megtagadnak magoktól,
mi a' csuklyás élet' szigorával nem egyeztethető. Meg fogom próbálni átültethetek-e bárcsak egy szikrácskát is
azon szent tűzből lionosim' keblébe, mellyet Elias próféta'
ihlete hozott le a' mennyekből, meggyújtani az áldozatot
az igaz Isten' oltárán. Addig is üdvezlégy fönséges Carmel,
székhelye Máriának, ,a' tengerek' csillagának.' A' te szives
födeled alatt nyugszom meg, mielőtt az Isten' fiának, a'
világ' megváltójának koporsója előtt leborulhatok.
Nézd kedvesem ! minő vallásos hangulatba varázsolt
e' szent helyek' emléke. Csuda-e tehát, ha a' Godofredck,
sz. Lajosok és Andrásaink annyi vérrel, annyi áldozattal
szentesiték egykoron e' földet, melly, nem kell feledni,
„az igéret' földje volt."
Ma egy pár angol utas érkezvén, tán holnapután indulunk Jerusalembe ; hajón Jalfaig, lóháton a'szent városig. Visszajövet Beyruthból még néliány érdekes utat szándékozom tenni Asia' belső részeibe, 's ugy később, ha lehet, Egyptomba is átevedzem. A' pyramisok mindig gyönge oldalát tevék kíváncsiságomnak ; ha Isten éltet, majd
megmászuk azokat is. Hogy török hajók szolgálatomra
állanak a' nagyúr' kegyéből, az mód nélkül könnyiti utamat, fájdalom, hogy az egyptomi alkirály meghalt, kihez
hatalmas ajánlataim voltak.'
**

delmeire , de fegfényesebb győzelmeire is magának föntartott.
Ezen seregnek ellenében azonban fájdalomtól könyes
szemmel látjuk terjedni a' lélek' határtalan fölfuvalkodottságát, melly félrevet minden tekintélyt, és csak önmagának tömjénezvén, az Isten és örökkévalóság' ismeretének érzetéből kivetkőzik. Ebből látjuk serkedni amaz iszonyatos hitetlenséget, melly már nem a'keresztény hit'egyes
igazsága , hanem maga a' keresztény hit ellen fordítja
duló fegyverét. Ennek kíséretében látjuk ama' borzasztó erkölcstelenséget, melly letörli az emberről az isteni képmást, és melly a' lélek' méltóságát a' testnek szolgailag alárendeli. Látjuk mint gyérül az igazság és igazságosság az emberek közt, ellenben mint szaporodik az idegen tulajdon utáni vágy. A' kornak pedig mindezen bajait egy uj mesterség által látjuk terjedni, és átalánosokká
fajulni, melly mesterség a' gonoszt szépen csengő szavakba burkolja, 's az igazságtalanságot az igazság' álarczával fedezgeti.

Mindezért, és mivel e' bajok napról napra növekednek, és vizözönképen árasztják el a' hont, gyűltünk össze
sz. Kilian' városában, hogy közös tanácskozásaink által
megismerjük : hogy mit igényel korunkban a' híveknek lelki üdve, melly reánk bízatott? Hogyan hárítsuk el az egyházat és hont fenyegető vészt? Ellenben hogyan használjunk
föl mindent, mit e' kor a' vészeken kivül nagyot és áldásdusat nyújt, Isten' tiszteletére és országának öregbítésére ?
Milly örömest gyüjtöttünk volna titeket körénk szeretett testvércink az Urban! hogy valamint gondjainkat és fáradságainkat osztottátok: ugy az ezen tanácskozásokból, 's az azokat átlengő egység-, szeretet- és buzgalomból eredő és általunk bőven merített vigasztalásban is osztozhassatok. Mivel azonban, mint ti azt jól tudjátok, a' püspökök és áldozárok' illyen átalános gyülekezete magasabb és szentebb kötelességek' sértése nélkül meg nem tartathatott : ennélfogva
mintegy bensőleg indíttatva kinyilatkoztatjuk, hogy szellemileg titeket mind magunk körül egybegyűlve láttunk, 's
hogy ama' szeretetteljes bizalom, mellyel reátok, mint az
Ur' szőllejébeni munkatársakra tekintünk, edzette erőnket.
Különösen pedig szükségesnek tartjuk, belétek is ama' bátorságot lehelni, mellyet bennünk a' benső egyesülés keltett ; 's a' bátorságnak ezen érzetében kiáltjuk hozzátok :
,Ne csüggedjetek szeretett testvérek, és rendületlen legyen
Némethon.
bizalmatok az Urban, mert minél súlyosabb az idő, melly
reánk nehézkedik, annál erősebb támaszunk ő ; 's valamint
(A' W ü r z b u r g b a n e g y b e g y ű l t n é m e t mi, kik az ő nevében gyültiink össze, tapasztalok közelléh o n i é r s e k e k é s p ü s p ö k ö k ' k ö r l e v e l e a' p a p tét, ugy tapasztalandjátok ti is a z t , bár hol működjetek,
s á g l i o z . ) A' némethoni érsekek és püspökök egyházmegyéharczoljatok vagy tűrjetek is az ő nevében. !'
ik' clerusának békét és üdvét ! A' mindenható, kinek isteni
végzéseit imádjuk és magasztaljuk, olly időt idézett fölénk,
Ezen érzetektől áthatva, fordulunk hozzátok kedvemellynek jelentkezéseire fölmerül elménkben a' világapos- seink ! kik főpásztori hivatalunk' kötelességeiben és gondtol' e' mondata: „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert jaiban tanácsadóink, legközelebbi részvevőink és segédeellenségtek az ördög, mint az orditó oroszlány körüljár, ink vagytok. És kérünk titeket, legyetek állandók a' hűkeresvén, a ' k i t elnyelhessen : kinek ellentálljatok erősek ségben, mellyel eddig környeztetek, és ne szűnjetek meg
a' hitben : tudván, hogy testvéreiteket a' világban, ugyan- bölcseségtek, tapasztalástok és edzett buzgalmatok által
könnyíteni az Úrtól vállainkra bizott terhet, melly olly
azon szenvedések környezik." (I. Péter. 5, 8 - 9 . )
A' szellemek' jelen törekvése két nagy árfolyamra á- sokszorosan nehezedik reánk napjaink' zivatarai és tusái álgazik el. Egyik üdvre, a' másik kárhozatra vezet. Egy hü tal. Ezen érzetektől áthatva fordulunk hozzátok szeretett
sereget látunk ugyanis, melly örömmel és bátran sereglik tanitók és tudománybuvárok, kik a' fölsőbb tanodákban és
a'kereszt köré, melly Krisztus Jézusban, az örökkévaló papnöveldékben ápoljátok és nevelitek ama' szent tüzet,
Atyának egyetlen-szülött fiában elismeri a' királyok' kirá- melly a' leendő lelkészek' ifjú sziveit nagy hivatásuk' ügye
lyát, melly az egyházban anyját, 's az üdv' utjáni kalau- iránt lelkesíti, a' hitet szilárdítja, és ama'szent lelkesedést
zát tiszteli ; melly az Istentől kinyilatkoztatott igazságot, szüli, mellyel Krisztusnak szolgája legyőzi a' világot, és a'
minden malaszt' kútfejéül, a' földi élet' sötétében pedig keresztnek királyi pályáján Urát és mesterét örvendve kövezérfényeül tekinti. Es mi áldjuk az Urat, hogy ezen hü veti. Hiszszük és reményijük, hogy nem csak mint lelkészek,
sereg nem csekély, mellyet szentegyházának nehéz küz- de mint tanárok is az egyház' küldötteinek tekintenditek
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magatokat, 's hogy ezért meg is fogtok emlékezni, hogy
tanári tisztetek' mikénti betöltéséről, isteni és egyházi jog
szerint, a' püspökök által képviselt egyház' ellenében felelőséggel tartoztok. A' ti hü müködéstök és épületes példaadástoktól függ, hogy nem csak ti, hanem azok i s , kiket
az egyház' szolgálatjára képeztek, a' világnak megmutathassák, miszerint állhatatosság a' kath. hitben, és tudományos kutatás meg visgálódási fáradság egymás mellett igen
megférhetnek,'s hogy épen ezekből ered a' keresztény bölcseség, melly a' szellemi téren semmi harcztól sem remeg.
Ezen érzetektől áthatva továbbá hozzátok fordulunk
tisztelt lelkészek, kik szemünk, szánk és kezeink vagytok a' községek' közepette, mellyeket szent hivatástokbani
lélekismeretes liüségtekre biztunk. ,Ugy tekintsenek benneteket, mint Krisztus' szolgáit és az isteni titkok' sáfárait.'
(II. Korinth. 4, 1.) Mindenekelőtt Jézus Krisztus' vérnélküli áldozatának bemutatásában, azon legfényesebb cselekvényben, mellyre az ember gyarlóságában méltattathatik , az oltárnál, hol a' test és vér mindennapi eledeletek,
melly méltatlanul véve halált és Ítéletet hoz , (I. Korinth.
11, 27.) élő szentélyekké vagytok avatva. Legyetek buzgók a' gyónószékben, a betegek körüli szolgálatban későn
és korán, 's épen ebben ismerjétek el csendes, de áldásdus
működéstek' körét, ebben az elvetett magot, mellynek kalászai az örökkévalóságban érnek. Különösen h i r d e s s é t e k az ü d v n e k t a n á t b u z g a l o m m a l , m i n d e n
kérelemmel,
időben,
r e n d r e u t a s i t á s s a 1,
d o r g á l á s sal, m i n d e n t ü r e l e m m e l és b ö l c s e s e g g e l . (II. Timoth. 4, 2.) Hirdessétek az Istennek nagy
müveit az emberiség' üdvéért a' megváltás' nagy titkában,
nem hiu szóvirágokkal, hanem az igazság'erejével, a ' m e g győződés' hevével, a' szent-irás' nyelvével, a' szent atyák'
szellemében, egy Chrysostomus, egy Ágoston, egy Bemard
és a' keresztény ékesszólás' illy, és annyi jeles mestereinek modorában, 's e' közben emlékezzetek meg a' trienti sz. zsinat' parancsáról : miszerint a' hivek vasár- és ünnepnapokon lelki tápban is részesittessenek. És ne csak
serdültekre terjedjen ki egyedül tanitási buzgalmatok,
ezzel mindenek előtt a' kisdedekhez forduljatok , kikről mondja az Üdvezitő : ,Engedjétek őket hozzám jönni,
és ne tiltsátok el őket;' (Mark. 10, 14.) mert tiszta sziveik
ama' föld, melly olly könnyen befogadja az Isten' igéjét, 's
legyen bár a' legdulóbb zivatar, ritkán irthatandja ki végképen azon áldásos gyümölcsöt, melly idején valódi szorgalommal ültettetett a' lágy földbe ; és bizonyára másképen
és jobban állanánk korunk és jelenetei'irányában, ha az
egyház sok helyen olly erőszakosan nem utasittatik v i s z s z a , és — v a l l j u k m e g a l á z a t t a l , h a m i n d nyájan ezen visszautasításnak bátrabban
e l l e n t á l l t u n k v o l n a . Mindezekben szeretett testvérek ! szünet nélkül vigyázzatok ama' csábításokra és tőrekre, mellyekkel a' kornak gonosz szelleme híveitek' ügyét
fenyegeti, és azoknak álljatok ellen. Gyújtsátok meg ott
közöttök a' keresztény élet' szövétnekét, hol ez kialudt, 's
fáradhatlanok legyetek előmozdításában annak, mi közöt-

tetek, a' meddig hatalmatok terjed, az értelmet és buzgalmat az igazság és erény iránt emelni és szilárdítani képes:
t ö r t é n j é k az o l v a s ó - t á r s u l a t o k á l t a l i
jó
k ö n y v e k ' t e r j e s z t é s é v e l , l e g y e n az á h í t a t o s t á r s a s á g o k ' a l a p í t á s a á l t a l , l e g y e n az
m i s s i o k á 11 al ollyan községekben, mellyekben a' töredelmesség' szellemét különösen kelteni kell, v a g y melylyek lelkészi befolyástól igen távol esnek. Mindezt a' szükség' igényei szerint rendezenditek, d e s e m m i t t u d t u n k é s e n g e d e l m ü n k n é l k ü l . Isten akarja, hogy
a' jóban soha sem véljük, hogy eleget tettünk. (Vége köv.)

Hirfüzér.
Oct. 26-dikán Belfastban az angol prot. társulat
Of Roden Károly' elnöklete alatt nagy gyűlést tartott,
mellyben a' tisztes gentlemenek az irlandi katkolicusok
iránt mutatott engedékenységért, nevezetesen : a' maynoothi collegium' dotatioja- és az irlandi clerus' (különben
ettől el nem fogadott) álladalmi dijaztatásának tervbevételéért, melly által, mint mondják, a'statusalapok aláásatnának, 's Anglia az ég' bosszújának kitétetnék, a' kormánynak bizalmatlanságukat kijelenteni elhatározták.
Graubündenben a' mult évi novemberhónak elején
több katholicusok, mivel hitfeleik ellen, a' kiilönszövetségi
háború' alkalmával fegyvert fogni vonakodtak, részint öt,
részint három é v e s fogságra Ítéltettek. Az összes radicalsajtó' világában senki sincs, ki az illy nemű politicai elitéltek' részére az amnestia' igénybe vételét szorgalmazná.
Ellenben fogattassanak be az ő pártjokbeli habár orgyilkosok, vagy azon főnökök, kik annyi nyomort és szerencsétlenséget árasztottak a' világra, ezeknek már meg kell
kegyelmezni ; 's ha az esetleg nem történt : annak a' hallatlan zsarnokságnak bezzeg kell lakolni ! — Luzernben
Siegwart és Meyer Bernhard urak hivatalosan fölszólittatnak, hogy három hónap alatt a' törvényszék előtt megjelenjenek, 's az elkövetett fölségsértésről számoljanak.
Lapunk' mult félévi 65-dik számában említettük,
hogy a' würzburgi polgárság az összegyűlt püspökök' tiszteletére aláírás' utján 1 0 0 szegény' számára lakomát szándékozik rendezni. E' lakoma nov. 29-dikén csakugyan megtartatott, 3 0 0 szegény gazdagon megvendégeltetvén. A'
vendégséget, mellyet különben ünnepélyes isteni-tisztelet
előzött m e g , a' főpásztorok jelenlétükkel megörvendeztették. (A. P. Z.)
A'schweiczi statusok' tanácsa Uri és Obwalden' követét
visszautasította, mivel választóiktól meg volt nekik hagyva, hogy a' nemzeti és rendek' tanácsának választásába
csak azon kijelentéssel ereszkedjenek, hogy ők politicai és
vallási jogaikat illetőleg, még mindig osztják előbbeni
aggodalmaikat, többiben pedig tekintve a' kor' körülményeit hódolnak, és egyszerű tiltakozásuknál maradnak. Ez
aztán szabadság !

Több oldalról panaszok érkezvén hozzánk, miszerint a'postahivatalok lapunkra az előfizetést elfogadni nem akarják : ezennel értesítjük t. pártolóinkat, hogy a' nevezett akadá y jelenleg már tökéletesen megszűnt. A' mult
félév' v»'ge felé elmaradót számok a' postákon szorgalmazandók, mert
egy»>s állomásokon bizonyára otl fognak heverni.
Szerkeszti 's kiadja Danielik János — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.

KATH. EGYHÁZI FOtYOIRAT.
FEBRUAR' « . 1 ^ 4 - » .

BUDAPESTEN,

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- é s vasárnapon. A* előfizetési dij értté, postán járatva ti, helyben 5 frt.
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Tájékozások a' püspöki és presbyteri latkozatukka), miszerint hitök szerint, keveset
nyom a' latban, akár mutatnak föl példákat, akár
kormányhatóság' terén.
nem a' sz. hajdan' első századaiból, mcllyekböl
VIII.
Scire debes episcopum
ecclesia, & ecclesiam
episcopo (esse).

in
in

S . Cyprianus, epist. 69. ad Florentium.

Az egyházi uj kormányrendszernek vitatói a 1
presbyterek' számára követelt döntő szavazatot
az őskor' tekintélyével is szeretik támogatni, sőt
egyenesen kimondják : mikép ők csak egy, valamikép elavult ősi institutiot kívánnak ismét életbe
léptetni. Vannak azonban közöttök, kik mind a'
mellett, hogy egy XIV. Benedek' koránál sokkal
régibb, és keresztényileg szabadabb *) korra i r á nyozzák tekintetüket, azon korra, mellyben sz.
Jeromosként ,communi presbyterorum c o n s i 1 i o
ecclesiaegubernabantur' (Rel. és Nev. 1848. II.
18. sz. 14?. I.): mégis, midőn tölök az kívántatik,
hogy adatokat hozzanak föl, mellyek amaz ősi i n stitutionak ,Semper, ubique, apud omnes' létezését
minden kétségen tul helyezzék, azt tartják, hogy
e' jogos követelésnek eleget tettek azon naiv n y i *) Mi ugy tartjuk : Krisztus' egyházának mindenkor
ugyanannak kell maradni,és mai napiglan is olly isteninek lenni, mint volt sz. Jeromos' korában; azért
olly jogokat, mellyeket napjainkban az egyház nem
ismer, a' keresztényileg szabadabb egyházban keresni, természetesen lényeges jogokat értünk, annyit
tesz, mint a'19-dik századbeli egyházat, olly változottságról vádolni, melly azt isteni jellemétől megfosztja. Krisztus' egyháza valamint katholicusabb ,
ugy saját körében szabadabb sem lehet a'l 9-dik században, mint volt az 1-ső vagy 5-dik vagy 10-dik században. Neki az ugyanazonosság egész lényegében
lételeme. Azért mi olly jogokat, mellyeket a' 19-dik
századbeli egyház tőlünk megtagad, nem merünk az
1-ső, 5-dik vagy 10-dik századi egyházban keresni.

ELSŐ FÉLÉV.

kitűnjék, hogy az alrendü papság a' zsinatokon
valaha több, mint tanácsadói vokssal birt volna.
Kár is egy theologust illyenekkel kisérteni/
( S i c ? Rel. és Nev. 1848. II. 37. sz. 302. I.)
No de a' fölszabadult gondolat' korában illyes l i centiakon nem szabad fölakadnunk: mert ez a'
gondolat' szabadságához nem illenék; nem is akarjuk ügyünket a' gondolat' szolgaságának g y a n ú j á ba ejteni: azért nem is mást csudálunk, mint azt,
hogyr létezhetett valaha még ezen szabadságnál is
keresztényileg szabadabb szabadság, akkor tudnillik, midőn még a' középkori feudalismus, 's egy
XIV. Benedek'(ugy tetszik pápa is volt,) tekintélye
az egyháznak keresztényi szabadságát le nem igázta
vala. Azonban nem elég, nem is szabad csak ugy
•/.ár av&Qoxov a' dolgon átesnünk. Az ügy, az egyház
ügye, nem néhány theologusoké, kiket nem illik
kísérletbe vinni; azért már csak lássuk, tudnánk-e
mi ollyas példákat latba vetni, mellyekböl kitűnjék:
hogy a' presbyterek a' zsinatokon, és pedig még
a' megyeieken sem birtak több, mint tanácsadói
vokssal.
Ha az apostolok' korára visszatekintünk, itt
ugyan az episcopus és presbyter nevezetek közt
nem épen nagy különbségre találunk, és ha a' n o minalistákhoz tartoznánk, nem is tartanok szükségesnek, a' kérdést a' realismus' terére áthozni.
Minthogy azonban mi ugy tartjuk, hogy Krisztus
urunk nem nominális episcopusokat rendelt e g y háza' kormányára, de nominális presbyterek sem
szeretnénk lenni: megkísértjük, ha valljon nem
rejlik-e már csak a' püspöki nominalismusban is
valami realismus? Előttünk legalább kissé föltűnt,
mikép realisálta magát maga a' közös nominalismus mindjárt az apostolok' utódainál. Ugyanis tud9
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tunkra az apostolok'utódai:,angeli ecclesiae, duces,
apostoli, papae, patres, paires patruin, patriarchae,
summi, maximi pontifices, summi sacerdotes, v i carii Christi, legati Christi' **) 's több efféle az
episcopatusnál etymologice is jóval realisabb n o minatiokkal illettettek; mind a' mellett, hogy
Irenaeus és más későbbi sz. atyák is Möhler' t a n u sága szerint (Die Einheit in der Kirche 2. Aufl.
pag. 181.) még presbytereknek nevezik az e p i s copusokat; azért Bingham is a' nevezet' közösségének daczára, mellyel a' sz.-Írásban találkozunk, megvallja, hogy : ,Auctores antiqui ceteris
omnibus consentientibus declarant, non esse eum
(episcopalum) ahominibus inventum,' (mit némelylyek sz. Jeromos' szavaiból ,olim idem' szeretnek
következtetni,) ,sed initio ab ipsis apostolis ex divina ordinatione institutum.' ( T . 1. Orig. eccles. L.
2. c. 1. §. 3 pag. 58. edit. lat. llalensis 1751.)
De talán igenis nagy feneket kerítünk a' dolognak,
hisz' a' püspöki hatalomnak Istentől való eredetét
nem vonják kétségbe a' közös kormány' követelői.
Igaz, hogy szóval megismerik az episcopatus' isteni eredetét; de midőn melléje egy másik, szinte
isteni eredetűnek tekintendő kormányhatóságot
állítanak : az episcopatus' egységét, 's ebben magát az institutumot támadják meg, melly csak akkor állhal rendületlenül, ha isteni jog' alapján térben és időben megtestesülve, leélt múltján bizton
megnyughatik. Igen a' püspökök' isteni kormány* 2 ) Patres inissi sunt apostoli, pro apostolis filii nati sunt
tibi, constituti sunt episcopi. Hodie enim episcopi,
qui sunt per totum mundum, unde nati sunt? Ipsa
ccclesia patres illos appellat,ipsa illos genuit, et ipsa
illos constituit in sedibus patruni
Filios genuit
ccclesia, constituit eos pro patribus suis principes
super omnem terrain. S. Aug. Enar. in Ps. 44. v. 17.
Opp. T. IV. col. 398. edit. Maurinae. — Quid (coramemorem) diaconos in tertio ? quid presbyteros in secundo sacerdotio constitutos? Ipsi apices et principes
omnium episcopi. Optât. Milevit.anus. Schism. Donat.
L. I. 13. — Principatum hujusmodi non ipse ambivisti.
Chrysost. De Sacerdotio. L. 4. c. 2. — Quiepiscopatum sortitus est, non oportet eum minuere magnitudinem istius potestatis, sed anirnam potius exuere,
quant auctoritatem huic principatui a Deo de coelo
attributam. — Chrysost. Orat. 2. in S. Babil. Tehát
aranyszája sz. János is tudta, mikép a' püspökök,
noha a' rendi hatalmat tekintve ,sola ordinatione superiores illi (episcopi) sunt/ mégis a' kormányhatalomra nézve bizonyos Istentől nyert principatussal is
birnak. Egyébiránt már Thomassinus megjegyezte
sz. Jeromos'hasonló értelmű szavaira : Quaeris, quo
distet, quo praestet episcopus presbvtero? Responded : tanturn intéressé diseriminis, quantum intéresse
presbyterum et creare presbyteros ; sacerdotium habere et dare posse aliis, ut liabeant. Parte I. L. 1.
c. 42. n. 7. — Summo quippe sacerdoti sua muneratributa sunt. Clem. Rom- Epis. 1. N. 40. De deci-

hatósága a' döntő szavazat' igényeit csak azon
esetre fogja joggal visszautasíthatni, ha nem csak
nevezeti, de egész basisa isteni intézetü; azért
a' presbyteri döntö szavazattal el nem bánhalunk,
hacsak az episcopatus' isteni jogait latba nem
vetjük.
Már most lássuk, minő fokozatokon ment át a*
,presbyter'-i elnevezés? Tudtunkra fölfelé a' czimekben a' presbyteriuin, mint az episcopatus épen
nem emelkedett, mert az archi-presbyter merő
emberi,'s pedig sokkal későbbi fejleménye a ' p r e s byteriumnak : ellenben a' püspök' irányában f e cund! ordinis sacerdotium'-nál fölebb nem j u tott;* 3 ) nem is találjuk más synonimumát, mint
sacerdos, ugy mégis, hogy a' presbyter nevezet
gyakoribb és szokottabb. IIa tehát csak nevek és
czimek után akarnánk is Ítélni, a' kormány' közösségét aligha sikerülne az apostoli korból erre felhozott példák' nyomán tovább indokolni; holott ha
a' nevezetek' közössége az apostolok' korában
egyebet, nevezetesen a' kormányhatósági k ö zösséget i s , magába foglalta : a' presbytereknek
a' püspök' későbbi cziineiben is szintúgy osztozniok kellett vala ; pedig az ellenkezővel találkozunk. Csekély nyomatékunak látszhatnék ugyan
az elnevezések- és czimekböl vont következtetés;
de ha kissé tovább gondolkodunk, ha fontolóra
vészük, hogy ha a' beszéd az emberi öntudatnak
érthető viszhangja, vagy mikép Schlegel Fridrik
mondja,nem egyéb mint hangos gondolkodás: a k rao verő monte, in quo arbores erant tegentes pecora,
tales sunt,qui crediderunt quidem episcopi, id est praesides ecclesiarum. Ilermas Pastor. Similit. IX. 27.
Nihil aliud est antistes, quam is, qui personam Christi
sustinet.S. Basilius.—Siprincipem ecclesiae cum singularum urbium praesidibus comparaveris. Origenes
contra Celsum. L. 3. — Principatum et nos obtinemus. Greg. Naz. Orat. 27. — Hoc commune decretum:
omnem actum ecclesiae per eosdempraepositos gubernari. S. Cypr. De habitu Virginum. Nos episcopi
apostolorum nomen accepimus, qui Christi appellatione signamur. Pacianus Epl. 3. — Antistitem
Dci puriorein ceteris esse o p o r t e t . . . . est enim vicarius ejus. S. Aug. Quaest. de vet. et nov. Test. c.
127. — Plus a me exigitur, quam a diacono; plus a
diacono quam a laico. Quivero totius Ecclesiae arcem
obtinet,ect. Origenes Horn. XI. in Jeremiam.
* 3 ) Quid presbyteros in secundo sacerdotio constitutos?
Optât. Milev. 1. c. — Audemus quidem sermonem
facere solito plus timoré capti, de sanctis et venerabilibus sacerdotibus et secundis sacerdotibus. Theodosius Imp. apud Sirmond. in nota ad Sydonium
Apollin. Lib. 3. — Antistes fuit ordine in secundo
fratrem fasce le vans episcopali. Sydonius epist. 11.
Lib. 3. — Az egyház is ,minoris ordinis sacerdotes,
sequentis ordinis, secundae dignitatis' nevezetekkel
él a' papszentelésben. Pontificale Romanum. De ordinatione pracsbytcri.
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,de nomine episcopatus oborituram ; ob earn ergo
causam perfecta praescientia praediti, eonstituerunt
praedictos, ac deinceps ordinationem dederunl, ut
quum il ti decessissent, ministerium eorum alii viri
probati exeiperent.' E ' szavak' nyomatéka főleg
azon körülményben r e j l i k , hogy azok a' szakadároskodó korinthnsiakhoz intézvék, kiknek a ' p ü s pök iránt tartozó hódolatot Kelemen az állal akarja
szívökre kölni, hogy a'püspököket mint maga az I s tennek reális helynökeit állítja elébök, a' p r e s b y terek' bárminő előjogait egy szóval sem érintvén.
Sokkal világosabban szól sz. lgnácz a' p ü s pököknek presbyterek fölötti hatalmáról. ,Nam m e morabile vestrum presbyterium dignum Deo, ita
coaptatum episcopo, ut chordae citharae. . . Manifestum igitur est, quod episcopum respicere o p o r teat ut ipsum Dominum.' Igy ir sz. lgnácz u g y a n azon ephesusiakhoz, kiknek presbytereit sz. Pál
néhány évek előtt, döntő szavazati joggal a' p ü s pökkeli közös kormányra megbízott volna. (?) V a lóban ha a',regere ecclesiam Dei' annyit tesz: mint
az egyházai a' püspökkel közösen 's pedig döntő
szavazattal kormányozni, akkor e'szerint az e p h e susi püspök és hivek igen hamar felmondották
egyházukat alapító apostoluknak nemcsak az ö s z tönszerű hálás tiszteletet, de a' köteles engedelmességet is ; mert hogy sz. lgnácz egyedül a'püspököt tünteti elő, mint az ephesusi egyház' fökormányzóját,'s nem is az apostolnak, hanem maga az
Urnák képviselőjét,az nyíltan áll előttünk. A ' t r a l liaiakat pedig igy inti : ,Cuncti similiter revereantur . . . . episcopum, ut Jesum Christum filium P a tris', (mondhatott-e többet?) ,et presbyteros, ut
senatum Dei et concilium apostolorum.' A' m a g nesiaknak fiatal püspökjök lévén, annak tekintélyét
nem korához, hanem az Atya-Istent képviselő á l lásához kívánja szabatni, és dicséri a' neki engedelmes presbytereket: ,Sed et vos'ugy mond, , d e cet non familiarius uti aetate episcopi, sed r e s p e ctu potentiae Dei Patris omnem impertiri illi r e verentiam, quemadmodum cognovi sanctos facere
presbyteros, qui non temere dijudicant conspicuam
illius conditionem juvenilem, sed ut prudentes in
Deo ei cedunt, non ei autem, sed Patri Jesu Christi
omnium episcopo'. Valljon minő talismánnal fogják
e' szavakba a' döntő szavazatot és közös kormányt
belemagyarázni,kik azt sz Jeromos' szavaiban olly
világosan kimondva látták ? Ugyanígy ir pedig sz.
lgnácz a' smyrnaiakhoz is : ,Omnes' ugy mond,
,episcopo obtemperate, ut Jesus Christus Patri, et
presbyterio ut Apostolis . . . Qui clam episcopo
aliquid agit, diabolo servit.' Tehát nem csak a'püspök' akarata ellen, de még tudta nélkül sem volt
**) Több rendű nyilatkozataikat idézzük, mert tanuságuk szabad a' presbytereknek valamit végezni, még

kor azon nevezetek és czimek, mellyekkel a'
püspök és presbyterek az ös korban illettettek, az
ös kor' öntudata' viszhangjainak, az egyház' h a n gos gondolkodásának, azaz : hitének tanuságaiul, és
a' nominalismusból a' realismusba átolvadt tényékül tekintendők. Nincs különben. A' mit e' szerint
a' priori a' beszéd' philosophiajából kiindulva o k szerüleg föl kell tennünk : azt a' történet a' posteriori minden kétségen tulteszi. Halljuk az a p o s tolok' tanítványait és közvetlen utódait.* 4 ) Romai
Kelemen a' korinthusbeliekhez irt 1 - s ö levelében,
az ott újra fölmerülő szakadásra vonatkozólag igy
szól : ,Summo quippe sacerdoti' (tehát csak egy
volt,),sua muneratributa sunt; sacerdotibus' (tehát
többen voltak,) ,locus proprius assignatus est, et
levitis sua ministeria incumbunt, laici praeceptis
laicis constringuntur.' (N. 40.) Nem szükség m e g jegyeznünk, mikép e' szavak szerint egy ,Summus
Sacerdos' állott a'korinthiai egyháznak élén,mellynek papsága egymásnak fokozatosan alárendelve
volt, ki lévén mindegyiknek a' maga hatásköre
szabva ; holott ha a' ,commune regimen' a' döntő
szavazatnak beletudásával már akkor Korinthusban
divatozott : a' sz. atya bizonyára el nem mulasztandja v a l a , a ' h e l y e t t , hogy a' presbytereknek
,proprius locus'-át fölemlíti,a' hiveket a' presbytereknek a* summus sacerdos-sali közös kormányhatóságu senatusához utasítani; mert mikép sz. P á l nak leveléből tudjuk, a' szakadást épen néhány
presbytereknek különválása okozta. Milly nagy
nyomatékunak hitte pedig Kelemen a' szakadás' o r voslására a' püspököknek tekintélyét, alább kitünteti, midőn a' püspöki hatóságot (a' presbytereket
egy szóval sem említvén többé,) közvetlen ugyan az
apostoloktól, közvetve pedig Krisztus urunktól és
általa magától az Atyától származtatja. ,Apostoli'
ugy mond , ,nobis evangelisaverunt a Domino
J e s u C h r i s t o , J e s u s a Deo. M i s s u s e s t
i g i t u r C h r i s t u s a D e o , et A p o s t o l i a
Christo . . . Itaque acceptis mandatis . . . p r a e dicantes per regiones ac urbes, primitias earum
spiritu cum probassent, in episcopos et diaconos,
qui credituri erant, eonstituerunt. Neque hoc nove;
a mullis enim temporibus de episcopis et diaconis
scriptum fuerat: Sic enim alicubi dicit Scriptura
(Isaiae 6 0 , 17. ?) : Constituam episcopos eorum
in justitia.' (N. 42.) Sőt kevéssel alább még e l v á lasztatásuk' módját is az apostoloktól meghatározottnak mondja: ,Apostoli quoque noslriperJesum
Christum Dominum Nostrum cognoverunt contentionem' (mint az ó-testamentumban Moyses ellen)

fölötte fontos.
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keresztelni, agapát tartani sem. .Non licet sine
episcopo neque baptisare, neque agapen celebrare.'
Érezték a' sz. atya' eme' tanúságainak nagy f o n tosságát a' püspökök' ellenei: azért mindent elkövettek, hogy e' levelek' hitelességét kétségbe
v o n j á k ; de már Augusti (protest.) megjegyzé:
,Man findet doch, wenn auch die den Briefen des
Ignatius hergenommenen Beweise die Prüfung
der Kritik nicht aushalten sollten, schon vom 2.
Jahrhundert an mehrere Zeugnisse, von einem g e machten Unterschiede und einer progressiven E r hebung des Episcopats über das Presbyterat.' ( J .
C. Wilhelm Augusti. Christi. Alterthümer, Leipzig
1819. pag. 2'J.) Világos tehát, hogy azon praegnans czimek, mellyekkel az őskor püspökeit megtisztelte, nem voltak üres hangok 's tisztelgési
formulák, hanem az egyház' közhitének, a' püspökök'felsőbb kormányhatóságára nézve, kétségtelen
tanúságai. Mi igy lévén nem csudáljuk, hogy kísértetbe jönnek a' presbyteri közös kormányt v i tató theologusok, midőn állításaik' indokolására az
általuk oliv igen méltányolt ős korból adatok is
kívántatnak; nem is kételkedünk, hogy bizony azok
aligha fognának valamit nyomni a' latban.
Csajághy Sándor.

Adalék a' zárdaugyhez.

den, mi képzettségre vágyott; menedékhelyei voltak ezek az üldözötteknek a' fejetlenség' napjaiban, szóval, ezek képezték egész a' 13-dik századig az élet' minden k i f e j l é s e - 's alakulásának
köz- és sarkpontját Európában. Ha alább szállott is a' szerzet' munkássága- 's tekintélyére
nézve: szelleme- , 's szerkezetében rejlő erő
által ismét fölemelkedett. Minden történettudós i s meri, mit tett e' szerzet egész a' legújabb időkig;
's melly tudós említi másként egy Mabillon,
Montfaucon, Pez, Bessel, Gerberf'stb. nevét, mint
legbensőbb tisztelettel? E' szerzet' érdemeinek
egyébiránt nem legkisebbike : valódi őszinte patriotismusa, a' kétes kérdésekbeni bölcs mérséklete,
visszavonultsága minden politicai mozgalmaktól,
's a' kor' eszméi- 's igényeinek gyors fölfogása.
A' kérdésre, valljon 's milly befolyást gyakoroltak
a' benedekrendiek Ausztria'iniveltsége- 's pallérozására? elegendően megfelelnek az e' hon' történetének lapjai,'s minden egyes,de főkép a'nagyobb
's vagyonosabb zárdák' évkönyvei. Olly kolostorok,
mint az admonti, garsteni, göttweigi, melki, mondseei 'stb., valóban nem tartanak munkásságukat
nyomozó visgálótól. Ha nem hiányzott volna r é szökre a' szükséges egyesülési pont, avagy ha l é tesült volna a' VI. Károly által tervezett benedekiek' academiája Bécsben: hasonlót várhatott volna tölök a' világ, mint a' maurinusoktól Frankhonban ; de külön-külön is annyit tett mindegyike, 's
legtöbbje tesz mindez óráig, hiven a' szerzet' k i olthatlan ősi szelleméhez, a' földmivelés, lelkipásztorság, ifjuságképzés, művészet és tudomány' terén : mennyit erejénél fogva t e h e t e t t , ' s
aránylag annál többet: minél nagyobbak voltak j ö vedelmei, mellyek mellesleg legyen mondva, többnyire világi birtokosok' kezeiben lévén, a' dolog'
természeténél fogva, majd kizárólag máshova f o r díttatnak. 'S Ausztria' ezen zárdái között a ' k r e m s münsteri, lia legelső helyen nem is, de legalább
az elsők között áll. *)

A' hires kremsmíinsteri apátság mult évi dec.
hó' 11-énalapításának 1072-dik évnapját ünnepié.
Valljon sokszor fogja-e még megérni e' napot?
korunk' érthetlen szelleme, melly az építés- 's
föntartáshoz keveset, de annál többet tud a' r o n táshoz, ehhez alig nyújt reményt. Mintegy s e j t e Iemdus óvásnak látszik az előttünk fekvő röpirat,
melly a' kremsmünsteri apátság' legkitűnőbb c s e lekvényeit adja rövid vázolatban elő, rá Salamon'
e' mondatát alkalmazva : „Nem eszi munkátlan
k e n y e r é t . ' line a' röpirat' egész tartalma .
Millyen átalakulás történt már az ősz e l ő A' kremsmünsteri apátságot 777-dik évben
történt alapítása óta folyvást sz. Benedek' tanítvá- korban, a' tulaj donkép hozzá tartozó birtokban a'
nyai lakják. E' szerzet'érdemeitátalában bővebben földmivelésre nézve : kitiinöleg mutatja az intézet'tefejtegetni akarni, csak fölösleges ismétlése volna lekkönyve 1299-dik év óta. A'föld, mellyet a'zárda
a' már százszor mondottaknak. Katholicusok- 's
protestánsok alig egyeznek meg valamiben a n *) Történetét előadják : Annales, Rettenpachcrtől. Senyira, mint az ezen vallási egyesület' iránti k e d ries Abbatum et Religiosornm, Pachmayertől. Krenisvező véleményben. Általa nyeretett meg Némethon
miinster aus seinen Jahrbüchern, Strassertől. Darstellung des Stiftes,Hartenschneidertől. Azon netaláni
a' kereszténységnek, ritkittattak meg erdei, a l a háladatlan észrevételre, hogy előbbi tettei nagyszepíttatott meg a' földmivelés's kézmüvek, mentettek
rüebbek valának a'jelenkoriaknal, szolgáljon feleletül:,
meg a' classicus őskor' szellemi emlékei, ápoltamiszerint ezek aránylag bizonyosan most is ugyantott a' művészet 's tudomány, 's terjesztetett a'
azok ; de a' kolostor' alábbszállt anyagi ereje, ha csak
közpallérozás. A' benedekrendi zárdák egyetemek
öngyilkossá nem akar lenni, nagyobb megerőltetést meg nem enged.
valának már a' régibb időben, azokba tódult min-
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mint síirii erdőt vett á t , meglehetősen egyenlő séges templomok plébánia- 's iskolaházak fölépítgyarmatokra oszlatott, mellyeket földmivelő m a j o - tettek, ugy hogy jelenleg 2 5 plébániának leányrosok igazgattak, a' paraszt telkek' száma már a k - egyházaikkal, és 29 falusi iskola' föntartása a'
koriban csak nem ugyanaz vala, sőt itt-ott nagyobb, szerzetnek évenkint mintegy 18,000 ezüst forintmint most, a' tartozások többnyire termesztmé- jába kerül.* 2 ) Szintolly nagy összeget kiván a'
n y e k - 's némi robotból állottak. De ezen a' m a j o - könyvtár, a' csillagásztorony, a'tudományos g y ű j rosok által kezelt majorságokat, az intézet 1 6 0 0 temények 's képzöinlézetek' 2 5 egyénből álló
Az intézet tudnillik
évnek táján összesen örök bérbe adta k i ; magának személyzetének ellátása.
csupán a' legközelebb fekvő néhány hold szántó- 1549 óta egy középtanodát lát e l , mellyben 200,
földet tartván ineg, 's pedig kevesebbet, mint egy bölcsészeti intézetet 1737 óta, mellyben körülminden egyes paraszt bir. A' robot- 's a d á s - v e - belül 70 tanuló van; egy convictust 1804 óta, 's
vési viszonyok is módosíttattak 1597-ben a' b e - egy főtanodát 1776 óta. Ellátott továbbá a' legfejezett parasztháború után, 's igy II. József k o - régibb időktől egész 1 8 1 9 - i g egy ugy nevezett
rában itt kevés változtatni való volt. 1793-ban a' museuinot, mellynek nevendékei majd mindnyájan
távolabb eső tizedlizetö telkesek azon kedvez- a' zárda által ápoltattak, valamint még most is
ményben részesittettek, hogy csak mérsékeltebb számos tanuló nyer segedelmet az a p á t - , vagy
magtizedet adtak; mi által a' íöldek' javítása l é - egyes szerzetespapoktól;* 3 ) 's 1 7 4 3 — 8 9 egy lonyegesen előmozdittatott. See Sándor (-J- 1613) vagacademiát, melly évenkint 15,000 frtba került.
és Meyer Erenbert (-J- 1 8 0 0 ) nagyszerű ménese- Ezen intézetek' tekintetéből a'könyvtár szaporittaket alapítottak, hogy a' tartományi lófajok' n e - tott, mindennemű tudományos gyűjtemények alamesbítése elömozdittassék. Ugyanazon See Sándor, píttattak, 's egy csillagásztorony is építtetett, melly
B u e c h a u e r Piacidus (-{- 1669) és S c h r e - Némethon' legszebb épületeinek egyike. Egyes
v o g e l Erenbert (-{- 1 7 0 3 ) legjelesebb szar- .szerzettagok' tudományos érdemeit, vagy az a p á vasmarhákat hozattak Schweizból, 's a' hegyekben toknak a' művészet' terén tett fáradozásait bővebmajorokat állítottak föl. Ott gyps- és márványbá- ben tárgyalni, itt annál kevesbbé szükséges, mert
nyák is miveltettek, 's többször üveggyári 's bá- csak a' legközelebb kiadandó, 's erről kimeritőleg
nyászati kisérletak is tétettek. Kremsmünster állí- értekező könyvet: ,Das Wirken der Benedictinertotta föl 1540 körül az első papinnalinot Ausztri- abtei Kremsmünster für Wissenschaft, Kunst und
ában, melly czélra munkásokat Bajorhonból kellett Jugendbildung', mellyet Hagn Theodorich szerzett,
hivnia. 1590 körül az első gyógyszertárt is fölál- szükség kézbe venni, hogy valaki bővebb ismeretet
lította e' tartományban. Ezen időtájban fogadta- szerezzen magának ; csupán azt kell itt még megemtott föl legelőször egy mükertész,a'legkülönfélébb, líteni, hogy ezen intézet a'két utolsó században minkivált olaszhoni növények és gyümölcsök megsze- den, német földön létezett vagy még létező zárdák
reztettek, elültetteltek,'sezen telepitvények idővel közt, legtöbb írót mutathat elő. A'zenészét, az e g y mindinkább terjesztettek. A' közlekedés 's k e r e s - házi ugy mint a' világi, alig virágozék valahol
kedelem körül legnagyobb érdemeket vívott ki annyira, mint sok ideig itt. S p a r r y , Fixlmillner,
magának Fixlmillner Sándor apát ( f 1759), midőn Pasterwiz, Kronecker és mások ismeretesek, mint
mintegy 200,000 frtnvi költséggel a' W e l s - , szerencsés zeneszerzők. (Vége köv.)
Ebersberg-, Steier-, Kirchdorf-,ésLanibachba v e zető utakat minden szükséges hidakkal együtt helyreállitolla. Ugyanaz építtetett posztógyárt is.
Kremsmiinstcr a' vallás-alapba évenkint 8 , 0 0 0 frtot
A'földiniveléssel egyesiltetetta' szellemi k é pezés, valamint lelkipásztorkodás, ugy az ifjúságnak
nevelése és oktatása által. Az intézet' tagjai máirégi időkben lelkipásztorkodtak a' vele egyesitett
plébániákon, hol a' bíróságot részben magok g y a korolták. Midőn a' reformalioi zavarok a' zárdákat ürítgették, az apátok távolfekvö vidékekről
igyekeztek derék férfiakat szerezni a' lelkipásztorság' fölvállalására, szelid bánásmóddal m e g nyerték alattvalóikat ismét az ős egyház' részére,
's a' tizenhetedik század' közepe óta, minden plébániát saját szerzetökbeli egyénekkel töltötték be.
60 év előtt még 9 uj plébánia alapíttatott, a'szük-

fizet 1788 óta, előbb ezüstben most váltóban, 's némi
járulékot a' linzi theol. tanintézetnek ; adózott a' ennsi pap-nevelőház, a'linzi elemi iskola'javára, 's ugyanott a' lyceumi könyvtárt ellátja. Fixlmillner apát mint
a' hitterjesztő hivatal' főnöke több missiót állított föl
az Funsen alóli tartományban, és egy Schwarzbachban fölállítandó missióház" építéséhez .'1.000 forinttal járult.
* 3 ) Többi közt mintegy (j()-an élelmi bért húznak; ide.
járulnak még, kik a' zenészeinél alkalmaztatnak, kik
naponkint az intézetben élődnek, vagy pénzbeli lizetést húznak, mi például 1847-ben mintegy 1400 ezüst forintba került.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Némethon.
Augsburg, nov. 22. Tegnap tartatott meg itt az alkotmányos-monarchiai egyletnek első átalános g y ű l é s e ,
mellyben majdnem minden osztályok képviselve voltak. A '
szabályok' átvisgálása és megerősítése után a' gyűlés egy
programmot fogadott el,mellyben többi közt olvassuk: ,,A'
kézmivesek'osztálya nem csak testi oltalom után e s d , azt.
szellem- és erkölcsileg is ki kell emelni, hogy minden kisértetek'nagyobb erkölcsi erélylyeli elviselésére képessé tétessék. Ezen tekintetben a' statusnak kötelessége : a 1 s z e l .
l e m i i n t é z e t e k e t , e g y h á z a t és i s k o l á t szab a d o n e r e s z t e n i . Az ember nem egyedül kenyérből
él, neki magasabb szükségei is vannak, mellyeknek kielégítését az álladalomtól hiában várjuk. A ' különböző hitfelekezetek, mennyiben elveik a' nyilvános renddel ellentétben nem állanak, hasonjogosittassanak. Lelkismeret- és
hitszabadság önkényt értetődik. Az iskola, mint minden e gyes corporatio, a' lehetőségig szabaddá tétessék, és a' tanítónak méltóságához illó dij adassék." Bajorországban a'
legújabb választások ezen egylet' részére kedvezően ütöttek ki. Ennélfogva biztat a' remény, hogy a' kath. Bajorhon a' kath. egyház iránt legalább is annyi igazsággal leend : mint mennyit a' prot. Poroszhon legújabban tanúsított.
(A' W ü r z b u r g b a n e g y b e g y ű l t
németh o n i é r s e k e k é s p ü s p ö k ö k ' k ö r l e v e l e a' p a p s á g h o z . Vége.) Végre hozzátok fordulunk szerzetesek és
szerzetesnők, kik lemondottatok a' külvilágról, és csendes
visszavonultságban élteteket munkás felebaráti szeretetnek,
vagy áhítatos szemlélődésnek szenteltétek. A m i t szabad elhatározásból az Urnák fogadtatok, annak legyen szentelve
minden gondolat- és iparkodástok,tett- és törekvéstek: álljon
ez bár betegek' ápolásából, vagy az ifjúság' neveléséből,
vagy áhítatosság- és folytonos imádságból, hogy szégyenitve legyen a' világ, melly benneteket kigúnyol, 's elnémuljanak a' titeket rágalmazó botor emberek' fecsegései.
Nehogy pedig mi mindnyájan, kik magunkat Krisztusban, Urunk-, Megváltónk-, és Udvezitőnkben egy szellemi élet- és működésnek szentelők, mennyei malaszt nélkül szűkölködjünk, melly nélkül semmi sem vagyunk, és
semmit sem tehetünk : tartsuk szem előtt a' hitnek egységét , melly jellemzi szentegyházunkat, és ragaszkodjunk hozzá olly hűséggel, m e l l y a' v i l á g ' k ö n n y e l m ű ú j í t á s a i n a k p a r á n y i t s e m e n g e d j e n; mert
a' ki tőle távozik, az a' Szentlélektől távozik, mit szent
Ágostonnak ép olly igaz mint szép mondata igazol : ,A'
mi a' lélek az ember' testében, az a' Szentlélek Krisztus'
testében, melly az egyház. A' mit a' lélek mivel az egyik
test' minden tagjában, azt miveli a' Szentlélek az egész
egyházban. Azért jól vigyázzatok, mert ha az emberi
testről egy t a g , kéz, láb vagy ujj levágatik : a' lélek e'
tagban nem marad. A' meddig a' tag a' testen volt, élő
maradt ; levágatván azt veszté.'
Hasonlóképen vannak honunk' némelly részeiben az
oltárnak olly szolgái, kik megfoghatatlan vakságban a'
vallás' elleneivel szövetkezve, az egyház' alapját aláássák , a' papi méltóság' szentségére czélzó , 's az Urnák i géjére alapított ős egyházi fegyelmet lerontják ; kik nem
illő újításokkal lépnek f ö l , kik püspökeik' rendeleteinek,
lábbal tapodva a' kánoni engedelmességet, makacsul el-

lentállnak, sót nyilvános gyülekezetekben is az egyház'
szabadsága ellen kikelnek, 's tulajdon jogaik' elnyomására segédkezet nyújtanak. Bizonyára szeretett testvérek ! ti
velünk együtt siratjátok e' vakok' tévedéseit : és velünk
együtt imádkoztok megvilágosittatásukért, és visszatérésükért. az elismerés és engedelmesség' útjára ; de érzitek
egyszersmind a' botránynak nagyságát i s , melly okoztatott,
és a' felelő s s e g e t , mellyet azok magokra vállaltak : mert
a' ki az egyházat szakasztja szét, az szétszakasztja Jézus
Krisztus' testét.
Tartsuk meg tehát a' szeretetet, melly a' tökélynek
láncza, (Koloss. 3, 14.) a' hitnek gyümölcse és tanuja. Általa győzte le egykor elleneit és hódította meg a' világot
az egyház, általa és egyedül csak általa győzendjiik le
mi is az egyház' elleneit, és gyüjtendjük össze ismét az
eltévedt nyájakat a' kereszt köré, melly a' legnagyobb szeretet' áldozatának oltára. A' szeretet' ezen áldozatára
pillantsunk föl, ha a' világnak önzése bennünket elcsábitani, és megzavarni akar. A' szeretet' ezen áldozata hevítse sziveinket az odaengedésre, mellyet sz. hivatásunk követel. A' szeretet' ezen áldozatától tanuljuk mint jó pásztorok, éltünket adni juhainkért.
Nincs azon gondolható kötelesség vagy áldozat,
mellynek teljesítésére, áthatva a' szeretettől, mellyel Krisztustól szerettettünk, erősek nem volnánk. Az dicsőitette
meg a' fölfeszitettnek egyházát a' vértanuk' ama' seregével, kik mint csillagok ragyognak a' kereszténység' egén.
Az volt alapitója a' szent szerzetek- és társulatoknak, mellyek olly nagy sikerrel hirdeték az evangéliumot,
ápolák a' tudományokat , és terjeszték a' keresztény
polgárisodás' világát. Az lepte el honunkat ama' fényes
egyházak-, kolostorok- és alapítványokkal, mellyekre ma
is büszkék vagyunk, mellyek most is megszégyenitenek
bennünket, és mellyek most is olly áldasdus források,
hogy korunk' szegényeinek szükségeit födik. Igen kedves
testvérek ! csak az egyház, ha isteni szerzője' szeretetének
szellemében kifejlődhetik és kiterjesztheti áldásait, képes
a' jelenkornak kérdéseit megoldani, és azoknak harczát
bevégezni; és a' mi feladatunk az, hogy ezen szellemnek
szó és példa által elismerést és értéket szerezzünk. Hogy
pedig ezen szellem elébb bennünk egész erejében nyilvánuljon, szükséges, hogy az eszközöket el ne mulaszszuk,
mellyeket az egyház annak élesztésére és ápolására nyújt:
vonuljunk vissza a' külső élet' zajától gyakran és örömest,
és miveljük újra a' sz. askesis' olly sokáig parlag földét.
Törekedjünk minél mélyebben a' liturgiának értelmébe
hatni, mellybe az egyház' kezdetétől fogva annyi, Krisztus' lelkével megáldott férfiak fontak be"valIásos érzelmeik'
legszebb virágait, mellybe annyian rakták le hitök' legbelsőbb mélyének ép magvát, és áhitatosságuk' tiszta aranyj á t , hogy igy azokban több század' nemzedéke igazán
keresztény érzelmeit valódilag kifejezve találta. Végre
ne mulaszszuk el szent fogadásunk szerint röviditlenül
végezni a' napi imákat, átalában pedig folytonos imádsággal dicsőítsük az Urat, „kitől egyedül jő minden jó és
tökélyes ajándék." (Thess. 5, 17. Luk. 18, 1.) Mert nem
csak önmagunkért kell imádkoznunk, hanem híveinkért és
az egész anyaszentegyházért, a' honért, és fejedelmeért és
minden emberért. Mik volnánk mi áldozatok, ima nélkül ?
Legszentebb tisztünk gépies tetté aljasulván ránk, súlyos
igaként nehezülne: hasonló leendvén a' szirthez, mellyet
mindennap újra kell hengerítenünk. Csak az imádság tartja meg bennünk a' megszentelés' szellemét, csak az
önt működéseink iránt kedvet keblünkbe, csak az biztosit
minket fáradságaink' sikeréről, csak az enyhíti és édesíti
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meg az ürmöt , mellyet a* tapasztalás' keserű pohara nyújt, és csak az vigasztal meg, ha fáradozásunk
nem lön sikerrel koszorúzva. A z imádság amaz égi harmat,
mellyre test és lélek fölüdül , ék, mellynek áldására az általunk közösen elhintett mag megfogamzik. l l l y e n szándokkal és tettel szeretett testvérek! bátran elvárhatjuk a'
jövőt, várjon bár reánk még olly nehéz harcz és nyomor ;
mert szabad lesz kérdenünk az apostollal : Ki választand
el minket Krisztus'szeretetétől? sanyaruság? vagy félelem?
vagy éhség? vagy mezítelenség? vagy veszély ? vagy üldözés ? vagy a' pallos ? De mindezt legyőzendjük annak
nevében, a' ki minket szeretett. (Rom. 8, 25. 37.)
Azon hitben, hogy az irgalmas Isten mindnyájunkat
fölvilágositand és erösitend, és hogy ti szövetkezve velünk
püspökeitekkel, mint mi egyesülten veletek munkatársainkkal, a' közös czél után törekedni fogtok, — végezők
be tanácskozásaink' folyamát, 's sietünk vissza egyházmegyéink' ölébe ; és mivel mimagunk tartományi zsinatokba
gyűlni szándékozunk, örvendünk, hogy titeket szeretett
testvéreinket nem sokára nagyobb számmal körénk gyűlve
találandunk, a' végből : hogy a' most hozott határozatunk
szerint, a' helyreállítandó és az egyháztól rendelt régi megyei zsinatokban, a' püspökök- és áldozárokat egybefüző
szent kötelék szorosabban megköttessék, a' sok helyen megtágult egyházi fegyelem újra helyreállittassék, és
közös imádság- és tanácskozásban erőt nyerjünk, ugy végezni súlyos napi munkánkat ez időben, mint azt Isten'
tisztelete és testvéreink' üdve kívánja. Mi pedig szünetlenül könyörgünk és esedezünk, hogy az Isten, Egyszülöttének. a' mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja a' dicsőségben,
adja meg nektek a' bölcseség- és kinyilatkoztatásnak lelkét ; (Ephes. 1, 16, 17.) és hogy a' ti szeretetetek mindig
nevekedjék elismerésben és egvességben (Phil. 1, 9. 10.):
hogy igy megismervén a' jót, tiszta öntudattal ébredjetek
az Ur' napjának hajnalára. Kelt "Würzburgban, nov. 15-kén
1843. (Aláírások.)

Francziaország.

kosságtól, míg a' másik épen azon kezdi ; meglehet
végre, hogy egyik a' felállított és közösen elfogadott elvhez képest következetesen lép ki a' forradalmi térre : még
a' másik illyen erkölcsi basist teljesen nélkülöz: de ez mind
nem elég annak kimutatására, hogy egyik lázadásnak a'
másikkal semmi köze. A' bünbélyeg'közös gyalázata mindnyájának.) Rossi volt a z , kit a' szónok egész éltében ostromolt, de most nem teheti, hogy sírjára egy elismerő koszorút ne tegyen, 's ki ne nyilatkoztassa, miszerint halála
dicsőségteljes volt. — D u p i n szerencsét kivánt a' köztársaságnak, hogy semmi más hatalmasság által nem engedé magát inegelőztetni, a' szent atyának nyújtandó segedelem' fölajánlásában. Minden időkben egyik előkelő
előnye volt ez Francziaországnak, hogy az egyház' világi
hatalmát Olaszországban istápolta, egy olly előny, melly
magától nagy Károlytól származik. A' tanácskozás azzal
végződött, hogv a' gyűlés a' romai interventioba beegyezett. Az események' további fejlődését követni fogjuk.
Itt még csak azt említjük meg, hogy a' mint hire jött, miszerint a' pápa Francziaországba akar jönni, a' cultusmiíiister Freslon, a' nuntiussal azonnal Marseillebe ő szentsége' fogadtatására rendeltettek, hova a' követek' legnagyobb része is ugyané' czélből lemenni szándékozott ; a ministertanácsban pedig Ca>aignac' elnöklete alatt elhatároztatott : a' pápát megkoronázott fejedelemhez illőleg fogadni, 's számára a' Tuilleriákat megnyitni.
— A' íönebb emiitett határozat' folytán a' párisi
apostoli nuntius következő hálairatot intézett a' nemzeti
gyűlés' elnöke- Marrast úrhoz : ,Elnök ur ! A' nemzeti gyűlés' mai ülésében a' szentséges atya' irányában olly fényes
módon tanúsított nemes érzelmek, legmélyebb lelkemben
elérzékenyitettek. Kivánom elnök ur, hogy a' nemzeti gyűlés' tudomására jöjjön a' hálaköszönet, mellytől én a' köztársaság' kormánya, és méltó képviselői' irányában azon
nemzetnek, melly a' traditionalis hódolat' nagyszerű ösztöneiről soha sem tud megfeledkezni, vagyok áthatva.' Az
elnök' válasza: ,Nuntius u r ! Sietni fogok a' nemzeti gyűlést ön' iratáról, mellyel (ingem megtisztelni szíveskedett,
értesíteni. Mint a'nép' organuma, a' nemzeti érzelmeket
tolmácsolta a' ház, midőn a' szent atya iránti élénk és mély
részvétének illy nyilvános bizonyságát adá. A' köztársaság,
mellynek joga v a n . a' múltkor' traditioi közt válogatni,
azokhoz mindég hü maradand, mellyek Francziaországot,
mint minden nagy szerencsétlenség és nemes erények' hódolat- és tiszteletteljes menhelyét jellemzik. A 1 nemzeti
gyűlés' határozata, midőn a' végrehajtó hatalom által megragadott initiativ át helyeselte, biztosithatja önt nuntius ur
hogy a' fönséges pápa, ha a' mi köztársasági és katholicus
földünkre l é p , mindazon tiszteletnek ünnepélyes kíséretével találkozandik, melly magas állását illeti ; és a' szivek
liódolata olly megillető és őszinte leend, mint minden, a
mit e" kettő : hit és szabadság lelkesitnek.'

Paris, nov. 30. A' nemzeti gyűlés' tegnapi ülésében
a' kormány három hivatalos, nov. 16-, 1 7 - és 18-dikáról
szóló,'s Rossi' meggyilkoltatására vonatkozó tudósítást tett
le a' liáz' asztalára. A' vitákat Ledru-Rollin nyitotta meg,
's az interventio ellen nyilatkozott, miután itt nem az e g y ház' fejéről, hanem csak annak világi fejedelemségéről van
kérdés. Montalembert ellenben a' romai ügyekben nem
o l a s z , hanem egyenesen kath. ügyet látott, melly 2 0 0
millió léleknek érdekét kelti föl. Oltalmat a' gyengéknek,
ez van a' köztársaság' alkotmányában kifejezve, 's itt alkalmazásra találhat. Gyengét nyomtak el, és millyengyengét ! Egy fejedelmet, kinek egész élete e' szavakban foglaltatik: Jóság, szabadság, szeretet; de kinek reformmüveit
allatvalói lázadás- és elnyomással viszonozták. Nagy
szerencse a' köztársaságra nézve, hogy ezen roppant szeH i r f ü z é r.
rencsétlenségnek első elébe sietett. Ilaaz oceantulikath. népek megértendik, a' mit Francziaország tett, fölkiáltandnak:
A' nürnbergi Correspondent a' Münchenben legújabKöszönet ! A' februári forradalomnak a' romai lázad 'ssal ban alakult political összesen négy, nevezetesen: demosemmi köze, semmi rokonsága : 's a' kettőt összehasonlí- kraticus egylet, alkotmányos-monarcliiai egylet, polgári
tani, leggyalázatosabb sértés lenne Francziaországot ille- egylet a' szabadság és rend' érdekében, s végre követvátőleg. (Részünkről bármennyi különböztetést vagy eriteriu- lasztási egylet' programmjait rövid kivonatban közölvén, a mot állítsunk is föl: a' lázadás mindenkor = lázadás. Meg- zon megjegyzést teszi :,Átalában valamennyi egyesület, a'
lehet, hogy egyiknek több ok adatott rá, mint a' másiknak : szabadelvű párt' kifejezésének tartja magát az ultramontameglehet,hogy egyik több humanitást tanusit annak közepet- nok ellenében.' A' szegény ultramontanoknak ugyan van
te, mint a' másik ; meglehet, hogy egyik irtózik az orgyil- mindenütt, kivel és mi ellen küzdeni. A' vásári irodalom
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azzal reméli keletet nyerhetni, ha ezekbe beleköt; a' political férfiak az által reménylik megválasztatásukat biztosíthatni (a' király tudnillik uj választást rendelt): ha a' szegény ultramontanokat jól lehordják. Pedig ezek leginkább
csak az egyház-iskolai álladalmi viszonyokat illetőleg, különböznek többi alkotmányos és loyalis érzetü polgártársaiktól.
,Nouvelliste Vaudois' czimii lap tudósít róla, miszerint az öt. canton 1 Freiburgban tartott conferentiája következő határozatokat fogadott el: 1-szőr: Marilley István püspök a' genf-lausannei megyében ezentúl semminemű püspöki hatóságot nem gyakorolhat. 2-szor : Az ezen püspöki megyéhez tartozó cantonokban tartózkodnia tilos. 3-szor:
A' freiburgi álladalmi tanács fölhatalmaztatik a' püspökség' ideiglenes kormányzása igényelte intézkedéseknek, valamint. annak reorganisatioja' tekintetéből szükséges javaslatoknak megtételére. A' pápa ő szentsége az öt canton'
minden egyházellenes intézkedéseit illetőleg, Soglia bibornok és álladalmi titkár által tiltakozását vetette közbe.
A' vvürzburgi zsinaton a' kölni érsek indítványt
tett egy, minden püspöki megyében fölállítandó papi egylet iránt, mellynek czélja különösen lenne : a' kölni székesegyház' fölépítését, önkénytes ajánlatok' gyűjtése által clőmozditani. Az indítvány lelkesedéssel fogadtatott.
Közönséges a' hiedelem . miszerint a' würzburgi
zsinaton egy, a' löweninek mintájára és pedig Fuldán fölállítandó tisztán kath. egyetemről is volt szó, 's az eszme
fogékony keblekre, és a' kivitelt is megkísértendő akaratra talált. Adja Isten, hogy a' kísérletnek sikere legyen.
,Ulframontanismus' hires szó az ujabb irodalom" szótárában, melly magában egyebet nem jelent, mint hü ragaszkodást az egység' központjához. De az egyház' ellenei
valamint a' ,jezuita' szónak : u g y ennek is értelmet tudtak adni, melly alkalmas legyen rá, hogy a' nép' izgatására eszközül használtathassák. Dr. Filser M. a' maga .Die.
Dioecesan-Synodc' czimü iratában ezen értelemre vonatkozólag irja : , D a s Ueberkirchliche, welches man mit dem
Schlagworte ,Ultramontanismus' bezeichnet oder bezeichnen soll, bildet so gerne kopfhängerische Heuchler,Intriguanten, unduldsame Frömmler, Denuncianten, die bei allem äusseren Demuth doch stets die ersten sein wollten ,
und auch in der Auswahl der Mittel zum Zwecke (zu guten Stellungen, etc.) nicht verlegen sind. Haben sie ihre
Zwecke erreicht : so kennt ihre Hoffarth und Vornemthuerei keine Gränzen.'
Kerz Friedrich, Stollberg' Jézus történeteinek folytatója, mult év'dec.l-sején munkás életének 85-dik évében
a' jobb életre költözött. Mind végig az egyházi történetekkel foglalatoskodott, melly szakban dúsgazdag ismeretekkel birt. Kik közelebbről ismerték, nemes érzelmeit, 's nagy
tudományát és igaz fedhetetlen ajtatosságát magasztalják. (N. M. Z.)

Különfélék.
Tudva van, hogy K o s s u t h ' pártja többi közt
B o c s k a y hires nevű honvédcsapatot is alakított. Valljon ez által nem eléggé jellemezte-e maga-magát, szellemét és irányát ? Mi volt B o c s k a y és mit akart ? Ki ellen harczolt és kiknek szövetségében ? A' mult csak példa legyen most.

Többször vádoltatott a' volt vallás- és oktatásügyi ministerium az iránt, hogy a' Poroszhonba küldendő ifjakat a' kath. alapok' költségén kívánja utaztatni; mig végre Szőnyi Pál a' ,Közlöny' 192-dik számában
fölvilágosította a'dolgot, állítván: hogye'czélraaz első félévre eső költségrész , 4 , 8 0 0 p. frt az álladalom által már
meg is szavaztatott,mint ezt az álladalmi bevételi 's kiadási tervezet' 8-dik lapján a' (;-dik szám alatt kiki nyíltan
olvashatja. Már megvalljuk e' tervezetet mi is átolvastuk,
"s annak azon részét, mellyre a' tanácsos ur hivatkozik, lapunk' mult félévi 18-dik számában ki is nyomattuk; azonban ezen fölszólalásáig mindig azon hamis hiedelemben
voltunk, hogy itt csupán csak az alapítványokra szóló álladalmi utalványozásokról legyen szó, miután a'pénzügyministeri jelentésben ugyanazon ministeri osztály' egy másik
költségvetéséről is tétetik említés, mellyről a' költségvetés'
5-dik pontja alatt olvassuk : ,A" vallás- és közoktatásügyi
minister' költségvetésénél meg kell jegyeznem, miként a n nak 2 , 9 0 2 , 3 9 4 frtra tett költségvetésében a' kath. iskolák
és egyházi költségek nem foglaltatnak, minthogy ezeknek
saját alapjok van.' 'S ez összeg különbözik mind a' kath.
alapok' kimutatott jövedelmi, mind pedig a'tervezetben
foglalt azon összegtől, mellyre itt hivatkozás történik. Hány
álladalmi bevételi és kiadási tervezet és álladalmi költségvetés terjeszteték tehát elő ezen osztály által?
Azon kikelésre, hogy a' dézmavesztett lelkészek illően el nem láttatnak, ugyanazon Szőnyi Pál azzal állott
elő, hogy a" kamat pontosan nem fizettetik, hogy a' hazai
körülmények miatt sok jószág, sőt egész fiók-pénztár mások' kezében v a n , következésképen fizetni nem lehet. Mintha bizony a' dézmavesztett lelkészek' ellátásának terhe a'
kath. alapítványokat, és nem az ezen vesztességet a' kisebb papságra nézve kármentesiteni tartozó álladalmat illetné ! A' papság lemondván dézmájáról azt azon föltétel
alatt tette, hogy az alsórendű papság illően el fog láttatni. Már ha azt saját maga erszényéből akarta volna tenni:
e' föltételt mellőzendette. Csak ugy voltunk bizony ezen
alapítványokkal : hogy majd álladalmi pénztárnak szerettük tekinteni, majd pedig, legalább a' külső illendőség'
kedvéért, a' katholicusok' sajátjául kiadni. Mit csudálkoztatok azon, lia az ember az iránt, mit sajátjának hisz, és
más kezében van, egyszersmind féltékeny ?
Szőnyi Pál azt is megmondotta, hogy a' szakrendszernek Budapesten leendő behozására a' honvédelmi bizottmánytól 2 , 8 0 0 p. frtot eszközöltek ki. Valljon ki fogadott meg részünkről benneteket, hogy iskoláink' kedvéért
követeléseket tegyetek? V a g y ez összeg azon 2 , 9 0 2 , 3 9 4
frtnyi összegből szakasztatott ki, mellyről a' ministeri j e lentés' költségvetésének 5-dik pontja szól ? Ámde ezen
nagy összeg nem a' kath. egyház- és iskoláknak volt szánva ; hogyan mertetek tehát abból, habár csak pár ezret is
elsajátítani ? Vagy tán közösökké kívántátok tenni a' nevezett középtanodákat, azért kívántatok a' közösből reá
költségeket ? Ámde ezen tanodák a' mi tanodáink ; hogyan
jutottak tehát olly hirtelen, 's minden birói közbenjárás
nélkül mások' birtokába egyéb, mint a' schwcicziaktól eltanult fosztogatás által ? V a g y talán c' czélra a' törvény'
szavait vettétek igénybe, mellynél fogva a' felekezetek' egyházi és iskolai szükségeiről az álladalom gondoskodik ? D e
ha igy : akkor ezen iskolák szerintetek is felekezetiek, h o gyan merészeltetek tehát azok felől saját önkényetek s z e rint intézkedni?

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Iíunewalderház.

KATH. EGYHÁZI J?0£Y0IRAT.
BUDAPESTEN,

(O.

FEBRUAR' H.

I M » .

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- é s vasárnapon. Az előfizetési dij crtte, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői nt. 822. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
v á c z i utszában.

T A R T A L O M : Közös nevelés vagy külön. — Adalék a' zárdaügyhez. Vége. — Köz-Énekek az angyalok és szentek'
tiszteletére. I. Tarkányi. — Egyházi tudósítások. — Hirfüzér. — Különfélék.

Közös nevelés vagy külön. *)
A' magyar hírlapok' olvasó közönsége emlékezni fog azon csaknem keserű eszmeharczra, melly
a' pesti protestáns főiskola' ügyében keletkezelt
somogymegyei határozat' következtében vívatott.
Somogymegye ugyanis nem pártfogolá a' protestáns főiskolai választmány' kérelmét, azon elméletileg 's elvontan szép és dicséretes elvből indulva, hogy ez elkülönzésre vezet, holott inkább a'
pesti kir. egyetemnek kellene olly szerkezetet adni, miszerint abban valláskülönbség nélkül a' nevelés' legmagasabb foka öszpontosittassék;mire a'
protestáns főiskola' barátai leginkább azon, g y a korlatilag igen nyomatékos 's közjogi viszonyaink'
körülményeiből meritett nézetre hivatkoztak : hogy
Magyarországon, a' mint a' dolgok most állanak,
a'protestansok'bármelly nevelő-intézetét, valamelly
közös országos intézetbe beolvasztani annyit tenne , mint a' protestáns felekezet' nevelését egy
más, tulnyomólag hatalmas egyházi felekezet' i r á nya által absorbeáltatni ; 's a' protestánsok azon
legszentebb törvényesített jogát, miszerint iskoláikat önmagok rendezik és kormányozzák, nem a'
nemzetre, mellynek fogalma a' felekezetesség'
eszméjét kizárja ; hanem egy más egyházi felekezetre ruházni, mellynek legalább indirect túlnyomó
befolyása gyakorlatban alig volna paralyzálható.
És ezen nézetnel fogva történt, hogy a' pesti protestáns főiskolai választmány 1843-ban febr. 1 9 kén közrebocsátott felszólításában (I. Pesti Hirlap,
225. sz.) határozottan kimondaná : mikép ,a' magyarországi protestánsoknak becsesebb kincsök
*) Közöljük a' régi,Pesti Hírlapból' tett e? kivonatot a'
végből, hogy olvasóink lássák, mint gondolkoznak a" felekezeti iskolák iránt protestáns atyánkfiai, 's mi annál nyomatékosabban elmondhassuk : ,Quod uni justum, alteri aequum.'
Szerk.

ELSŐ FÉLÉV.

nincs, mint ama' törvényesített j o g , miszerint i s koláikat önmagok rendezik
és kormányozzák,
melly megbecsülhetlen jogát a'magyarországi p r o testantismus cserébe semmi engedélyért sem a d hatja.'
Az élet' embere, a' ki t u d j a , hogy egy vagy
más testületnek a' politicai viszonyokba ezer u t a kon beszőtt túlsúlyát, az elméleti egyenlőségnek
netalán törvénybe iktatható egy-két szép puszta
szava mennyire nem háritja e l ; a' ki t u d j a , hogy
a' különböző vallásfelekezetek' egyházi tanainak
szelleme 's iránya, a' nevelés 's közoktatás' minden ágaira milly határozó befolyással van; a' ki
megemlékezik, liogy törvényhozásunk előtt nem
áll egy tabula r a s a , mellyre a' fönálló viszonyok'
egyszerű mellőztével Írhatná absolut becsii parancsait : annak lehetlen volt nem éreznie, hogy a'
közös nevelés imperativus átalánositása bizonyosan csak egyik vagy másik felekezetnek elnyomásával végződhetnék; a' protestánsok' emiitett a g godalmát tehát gyakorlati szempontból lehetetlen
volt annál inkább nem méltányolnia : minél bizonyosabb, hogy körülményeink között, a' különböző
felekezetek' egyházi befolyása egymást ellensúlyozni képes nem volna.
Ezen tekintetek vezérelhetek a' népnevelési
kerületi választmányt, midőn a' praeparandiákat
minden keresztény felekezet' számára külön t e r vezé, 's a' népiskolákat is csak ott ajánlá közösöknek, hol az máskép nem lehet. E'mellett azonban köznemzeti szempontból 's a' szabadság' h e lyes fogalmából indulva, a' tanulás' szabadságát
világosan biztosíttatni kiváná olly módon, hogy
minden tanulhasson mindegyikben, 's bármellyik
praeparandiában nyert oklevél egyképen érvényes
legyen.
Azonban a' nemzeti egység' elméleti szép f o galmától hevített sziv örömest ragaszkodik az ide—
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álhoz , 's a' körülmények' szentségtelen hatalmát
Adalék a' zárdaügyhez.
könnyen felejti;'s ekképen történhetett tehát,hogy
(miként e' lapokban a'megyei közlések' rovatában
(Vége.)
olvasni lehetett,) a' fönemlitett nem alaptalan a g Áthatva az egyház és szerzet' szellemétől,
godalom méltányolva nem mindenütt lön, 's vansoha
sem engedé magát ezen apátság mások által
n a k , kik a' kerületi választmány' ovatos a j á n meghaladtatni
jótékony intézetek' alapitása-'s f ö n lata' ellenében, a'közös iskolák- 's a'népnevelésnek minden hitkülönbségrei tekintet nélkül e g y - tartása-, avagy a'szegények's ügyefogyottak' á p o lásában. Középkori okiratok nevezetesen kórhábeolvasztása mellett nyilatkoznak.
Ezen vélemények' elméleti szépségét, mint zakról szólanak, 's egy, a' keleti bélpoklosságban
a' ,nemzeti egység* eszméjén alapulót, önkényt sinlödök' számára fölállított ispotályról. Voit
elismerjük; de meg kell jegyeznünk, 's e' meg- Erhard apát 1574-ben egy uj kórházat építtetett,
jegyzésben velünk minden alkotmányos szellemű 1 6 9 0 - e n átvette az intézet a'városi kórházat, d o magyar egvetértend, hogy a' melly egység egy, tálta 's nagyította azt. 1749-ben Schrevogl apát
vagy más hitfelekezet' elnyomásán épülne, az nem Michlndorf- és Viehtwangban alapított kórházakat,
a' szabadságnak, nem a' humanismusnak, hanem a' Fixlmillner egy harmadikat Kremsmünsterben, 's
szolgaságnak egysége volna ; már pedig bármit egyet Grünauban;'s mindezen intézetek legnagyobb
mondjon is az elvont eszményi okoskodás, annyi részt egyedül a' kolostor által tartattak 's tartatnak
bizonyos, hogy azon viszonyok között, mellyekben föl. — Miként a' tizenhatodik században folyvást
a' status és aie egyház legalább minálunk áll, l e - több, az apátokhoz az udvartól küldött javadalmaheletlen a' köznevelés'akkénti rendezését valószí- sokat kellelt nekie ápolni : ugy későbben sem
nűnek hinni, hogy az egyháznak befolyása e g y e - hiányzottak soha bizonyos számú, önkényt fölvett
dül a' hittani oktatásra legyen; a' vallás' szelle- ápoltak (Provisioneurs), kik hetenkint nyertek
mének 's irányának pedig, a' köznevelés' erkölcsi, k e n y é r - 's pénzbeli segedelmet. Szegény tanulók'
tudományos és polgári ágaira valami befolyása szakadatlan gyámolitása által az egyház 's álladamég indirecte se legyen; ha hát ez nem mondom lom a' leghasznosabb szolgákat nyerték. Antal apát
lehetetlen, de legalább nem valószínű : kétségtelenül ( f 1 6 3 9 ) Wels város'javára egy capucinus zárdát
el kell ismerni, hogy az iskolák'teljes egybeolvasz- épitett, melly füloszlatásaig minden szükségesektásából egyik vagy másik vallásfelekezetnek bizo- kel Kremsmünslerböl láttatott el. Rendes segélyben
nyos elnyomatása következnék ; vagyis a' közös i s - részesült továbbá a' linzi és steieri zárda, 's f o l y kola, gyakorlatban nem egyenlőségi alapra épített tonosan húznak segedelmet a' linzi sz. Erzsébetköznemzeti iskola, hanem a' hatalmasabb feleke- apáczák, irgalmas szerzetesek és szüzek' kórházai.
A' sebeni zárdának Tyrolban Kremsmünster t e m zetnek, a' többieket fölemésztő iskolája volna.
Reméljük ezen aggodalmat, harag és szen- plomot építtetett, a' fultenbachinak conventet, 's
vedély nélkül az élet és gyakorlat' körülményei- minden ügyefogyott egyházi község a'legbőkezűbb
ből inerittettet, méltánylani fogják fölvilágosodott segélyben részeltetett. *')
honfitársaink, 's meg fognak emlékezni, hogy a'
A' baumgartenbergi, waldhauseni, gleinki 's
kényszerítés nem szabadság, 's hogy a' köznemzeti mariazelli kolostorok szinte Fixlmillner által m e n nevelés' eszméjéhez sokkal közelebb áll a' szaba- tettek meg a' végenyészettől, 's több nemes család
don versenyző közoktatási rendszer' olly szer- az elszegényedéstől, midőn ö maga kilencz u r a kezete , miszerint kinek-kinek azon iskolába dalmat vett kezelés alá birtokosaik' sürgető k é r é szabadjon járnia, mellyet jobbnak vél : mint- sére, hogy megóvja őket a'nemfizethetés'veszélye
sem ha oliv összeolvasztott intézetre k é n y - 's hitelezőik ellen. Schrevogl apát Bécs'visszavészeríttetnék , mellyből a' felekezetesség g y a - tele után több török gyermeket, 's Fixlmillner a'
korlatban bizony nem volna kizárva, hanem a' kivándorlott, vagy Erdélybe szállított tévhitüek'
gyöngébb felekezet'jogszerű befolyása, az erösebb számos gyermekeit ápoltatá 's nevelteté. Atalában
által meg volna semmisítve, 's egyik a' másiknak ö a' szegények' atyja volt. Csak azért fogott a'
föláldozva. A' tárgy k é n y e s , nem akarunk több posztógyár 's csillagásztorony' építéséhez, hogy
szavakkal szenvedélyt költeni ; nem akarunk a'pro- az ügyefogyottak munka által magoknak kenyeret
testantismusnak a' köznemzeti nevelésre túlnyomó
* ') Egy, a' linzi plébániatemplomnál fölállított enilékhatalmat igényleni: de nullificálva látni sem azon
kövön olvashatni, hogy egy kremsmünsteri apát kéönállást 's jogszerű állapotot, mellyet az 1791 :
szítette körüle a' kövezetet. Hasonlét bizonyíthatna
26-dik t.-cz. számára biztosított.
sok más templom 's emlék Linz-, Stein-, SalzburgMaria- Plainben 's egyebütt.
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szerezhessenek. Midőn ez utóbbi félig fölépítve
összedült: csak azt kérdezte, nem sérült-e meg
valaki, 's ezen esetben az Isten' intését látta
arra, hogy a' szegények' további keresetéről gondoskodjék. A'háznak az utólsó két századbeli számadásaiból vett kivonat, valódi diszemlékiil szolgálna az apátoknak. Igy példáúl 1 7 3 í - b e n 9 0 1
szegény alattvaló nyert rendes gyámolitást, 1 7 1 8 ban csupán a'hetenkint visszatérő állandó koldusok
között 1858 frt osztatott ki; 1 7 1 9 - b e n 6 8 1 5 s z e m é l y
részeltetett alamizsnában, 1751-től a'scharnsteini
hegylakók kaplak : 6 3 3 czipöt, 2 8 5 kaí'tánt, 153
inget, 6 6 felruhát, 70 nadrágot, 187 harisnyát,
'stb. minden évben. — Buechauer Piacidus apát
1 6 1 8 - és 19-ben gabonaszállítás által megmenté
alattvalóit az éhhaláltól, Strasser Linz városát,
Mayer 1771-ben a ' h e g y i lakókat, kik szinte,mint
azt a' még élő nemzedék tudja, 1 8 1 6 — 1 7 - b e n
pénzbeli segély, köles 's egyéb gabonanemüek' k i szolgáltatása által gyámolittattak. Egész 1 7 7 2 - i g
minden alapítási évnapon (11. dec.) mintegy 30,000
személy nyert adományt, kiknek mindegyike y2 font
hust és 1 font kenyeret kapott, ugy hogy mindannyiszor mintegy 9 0 ökör és több köböl gabona
kivántatolt. Ezen adományok' megszűnte után a'
kolostor nevezetes összeget fizet a' linzi fenyitöház'
javára. A' szegények' intézeténél hasonlókép bizonyos összeg tétetik l e , zöldcsütörtökön 12 férfi
bökezüleg megajándékoztatik, és 120 inegvendégeltetik, az ugy nevezett ,zárdaleves' (Klostersuppe) évenkint kerek számmal 21,000 belföldi
és utas ember közt osztogattatik, 'stb. Rendkívüli
adakozások a'jövedelmi számadásokban,'s részint
nyilvános lapokban is foglaltatnak.
Részrehajlatlan alattvalók,'s kiknek alkalmok
volt más uraságok' bánásmódját ismerni, már
most megvallják,'s még inkább el fogják azt idővel
mindnyájan ismerni, miként itt is valósul azon
régi német közmondás : „Unter dem Krummstabe
ist gut wohnen", jó a ' g ö r b e bot'árnyában lakni;
mert az intézet'bánásmódja alattvalói' irányában
bizonyára mindenkor emberséges 's atyai volt,
még akkor i s , ha arról volt szó, hogy a' pénzügyi
bukástóli menekvés végett az elévült jogok ismét
életbe léptessenek. Legnyomósb bizonyságul szolgálna erre például az 1793-ban kikötött gabonamennyiségnek összevetése a' legtöbb tizedfizetök'
birtokának valóságos jövedelmével, avagy összeállitása minden szolgálati, tizedi 'stb. elmaradásoknak csupán az utólsó 60 évben, 's nevezetesen
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* ) Azon emberek' száma, kik az intézet" szolgálatában
munka által keresik kenyerüket, mintegy kétszázra
megy, 's ezek' nagy része házas.

József apát ( f 1810) alatt, kinek ebbeli j ó s á g ó val fölötte gyakran visszaéltek. Egyedül a' j é g veréstől nevezetes 1811-dik évben szolgálat- 's
tizedben 8 0 0 0 mérő különnemű gabona engedtetett
el. Azon körülményből, miszerint ezen órában a'
tartozásokbanihátramaradások 6 2 , 0 0 0 frtnál e z ü s t ben többet tesznek, lehet a ' m á s k o r is gyakorlott
kíméletre következtetni. Már fönebb volt érintve,
milly gyámolitásban részesültek szükség és d r á gaság' idején az alattvalók, pedig valláskülönbség
nélkül; hogy jelenleg is részesülnek, több p é l d á val lehetne megmutatni.
Nem lenne érdektelen párvonalt húzni a'
kremsmünsteri kolostor 's egy tartománybeli h a sonló nagyságú uradalom' világi birtokosa között,
a' status' valódi javát 's hasznát illető teltekre
nézve, hogy kitűnjék: valljon az ugy nevezett
,holt k é z ' a ' k ö z j ó n a k igazán olly nagy r ö v i d s é gére szolgál-e. Mellőzzük mi itt a' szellemi hatást
a' valódi népképzésre, 's csak az anyagi, mind
átalában a' statusnak, mind nevezet szerint a' t a r tománynak javára tett áldozatokat tekintjük. Valótlan azon állítás, miszerint a' kolostorok 11. J ó z s e f '
koráig tehermentesek valának. A' főpapság szintugy részt vett a' terhekben, mint a' f ő - 's alsó
rendű nemesség, 's azon kevés kedvezményt,
mellyet birtak , sokszorosan meghaladta a' folytonos rendkívüli igénybevétel. Bizonyságul csak
ennyit * a ) : A' tizenötödik században a' fölkelési
parancsok, a' subsidia charitativá-k 's a' 4 8 0 0
frtnyi évenkinti kivetés a' fölső ausztriai kolostorokat közel vitték az enyészethez. 1527-ben F e r dinand király az egyházi kincs' felét, minden
arany- és ezüstöt,'s a'jövedelmek' '/ 3 -dát; 1 5 2 8 ban a'jövedelem' 3 4 -dét ; 1530-ban a'jövedelem'
felét és 21,000 forintnyi adót kívánt.A következő
30 év alatt egyedül Kremsmünsternek több mint
20,000 forintot kellett kamat nélkül kölcsön adni,
melly összeget csak 8 — 1 0 % mellett lehetett föl—
kölcsönöznie. Egy 1621-ben készült összevetés
szerint az Enns körüli főpapság 1568 óla a'fölebbi
évig 7 9 1 , 6 6 6 Irtot adózott, ide nem számítva az
egyetem 's kápolnák' javára adott segélyt, z a b sarezot, kölcsön- 's hitelbeli kötelezvényeket,
Ugyanazon szabály használtatott a' következő i d ö ben is. Ehhez járult még, hogy II. Miksa 's I I . R u dolf alatt az apát' halála után minden pénz, bor 's
gabona elvitetett. Folytonosan használták a' f e j e delmek kölcsönvételeknél a' főpapok' hitelét,

* 3 ) Vö. ,Geschichte von St. Florian' czimü Stülz által
szerzett könyv' több helyeit. E' mellett nem szabad
feledni, hogy a' pénz a' termesztmények' értékére
nézve egészen niás arányban állott, mint most.

10*
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gyakran a' jövedelmek' bírói elzárásának fenyegetésével ugy, hogy ezek a' kivánl összegeket
külföldön nagy kamatok' fejében behajtani kényszerüllek, miben Kremsmünster mindenkor legnagyobb részt vett. E' mellett meg nem sziint a'
szokott adók, az ingyen ajándékok (dona gratuita),
a' szükséges segélyezések' (subsidia necessaria)
'stb. fizetése, [gy például a' fölső ausztriai kolostorok' rendes t rendkívüli adója 1757— 6 1 a'tizedadón kivül 929,681 frtol tett. — Kremsmünster is
fölajánlotta idöfolytán minden egyházi's más ezüst
edényeit, ezek közt a' művészet' legdicsöbb termékeit, 's még a' lejedelmektöl nyert ajándékokat
is a' haza' oltárára, miért csak csekély kárpótlást
nyert; igy 1 5 2 6 - , 1 7 0 4 - ' s 1741-ben mintegy 600
marka; 1788-ban az egyház 's apátság' csak nem
minden ezüstjét, 200.000 forintnyi értékűt * ' ) ,
miből csak 40,000 kárpótoltatott, 1793-ban a'
mi fönmaradt ugy, hogy több évig a' szükséges
kelyhek' hiánya miatt az isteni-tisztelet' rende is
háboríttatott. Strasser Sándor apát, segélye által
mentette meg a' statusok' hitelét, megvette Linzben
az ugy nevezett Stockhofot, fölszabaditá azt minden tehertől, 's odaajándékozta a' tartománynak
f e n y í t ő - ' s dologházul, miért a' tartomány neki
érzékeny köszönetet szavazott. Fixlmillner ugyanazon helyen újból épített egy katonai kórházat,
hogy a' polgárok' számára szállásadástóli mentességet biztosítson, 's a' tanodai ifjúság' tanulásában
ne háborgattassék. Valamint 1741-ben rögtön
30,000 frtol áldozott a' hon'megmentésére, akként
nyújtott gyakran a' szorongatott Maria-Thereziának előlegezések, vagy ajándékok által hathatós
segélyt. 0 is részt vett 1749-ben a' rendek' hitelének fölemelésében. Miként az alapítási oklevél
világosan említi, a' nemesség' javára a' lovagtanodát alapította, mihez több épitvények kívántattak, mellyek a' csillagásztoronynyal 100,000 f o rintnál többe kerültek. * 5 ) l)e az apátnak ezen 's
egyéb már ismételve fölhozott honfiúi 's kegyes,
túlfeszített erőködései által megvettetett a' kolostor pénzügyi állapota' hanyatlásának alapja, melly
1750-től kezdve teljes 9 0 éven át, minden e s z tendőben rosszabbra fordult, az alapbirtok is tetemesen gyengitletvén. Az okok különfélék v a lának, mint balfogások 's gyengeség a' kezelésb e n , hivatalnokok' hűtlensége 's szerencsétlen
esetek;de főkép a' szaporított terhek 's rendkívüli

ajánlatok. * 6 ) Utódja alatt a' 9 uj plébánia' alapítása 50,000 frtba került , 's évenkinti föntartásuk
10,000 forintnál többe; ehhez járult még a ' f ö l emelt adó 's több adónemii tartozás. 1788-ban a'
vallásalap' javára a' kolostor álladalmi kezelés
alá tétetett, mi által kiszámithatlan kárt vallott. A'
tisztikórházakra tett kiadások 1 7 9 6 - és 1798-ban
15,000 frtra mentek. A' három ellenséges beütéskori rablások, pusztítások, adóztatások 's kölcsönök a' birtokot 4 6 6 , 9 5 5 frttal alább szállították,
minek fejében az intézet csak 12,356 frtnyi k á r pótlást kapott. 1804-ben a' convictus' fölépítése
10,000 forintba került. Az 1811-diki pénzügyi
patent által 17,000 frtnyi évenkinti kamathiány
tűnt ki. Ugyanazon évben a' kolostor a' biberbachi
's weyeri uradalmakat , mellyeket 1796 táján
77,611 forinton vett meg, a' statusnak engedte át,
's érettök hosszú idő után csak 50,050 váltó f o r i n t r ó l ' / °/o kötelezvényeket kapott. 1813-ban az
intézetben volt az irodai föszállás. A' statusnak
járó választási taxák csupán a'négy utolsó választásnál 1800 óta,mintegy 100,000 forintra mentek,
'stb. Igy könnyen átláthatni, hogy a' kezelési f ö lösleg a' hosszú béke' ideje alatt, soha sem volt
elegendő a' passiv kamatok' fedezésére; 's nem
lehet csudálni, hogy a' számtartó hivatalnok az
1 8 4 0 - k i választás után az uj apát urnák kijelentette , miszerint az intézetet többi megmenteni nem
lehet, pénzügyi bukása elkeriilhetlen ; és ez mégis
védé azt olly fényes sikerrel, hogy most a' passivák'
terhe minden érdeklettek' megnyugtatására elegendően biztosítva van.De honnét folytak a'segédszerek?
Bizonyára majd mind a'legbecsületesb forrásokból.

Kérdezi talán valaki, honnét ered a' kolostor' birtoka? Ugy azt feleljük, hogy az épen olly
jogszerűen van alapítva 's szerezve, mint b á r melly magánemberé. Az első alapot képezék az alapító, bajorhoni herczeg Thassilo'részéről tett adományozások miveletlen földtelkekben. Ehhez j á rultak a' középkor' folytán többféle adományok 's
alapítványok, mellyek' kötelezései még jelenleg
is tartanak, 's szorosan teljesíttetnek. Minden k é sőbb szerzett fekvő birtok pénzen vétetett meg,
mihez bölcs takarékosság szerzett eszközt. De
ezek, mint a' weisenbergi, biberbachi 's weyeri
uradalmak, a' kolostorra a' szó' valódi értelmében
föleroszakoltattak, mert az apátok csak előbbi b i r tokosaik' hitelezőinek sürgető kérésére hajolva,
vették át azokat fölötte nagy összegen.
Záradékul legyen szabad itt még két r é s z **) A' munka ezen becsiilésnél épen nem vétetett tekin- rehajlatlan férfiúnak a' kolostor, 's a' csillagásztetbe, 's az ezüst' latja csak 45 krban számíttatott.
* J ) IIa a'tudományos gyűjtemények's tanintézetek' föntartására évenkint csak 1 5 , 0 0 0 frtot számítunk: 1743 —
1848-dik évig, az összes kiadás mégis : 1 , 5 7 5 , 0 0 0 írt.

* 6 ) Vö. A' linzi újságban maj. 9-én 184P-ban megjelent
nyilatkozatot.
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torony'munkássága fölölti nézeteit közölni. Schuhmacher, altonai tanácsnok astronomiai értekezéseiben mondja : „Alig lehet r e n d - , béke-, vidámságot, tudományos munkásságot, a' világ- 's tetteiről szelid nézeteket, megelőző jó akaratot valahol szeretetreméltóbb egyességben találni, mint
ezen hires kolostorban". Es Encke berlini csillagász , egy iratban ekkép nyilatkozik : ,,A' k r e m s münsteri csillagászlorony' dolgozatai régóta megmutatták, hogy az ottani csillagászok arra törekszenek , miszerint valamit létrehozzanak. Ha ezen
érzelem álalános lenne . . . . Némethonban tovább
volnánk." Tanintézeteit illetőleg a' kolostor bátran
hivatkozhatik a' közhatóságok' elismerése-, 's a'
szülék' bizalmára,kik gyermekeiket nevelésül hozzá
küldik.
A' kolostor soha sem szeretett tetteivel kérkedni. De a' szerénység' k o r a , ugy látszik, eltűnt
a' legféktelenebb megtámadások előtt; innét ezen
előadás, mellyet egyébiránt hitelesen bebizonyítani , 's nyomósán megerősíteni, bármikor kész
a' szerző. (A. P. Z. B. Nro. 103.)

Sz. Gabriel' ünnepén.
4. Oh Istennek erőssége ! üdvezlégy szent Gábriel !
Váltságunknak égi hitét a' szűzhez te vitted el;
Kérjed Jézust, hogy lelkünket váltsága'nagy érdeme
Oda vigye, hol te áldod őt, oh Isten' követe!

Sz. Raphael' ünnepén.
5. Üdvezlégy oh égi orvos, szent Raphael arkangyal !
Látod mennyi küzdelmünk van sok lelki 's testi bajjal;
Vidd az Ur Isten' elébe szivünk' könyörgéseit,
'S szent kegyelme igazgassa életünk' lépéseit.

Őrző angyalok' ünnepén.
6. Midőn titeket köszöntünk lelkünk' őrző angyali,
Hódolattal kell Istennek mély hálákat mondani :
Hogy titeket tiszta lelkek! bűnös gyarlóságunknak
Égi gyámolává rendelt, örök hála Urunknak!
7. Oh ne hagyjatok tehát el, lia balutra tévedünk,
Nehogy a'világ, rossz lélek 's a'test győzzön ellenünk,
Az iidvesség' ösvényére vonjon hiv szerelmetek,
Hol lelkünk egykor mennyekben áldja Istent veletek.
8. Dicsőség, áldás . dicséret néked oli szent Háromság !
Ki nekünk itt irgalom v a g y , angyalidnak boldogság ;
Engedd egykor e'hiv lelkek'szcnt karában zengenünk:
Szent, örökké szent, örökké szent vagy édes Istenünk!
Tar

M-ÊNEIM.

hányi

Az angyalok és szentek' tiszteletére.
F i g y e l m e z t e t é s .
Népiink hétköznapi miséken, főleg Urfelmutatásaig ritkán énekel; minek egyik oka a z , hogy azon
énekek, mellyek az ünnephez alkalmazottai] néhol énekeltetnek, ritkán fordulván elö, a' nép azokat nem tudja ; ezenkívül a'szentekröl
irt énekek nagy részben a' dicsőültek' életének száraz elriinelései
lévén, kevesbbé épületesek. Czélszeriibb lenne tehát, mint sok helyen
szokás, e g y , akárinelly miseénekből vett introitus-vers után, az ünnephez alkalmazottait k ö z - é n e k e k e t használni, mellyeket a' nép
gyakrabban hallván , könnyen megtanulhat, 's a' jobb énekek által
megtanulja egyszersmind az anyaszentegyház' szellemében magasztalni Istent a' szentek által. E' czél' elérésére szolgáljanak "a' következő énekek szerény kísérletül addig, mig más v a l a k i , tartalmasabb-, épületesebb- és népszerűbbeket készitend.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Ausztria.

Az ágostai postalapnak Bécsből nov. tl-kéről irják :
hogy ott az egyház az ostrom' utolsó napjaiban igen sokat szenvedett, 's a' papság csak a' város' bevétele után
kezdett ismét szabadabban lélekzeni, melly sorsban vele
minden valamire való polgárok osztoztak. Az állapotok'
megítélésére megjegyezzük. miszerint berezeg Windischgriitz ő magasságának nem kevesebb, mint 5 0 . 0 0 0 polgár'
I.
aláírásával ellátott hálaföliratot nyújtottak be a' bécsiek,
hogy őket a' pórnép és gyerekek' uralmától megszabadította. Az utókornak hihetetlennek fog látszani. hogy a'
,Sok csudákkal égi jókkal" stb. szerint. 19-dik században Németország' majdnem minden fővárosaiban az éretlenség a' férfiak fölött annyi hatalomra emel1. Végtelen hatalmú Isten! magasztaljuk nevedet,
kedhetett. A" dolog azonban megfejthetővé lesz.lia elgondolAngyalidnak seregében csudáljuk fölségedet,
juk, miszerint az ifjúságot ismét ü g y e s . egymással egész
Kik országodban királyi székednél udvarlanak,
Európában összeköttetésben álló férfiak vezették, kik az
Es az legfőbb boldogságuk, hogy szünetlen áldanak.
emberiség' nyers tömegének anyagi nyomorúságát igen föl
2. Azért örömmel köszöntjük ezen hív szolgáidat,
tudták használni. Hazánkban is a' robot és dézma alóli
Es őket tisztelve, áldjuk a' Te nagy jó vol tódat :
fölmentést zsákmányolták ki K o s s u t h' emberei, hogy a'
Ilogy lelkünknek oltalmára illy tiszta hiv lelkeket
népet részére megnyerjék : mi nélkül soha sem sikerülenRendelvén, könnyebbé tetted itt nekünk az életet.
dett a'vagyonosabb osztályt annyira elhallgattatni. Ha a'kormány és az egyház ezen rétegekben szerencsés lesz maga iránt
Sz. Mihály' ünnepén.
több rokonszenvet kelteni: a' fondorkodásnak elvágja az
utat ezek' szenvedélyeihez, 's a' belbéke mentve van. D e itt
3. Sz. Mihály! Isten' ügyének győzedelmes bajnoka,
természetesen anyagi áldozatokra is van szükség, mellyek'
Mennyország' nagy ékessége , 's jelen örömünk' oka !
előteremtésében legtöbb munkásságot az egyház fejthet ki.
Segits, hogy mint te meggyőzted a'föllázadt lelkeket :
Bécsben az ostrom' vészei közt az augustinianusok' szép temSzintúgy győzzünk itt le minden lelki ellenségeket.

\ í angyalok' ünnepein.
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ploma tornyával együtt a' lángok' martaléka lett. Az udvaí i könyvtár szinte leégett, de belseje a' természetgyüjteménynyel együtt meginentetett. Utőlsú napokban a' papok
is kényszerittettek fegyvert fogni, és ha Bécs'bevétele még
néhány nap késik : számosan közölök kivégeztettek volna.
Különösen a' kolostorok pusztíttattak e l , részint katonai
laktanyákul, részint ispotályul alakíttatván át. A' eapucinusoknak ki kellett költözni, 's a' távozd atyákat a' sz. ferencziek fogadták be. Minden élelmök fölemésztetett olly
annyira, hogy egyes kolostorok' lakói már-már az éhhalál'
közelségétől rettegtek. Az érsek , ki az ostrom alatt Kranichbergbe vonult, visszatérvén megyei tanácskozmányt
szándékozik tartani. Bár a' jelen kedvező pillanatot Ausztria' püspökei el ne szalaszszák ! Talán jól történt, hogy a'
martiusi napokban keveset, vagy épen semmit sem tettek :
de most itt. az alkalom és a' legfőbb időpont, hogy az iskola és egyház' érdekében apostoli erélylyel fölszólaljanak.
Azonban a' clerusnak is több élettevékenységet kell kifejtenie. Önzéstelenség, szilárd hit és föláldozó szeretet napi
eledelünk legyen. Még mindig egy lapra volna szükségünk,
melly a' nép' szivéhez szóljon. A' radiealok eltalálták a'
hangot, miért nem találjuk el azt mi ? Bár a' keserű labdacsok, mellyeket le kellett nyelnünk, egészségünkre, és
az 1848-dik év az ausztriai clerusra nézve húsvéti esztendővé váljék ! Bár ne érdemeljük meg ezentúl a' keserű
szemrehányást :,Ausztria árt a' kath. ügynek, mivel keveset tesz.'

Olaszhon.
Roma, dec. 12. A' kamarák kinyilatkoztatták, hogy
a' szent atya eltávozása által az alkotmányt megsértette,
és Gaetában nem önálló. Ennek következtében határozatba
ment: 1-ször: Ideiglenesen egy legfölsőbb álladalmi junta állíttatik föl. 2-szor : A' junta három tagból áll, kiket a'
képviselő kamara, de nem maga kebeléből v á l a s z t , és a'
senatus megerősít. 3-szor : A' junta a' fejedelem' nevében
és szavazat' többséggel, az alkotmány' korlátain belül és
abban kijelelt mód szerint gyakorolja a' végrehajtó hatalmat. 4-szer : A' junta a' pápa' visszatértével minden hatalmát azonnal ennek kezeibe teszi le. — Mamiani jutalmat
tett egy ollyan ,Népkönyv' szerzőjének, mellyben katecheticai alakban a' köznépnél elterjedt nemzet-gazdászati tévék a' legügyesebben lesznek megezáfolva. — A' juntakormány' fölállítása, minden hozzáértők szerint egy olly esernény, mellynek következései, még azon esetre is, ha csak
rövid ideig tartana is uralkodása az örök városban, sokkal
messzebbre vágnak, mint első pillanatban hinnők. A' csirák , mellyek ezen rövid idő .alatt ki fognak az elvetett
magból kelni, aligha lesznek kiirthatók többé. Mi legalább
azt hiszszük, hogy a' régi rendszer, mellynek legalább végső alapjait, és kapocspontjait akarta még ő szentsége megmenteni , még ezekre nézve sem leend visszaállítható többé. Bár ne felednék Soha a' világ' azon fiai, kiket a' végzet ő szentsége mellé jövőre országlárokul meghivand,
hogy Roma pápa nélkül mintegy magából ki leend vetkőzve ; hogy a" pápaság volt a z , melly e' várost a' végenyészettől eddigelé megmentette, 's a' világ' szellemi központjául tette : mellyet a' föld' minden zónáinak legkülönbözőbb
állapotú és miveltségü gyermekei megkerestek, bámultak
és tiszteltek, 's annyi milliók a' világ' minden részeiből ajtatos kegyelettel öleltek ; hogy Roma 's az egész Olaszhon
a' pápaságnak köszönheti minden miveltségét, tudományát,
művészetét, bájoló nyelvének áradozó minden szépségeit,

tehát azon legfőbb hatalmat, melly ellenállhatatlanul, mint
magasabb szellemi ihlet olvaszt és hódit, 's az olasz nemzetiség' halhatatlanságát biztosítja. IIol a' győző, ki Olaszországban letelepedett, 's nemzetiségét ne vesztette volna?
Volt idő, midőn e' város' lakói 3 0 , 0 0 0 - r e leolvadtanak, 's
az enyészet mindinkább terjeszté szárnyait a' hét halom
fölé. Ez időszak az avignoni epochára esik. A' politicai dúló befolyások's a'malaria azon arányban haladtak elő : mellyben a' város' erkölcsi tekintélye alászállott, 's csak a' pápák' visszatérése 's gyengéd szerelme akadályoztatta meg,
hogy Roma az őskor' annyi nagy, most siri csend és enyészet uralta városainak sorsát kikerülte. A' ,Times' dec.
26-áról erre nézve hosszabb czikket közöl. Szabad legyen
e' prot. lap' elméleteiből egy pár sort ide is kiírnunk : ,Az
imént lefolyt ezeréves időszakban a' romai polgárok főkép
abból éltek, hogy bútorozott lakásokat adtak ki bérbe, avagy hogy illőbb kifejezéssel éljünk, az idegenek' sokasága tartotta fön Romát. A' középkorban a' kereszténység'
minden tartományaiból folytonosan betóduló zarándokok'
serege gazdagitá a' nyugoti egyház' fővárosát, kivéve azon
boldogtalan emlékű korszakot, mellyben a' pápai udvar
Avignonba áttétetett. A' Lateran' fénye visszatért a' pápákkal. Egy jubilaeumi ev a civilisait világ javait Roma'
kebelébe önté, 's még a' legdicsőbb egyháznak, mellyben
valaha ember imádkozott, költséges épitése is azzal födöztetett. Miután a' hit' napjai elmultak, 's Europa a' nagy
schisma által kettészakadt, kíváncsiság és ízlés még mindig számtalan idegent vonzott, és most is vonz Romába.
Habár ezek" nagy része előtt a' Vatican' képcsarnokai, 's a"
forum' maradványai nagyobb becsüek i s , mint az apostolok' sirja 's az élőkor' egyéb emlékei : de látogattassék
Roma bár vallási buzgóság- vagy a' művészet iránti kegyeletből, mindegy, socialis léte nagy mértékben azon egy
személyben pontosult egyházi's világi tekintélytől függ,melly
egyszerre buzdítja föl a' kath. hivő tiszteletét, 's a' közönbös vendég' számára békét 's mulatságot biztosit. Roma a'
pápától elhagyatva, ugy szólván egyházi tilalom alá esett,
's ezen esetben a' lázadás' büntetése leginkább azon gonosz és döre népet terheli, melly gyalázatos viselete- 's kihágásaival azt megérdemlette.' A' pápa egyik ,Motu proprio-'ban a' kamarákat, ministeriumot és civicát föloszlatta. Bonaparte-Napoleon Lajos azon föltevés ellen, mintha
a' caninoi berezeg' romai magaviseletének részese, vagy
csak helyeslője is lenne, ünnepélyesen tiltakozott.
A' revolutio egy lépéssel tovább ment, uj országgyűlést hiván össze az alkotmány' revisiójára, mellyre nézve
ő szentsége az uj év' első napján következő erélyes nyilványitványt méltóztatott közrebocsátani : „IX. Pius pápa.
Kedves alattvalóinknak. A' békés lakban, hova bennünket
az isteni gondviselés vezetett, miszerint lehető legyen
érzelmeinket 's akaratunkat s z a b a d o n tenni nyilvánosságra , azon reményt tápláltuk, hogy fiaink lelkismeretfurdálásokat érezendnek azon tévutak fölött, mellyekre
vetemedtek, 's azon botrányok és garázdaságok miatt,
mellyek részint személyeken követtettek e l , kik hozzánk
hivek maradtak, (kik közül némellyek megölettek, mások
a' legkegyetlenebb módon meggyaláztattak,) részint pedig
székvárosunkban sajátmagunk személye ellen vitettek
végbe. Azonban mindekkoráig nem esett értésünkre egyéb,
egy meddő meghívásnál : hogy térnénk vissza fővárosunkba,
a' nélkül, hogy csak egy szóval is kárhoztatnák a' fönemlitett garázdaságokat, vagy csak a' legkisebb biztosíték is nyújtatott v o l n a , melly bennünket ama' eszelős
töredék' ármánya és hatalmaskodásai ellen megnyugtasson, a'melly Romát és az egyházi birodalmat még mindig
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barbár zsarnoksággal terrorisálja. Reméltük szinte, hogy
az általunk kibocsátott tiltakozások és rendeletek a' liüség
és alattvalókhoz illó engedelmesség' kötelességeire terelendik vissza azokat, kik mind azt, mind emezt birodalmunk'
fővárosában megvetik, és lábbal tapodják. E' helyett azonban az álarezot vesztett feloniának, 's az általok szemtelenül megkisértett valóságos lázadásnak egy uj, még iszonyatosabb ténye szomorúságunk' kelyhét csordultig megtöltötte, és egyszersmind igazságos fölindulásunkat fölkeltette. Tényről szólunk, melly kell, hogy az összes egyházat is
egyetemben gyászba borítsa, ama'minden tekintetben gyalázatos tényről, mellyel a' m. é. december' 29-kéről kelt
rendelet által a' romai statusok' összehívását merészkedtek elrendelni, hogy romai birodalmunk' számára uj
political kormányformát dolgozzanak ki. E' szerint nyilvános, hogy a' demagog anarchia' szerzői és előmozdítói
garázdaságot garázdaságra halmozva, a' romai pápának az
egyházi birodalom fölötti világi uralmát akarnák megsemmisíteni, jóllehet ezen uralom a' legrégibb 's legerősebb jogokon alapul, és minden nemzetektől tiszteletben
tartatik, elismertetik és védelmeztetik, állítva és elhitetni
akarva : hogy a' pápának f ö l s é g i s é g i joga még kérdés alatt forogna, vagy a' lázadók' szeszélyétől függne.
Méltóságunk' érzetében megkimélendjük magunkat a' megaláztatástól , bővebben fölemlíteni mindazon borzasztó
dolgokat, mellyeket ezen tény magában foglal, melly keletkeztének esztelenségét ugy, mint alakjának törvénytelenségét és czéljánalc istentelenségét tekintve, csak utálatra
méltó. Azzal azonban mind apostoli tekintélyünknek, melylyel, ámbátor arra méltatlan voltunkra, fölruháztattunk,
mind a' felelősségnek, mellyre bennünket a' legszentebb
eskük a1 mindenhatónak szine előtt köteleznek, tartozunk,
hogy az emiitett tény ellen nom csak, mikép ezennel a'
legerélyesebb és leghatályosabb módon teszszük, tiltakozzunk , hanem azt egyszersmind az egész világ' szemeláttára, mint függetlenségünk- és fejedelmiségiinkön elkövetett szerfülötti és szentségtörő merényletet, melly
az isteni és emberi törvény által meghatározott büntetésekre méltó, kárhoztassuk. Meg vagyunk győződve
róla, hogy midőn ezen szemtelen fölhívás értésetekre jött,
tőle szent borzalommal fordultatok el, 's egy illy istentelen
és gyalázatos fölhívást magatoktól messze visszautasittottátok légyen. Mindazáltal, miszerint ki sem mondhassa közületek, hogy szemfényvesztő hitegetések és a' lázadás' tanainak terjesztése által elcsábíttatott, vagy hogy nincs értesítve róla, hogy valljon minő szándékkal vannak a' minden rendnek, minden törvénynek, minden jognak, minden
valódi szabadságnak és saját magatok javának amaz ellenségei : ezennel újra fölemeljük és hangoztatjuk szavunkat, ezzel is minél hatályosabban lelketekre kötendők abbeli tilalmunkat, mellyel mindnyájatoknak, minden rang
és rend' különbsége nélkül, a' leghatározottabban megtiltjuk valamikép részt venni azon összejövetelekben, mellyeket azon egyének' kijelölésére tartani vakmerősködnének,
kik az általunk kárhoztatott gyülekezetre küldendők volnának. Egyúttal emlékeztetünk benneteket, mikép szent tilalmunk elődeinknek, nem különben a' zsinatoknak, és jelesül : a' trienti szent gyülekezet' határozatai által (Sess.
X X I I . c. XI. De Reform.) vagyon szentesítve; melly határozatokban az egyház által ismételten censura, és nevezet szerint nagyobb egyházi átok mondatik ki, minden további szó nélkül érendő mindazokat, kik a' romai pápák'
világi fejedelemségének akárminő megtámadására vetemedni vakmerősködnének ; mikép ezennel ki is nyilatkoztatjuk: hogy ezen egyházi átoknak szerencsétlenül alá is es-

tek legyen mindazok, kik az emiitett tényre és az azt
megelőzött rendeletekre a' nevezett fejedelmiség' csorbításával közremunkáltak, vagy a' kik akármi módon
tekintélyünket hazug ürügyök alat csonkították, sértegették és usurpálták. Midőn azonban lelkismeretünkbon köteleseknek tartjuk magunkat, az ur Jézus'jegyesének gondviselésünkre bizott patrimoniumát megvédelmezni, az igazságos szigornak kardját, melly ép' e' végre ugyanazon isteni birótól kezünkbe adatott, emelve föl a' megtámadások
ellen; más részt, még sem feledhetjük el, hogy annak vagyunk
helytartója, ki igazságának gyakorlásában is mindenkor
irgalmas. Fölemeljük tehát kezeinket az é g h e z , és midőn
egy legnagyobb mértékben igazságos ü g y e t , melly inkább
Istené, mint a' mienk, ennek oltalmába 's kegyelmébe
ajánlunk; midőn ő szent felsége' irányában ujolag készekül
nyilatkozunk, az ő hatalmas malasztja' segélyével, a'
kath. egyház' védelmére és dicsőségére az üldözések' poharát , mellyből ő első ivott, az egyház' iidvességeért
fenékig kiüríteni : nem szünendünk meg őt kérni és
hozzá könyörögni, hogy buzgó imádságainkat kegyesen
meghallgassa, mellyekkel szünet nélkül éjjel és nappal
az eltévedtek' megtérése- és megmentéseért hozzá járulunk.
Bizonyára nem fog nap ránk virradni örvendetesebb és
vigasztalóbb annál, mellyen szemeink azon gyermekeinket az Ur' aklába visszatérni láthatandják, kik nekünk j e lenleg annyi but és keserűséget okoznak. Azon remény,
miszerint nem sokára megérendjük azon boldog napot, hatalmasan megerősíttetik azon tudomás által, hogy mindenütt, az egész kath. földkerekségen, a' mienkkel e g y e sült imádságok kelnek a' hívek' ajkairól és sziveiből az irgalmasság' trónjához, szünetlenül szorgalmazván, hogy a'
biinösök' szivét megtérítse, 's őket az i;azság és j o gosság' útjára visszaterelje. — Kelt Gaetában, jan. l - j é n
1849. I X . Pius."

H i r f i i z é r.
A' mainzi Piusegylet, a' kath. ügy és érdekek' nagy
bajnokához, Marilley püspök úrhoz részvétteljes üdvezlő
föliratot intézett ; 's ez, valamint a' würzburgi zsinat' nyilvánosságra jött actái, és a' porosz alkotmány által a' katholicusoknak is biztosított hit- és lélekismeretszabadság, Schweizban a' hivek' keblében puszta hasonszenv'
örömeinél többet, nevezetesen egy jobb jövőnek éltető reményét keltették föl.
Mainzban, a' dicső Piusegylet' anyavárosában, a' tanács, 17 szóval 12-nek ellenében elhatározta, hogy a' kath.
plebániaiskolák communal-tanodákká átalakíttassanak.
A' spanyol udvarnál létező pápai nunciust, Bruneiii
urat, a' királyné Károlyrend' nagy szalagával tüntette ki. A'
pápa iránti részvét nagy mind az udvarnál, mind a' publicum' minden osztályaiban.

Különfélék.
Ha a' mult évre visszatekintünk : milly és micsodás
eseményekbe ütköznek. szemeink '? ! A' népeket lázroham
szállta meg. A' királyi trónok ostrom oltatnak. A' szabadság , egyenlőség, testvériség lázadások, öldöklés 's minden
dühös szenvedélyek' féktelen kitörésének közepette kikiáltatik. Millyen contrast ! Oh szent neve a' testvériségnek !
Lehetséges-e, hogy csak szikráját is érezze keblében az
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igazi testvérszeretetnek a z , ki másokat épen ezen szeretetnek emelendő oltár' lábainál lázas szenvedélylyel legyilkolni képes ? Ugy hiszszük, hogy fegyverrel sürgetni
a' szeretetet, igen visszás dolog. A' szeretet meg tud halni
másért, még bűnösekért is : de maga nem öl. Hozzátok
összliangzásba a' sziveket : 's egymás felé hőn fognak
dobogni. Nyerjétek meg a' lelkeket : 's a' testvéries szellem önkényt létrejövend. De ez nem az orgyilkosok, sem
nem azon irodalom' müve, melly mindig csak dühöng, ingerel 's keserit. Oltsátok el a' gyűlölséget, irigységet, ragadozásvágyat először magatok' keblében : mielőtt a'
testvériség' jeligéjével másokhoz fordultok. De erre ti
nem vagytok képesek • mert nem félitek az Istent, a' kiben nem hisztek. Kinek kedvéért is fognátok kebletek'
csak egy kedves vágyát is az emberiség' oltárára, a' jelenben
tán semmit sem eszközlő áldozatul hozni ? Önmegtagadás
nem a' ti elementumotok. N e az alkotmányba Írjátok be
a' testvériességet, hanem magatok' szivébe ; 's mielőtt a'
charta tudjon róla valamit : a' gyakorlatban terjeszszétek
azt e l , példával menvén elő mindeneknek, 's az valósággá
lesz. A' polgárzatban a' törvényt készítse elő az élet, a'
ker. morál pedig szabályozza az életet. Soha sem szabad
az emberről kiilsókép több féket levenni : mint mennyit a'
lélek' önmaga fölötti benső hatalma megenged. Fegyverekkel vagdalni szét a' kötelékeket : annyit t e s z , mint
elmetszni a' gordiusi csomót, és nem megoldani. Pedig a'
metszés veszélyes műtétei, melly halált okozhat.
Hol van nép a' föld' kerekségén, mellyet a' hőslelkü
tyrolihoz lehessen hasonlítani ? A' martiusi napok beköszöntöttek , 's mit tettek a' tyroliak ? Küldöttséggel keresték meg a' fejedelmet, kijelentvén, hogy nekik ugyan
szinte vannak kivánatjaik, de a' jelen pillanatot nem
akarják ezek' kierőszakolására kizsákmányolni, 's a' fejedelemnek , lia k e l l , segedelmöket ajánl ják föl. Valóban
nem nemeslelkü, sőt mondhatni alávaló eljárás : valakit
szorultsága' pillanatában rohanni meg, 's tőle fenyegetések közt kicsikarni annyit, a' mennyit csak lehet. Szegény magyar hazánk, hol volnál most, ha az utolsó posonyi országgyűlés' karai 's rendei a' derék tyroliak' példáját
követik ? Mennyi vérontást, mennyi nyomort, mennyi
s z i v - és lélekfájdalmat, mennyi szerencsétlenséget előztek
vala meg ? Az utasításaikhoz esküvel kötelezett követek
megszegék a z t , 's ki felelős azért, hogy a' nemzet'jelleme
így comprommittáltatott ? Mennyi erkölcsi hatás, mennyi
hála és dicsőség ment veszendőbe örökre ! D e az illyen
önmegtagadáshoz ollyan kath. szivek kívántatnak, mint
millyennel a' tyroli nép bir. 'S itt kitűnik, hogy a' jó
katholieus egyszersmind a' leghívebb polgár.

Azon szomorú időkben, midőn még mindenféle mocskos zsidógyerkőczék hordozgatták széjjel a' még mocskosabb falragasztványokat, csendesen és gondolatokba merülve mentünk végig Pest' egy-két utczáján ; 's ime éretlen
hang csapja meg fülünket : ,Latour gehängt. Graf Zichy
Eugen aufgeknüpft. Die Verrather hängen' : kiáltának a'
placatárusok. 'S kérdeztük magunktól : tehát ez volna a'hiresztelt philanthropia, melly a' halálbüntetésnek csak gondolatától is irtózik ? A' hazug ámitók philanthropok , mig
az emberszeretet' igéző hangjait más uralkodó párt' ellenében nyomatékkal vethetni a' latba; de ha a' körülmények őket emelték a' polezra: akkor mindazon szigort,
mellyet a' törvényes hatalom az állapotok' szükségelte
korlátok és kiszabott formák közt,a'rend'föntartásának tekintetéből minden lehető kímélettel alkalmazott, ők a' legembertelenebb exasperatioval 's határtalan, minden formát
nélkülöző önkénynyel és in summo alkalmazzák : t.i. akasztanak, agyonütnek, confiscálnak, vasba vernek, szó- és Írásbeli szabadságot leigáznak, 'stb. És mindez nem kegyetlenség ! Ezt nem csak békével tűrni, de még dicsérni is
kell, ez csupa merő hazafiság és emberszeretet. IIa azonban a' körülmények ugy hozván magukkal, a' törvényszerű hatalom illy fékező eszközökhöz folyamodik, ez már barbaries és hallatlan zsarnokság. Hol van itt a' híresztelt viszonosság ? Nincs irtóztatóbb állapot, mint a' szabadság'
nevében, a' haza' megmentésének örve alatt, holmi biztosok'önkényének és sokszor bosszújának kitétetve lenni. A'
törvények' oltalma, legyenek azok bármilly szigornak,
mindig jótétemény.
A' forradalom rendesen azzal kezdi, hogy temérdek
sokat igér. Arany kort, paradicsomot, jóllétet, fölvilágosodást, szabadságot, egyenlőséget. A' rossz szellem is
hazugsággal és hamis Ígéretekkel vette rá az első embereket , hogy az Isten' törvényét áthágják. Fájdalom szemeik
először az örvény' szélén nyíltak meg. Ugy van a' nép is
a' forradalmakkal. Az ős bűn ismételtetik ; 's valamint
ennek nincs más orvosa, mint a' kereszt : ugy a' forradalmaknak sincs más ellenszere, mint a' tiszta ker. vallásosság.
Soha több forradalmat nem látott a' v i l á g , mint a'
legközelebb lefolyt esztendőben. D e a' ,hazugság' lelke'
sem volt soha olly igen elárasztva, és nem működött olly
szemtelenséggel : mint épen a' kérdéses évben. Volt képmutatás akármennyi. Egyik ember' szinelése a' másikat
kényszeritette hazudni. Igy lehetetlen volt az egymáshozi
közeledés; mig a' hazugság' vezérei szorosan együtt tartottak, 's ez által imponáltak. Akartok a' világnak jobb
fordulatot adni ? Neveljétek gyermekeiteket őszinték- és
lelkismereteseknek.

Előfizetési jelentés.
A ' „ K a t h o l i k u s N é p l a p " f. é. febr. 1 - t o l fogva ismét megjelenik minden csütörtökön
egy iven. Előfizetési dij félévre Budapesten kihordással 1 f r t ; vidékre postán borítékban 1 frt ^0 kr.
p.p. Előfizethetni Pesten a'jó és olcsó könyvkiadó társulat' pénztárnokánál, nt. Novákovics János urnái
a'seminarium'épületében, vagy a' szerkesztőnél a' belsövárosi plebánia-házban ; vidéken pedig a'
es. k. postahivataloknál. A' januarhóról elmaradt számok pótoltatni fognak. A' szerkesztést illető levelek alulirt szerkesztőhöz küldendők. A' lapot kiadja a ' j ó és olcsó könyvkiadó társulat, 's a'társulat'
igazgatójának vezetése mellett szerkeszti
ü R a l k a
J á n o s
hittudor, pest-belvárosi káplán. (Lakása Pest, belváros
plebánia-utsza, 115. sz. a.)

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint h á r o m s z o r : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva ti, helyben 5 frt.
peng.. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) é s Hartleben h. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , a'
r á c z i utszában.

T A R T A L O M : Tájékozások a' püspöki «s presbyteri kormányhatóság' terén. IX.
sítások.

Tájékozások a' püspöki és presbyteri
kormányhatóság' terén.
IX.
Estenim episcopus velut imago vivons imperii
Patris et sacerdotii F i l i i , qui solus natura
Pontifex est.
Thomassinus, Vet. et Nov. Discipl.
T. 1. P. 1. L. 1. c. 51. N . 4.

IIa a' püspökök valódi 's kizárólagos utódai
az apostoloknak : akkor k e l l , hogy az apostolok'
m i n d e n , az egyház' kormányára 's közüdve' előmozdítására szükséges , és Krisztustól nyert h a t a l m á n a k i s kizárólagos örökösei legyenek. Ha
ellenben áll az, hogy a' presbyterek' közös kormányhatósága , 's pedig döntő szavazattal, csakugyan a' Szentlélek' adománya, és azon bizonyos
keresztényileg szabadabb őskornak instituluma :
akkor a' presbyterek már az apostolokkal is m e g osztották , vagyis inkább, már az apostoloknak is,
annyival inkább utódaiknak az egyház' kormányát
velők meg kellett osztaniok és pedig ,jure divino.'
Akár pedig az első, akár a' második föltevés l e gyen való : az kétségtelen, hogy egyik- vagy
másiknak az egyházban megtestesülnie, és a' történelemben az egyházi kormányzat' terén, létezésének folytonos nyomait kellett maga után hagynia.
Lássuk tehát, valljon a' püspökök az apostoloknak egyedüli, 's kizárólagos u t ó d a i u l tűnnek—e föl az ős korban?Innét azután az apostolok'
kormányhatalmának kizárólagos átöröklése is önkényt fog következni. — V a g y , ha szabad a'
dogmaticaba átkacsintani : lássuk, hogyan áll a'
kath. egyház' apostolicitása, mellyben tudtunkra a'
püspököknek az apostoloktóli leszármazása és apostoli kormányhatósága főszerepet visel. Hogy valamelly egyház' presbytereinek utódsora, noha a'
diptyehákba az ö neveik is beírattak, följegyeztetett, és az apostoli depositum' hitelességének
ELSŐ FÉLÉV.
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Csajágby S á n d o r . —

Egyházi tudó-

és épségének kimutatására, az egyházban valaha
a' presbyteriuni ,mint tradux fidei' fölhozatott
volna : azt eddig a' történet nem mutatta ; ellenben
a' püspököknek az apostoloktól való leszármazása,
és folytonos successioja a' katliolica hittanok' l e győzhetetlen palládiumául volt már az egyház'
első századaiban az eretnekek ellen fölhozva. Ki
nem tudja, milly bizakodékonyan szólítja föl T e r tullian a" korabeli újítókat : „Edant ergo o r i g i n e s ecclesiarum suarum ; evolvant o r d i n e m
e p i s c o p o r u m suorum, ita per successiones ab
initio dccurrentem, ut primus ille episcopus a l i quem ex apostolis vel apostolicis viris, tjui tarnen
cum apostolis perseveraverit, habuerit auctorem
et antecessorem : hoc enim modo ecclesiae a p o stolicae census suos deferunt, sicut smyrnaeorum
ecclesia Polycarpum a Joanne collocatum, sicut
romanorum Clementem a Petro ordinatum edit;
proinde utique et caeterae exhibent ; quos ab
apostolis in episcopalum instilulos, etc. etc." (De
Praescriptione. 3 2 . ) Valamint Irenaeus is : „ H a bemus annumerare e o s . qui ab apostolis instituti
sunt episcopi et successores eorum usque ad
nos." (L. 3. c. 3. Adv. Haereses.) És sz. Ágoston:
„Post episcopos ab ipsis aposlolorum sedibus i n concussam seriem usque in haec tempóra p r o d u centes." (S. Aug. Contra Cresconium. L. 3. n. 2 1 . )
Valljon miért nein hivatkoznak a' sz. atyák a' k o r mányt a' püspökkel, 's pedig az apostolok' m e g hagyásából d ö n t ő szavazattal megosztó p r e s b y teriumra is, melly nélkül a'püspök semmit el nem
dönthetett? Miért neveztetnek csak a' püspökök
, t r a d u c e s f i d e i , ' ha közös volt kormányhatóságuk a' presbyterekkel? Vagy a' hit' dolgában
akkor sem bírtak a' presbyterek d ö n t ő s z a v a zattal? De ha már döntő befolyásuk v o l t , k i ?
mikor? 's mi oknál fogva szorította azt egyedül a'
disciplinárékra? Miért nem találunk semmi n y o -
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mára kormányhatósági eljárásaiknak? Tudnillik ben nincs multjok; minek pedig nincs múltja: a n m e r t : ,;Manifesta est sententia D. N.J. C. apostolos nak a'kath. egyházban, mellynek múltja egyszersmittentis, et ipsis solis potestatem a Patre datam mind folytonfolyó jelenje,azon elv szerint: ,id esse
permittentis , quibus nos successimus e a d e r a v e r u m , quodcunque primum ; id esse adulterum,
p o t e s t ä t e " (solis apostolis data, tehát kizáró- quodeunque posterius', (Tertull. De Praescript.) j ö lag) „ecclesiam Dei g u b e r n a n t e s . " *') vője semlehet. Ha pedig egyedül a'püspökök valódi
(Cypr. Acta Cone. Carthag. pag. 606.) Melly sza- utódaik az apostoloknak, 's örökösei kormányhavakban csak ismételtetnek a' 255-diki karthagói talmuknak, mikép megmutattuk : akkor más oldalzsinatnak eme' szavai : ,Apostolos , quibus nos örökösöket az örökség' birtokába mindaddig nem
successimus, eadem potestate ecclesiam Domini bocsáthatnak , mig azok leszármazásukat ki
gubernantes, etc.' (Harduin, Cone. T. 1. p. 178.) nem mutatják. A ' praeseriptio a' kath. egyházMiután pedig illyféle leszármazást az apostoloktól zal egykorú jogezim. De ha csakugyan p r a e a1 presbyterek eddigelé nem igényeltek ; de a' scribáltak már a' püspökök, akkor kormányhaílöntő szavazatot követelök sem igénylik : az apos- talmuk' gyakorlata nyomainak sem szabad multtoloktóli leszármazás a'püspökök' kizárólagos elő- jokban hiányozniok. Lássuk tehát gyakorolták-e
nye marad. Hogy pedig egyedül és kizárólag a' a' püspökök, 's mikép az apostoloktól örökpüspökök öröklöttéit át az apostoloknak minden lött egyházfönöki kizárólagos hatalmukat? Hogy
hatalmát is : nem csak a' successio' természetéből, a' püspökök törvényhozói hatalmukat zsinatode onnét is világos, hogy egy városban, utóbb me- kon kivül is gyakorolták : példákul szolgálhatgyében csak is egy püspök állott mindenkor és nak az egyes püspököktől kiadott ,canones poenimindenütt a' bármilly számos presbyteriumnak tentiales', vagyis : canonica epistolák, minőket irtak
é l é n ; mikép már Cyprian is megjegyzé : ,Cum csudatévő sz. Gergely; neocaesareai Dienes és
post primurn secundus esse non possit' (episco- Sándor alexandriai püspökök. (Harduinnál, T 1.
pus); ,quisquis post unum, qui solus esse debeat, col. 186. 190. 226.) Azért is Klee a' kath. hittafactus e s t : non jani secundus ille, sed nullus est.' nok' történelmében (Lehrbuch der Dogmenge(Epl. 52. Cf. Ep. 55.) A' ki tehát az apostolok 's schichte 1. Bd. S. 84.) azt mondja : ,Die W i r k illetőleg a' püspökök' kormányliatóságában oszlichkeit einer heiligen und authentischen, von
tozni akar, az mindenek előtt az apostoloktóli leChristus in den Aposteln gegründeten
, Vorszármazást, successiot tartozik, mint conditiot ,sine
steherschaft, war der alten Kirche wie ihre E x i s qua non' bemutatni ; másként ugyanazon Cypriantenz überhaupt g e w i s s , und nicht weniger auch,
liai fogja tőle az egyház kérdezni : ,Aut pastor
dass die von Christo den Aposteln übergebene
haberi quomodo potest, qm manente vero pastore,
Gewalt der Kirche vorzustehen, auf die von ihnen
et in ecclesia Dei ordinatione succedanea praesieingesetzten Bischöfe übergegangen, in ihrer R e i dente, nemini succedens et a se ipsoincipiens ali—
henfolge sich erhalten habe. Praktisch und theoenus sit et profanus?' (Epl. 76.) Vagy lia a' püsretisch ist's bei den Aeltesten überall ausgespropökök nem utódaik az apostoloknak; ha nem ők
öröklötték át az apostolok' minden lelki hatalmát, chen, dass ohne die Bischöfe 3 nichts in der Kirche
tehát kormányhatalmukat is ; ha nem ők voltak az geschehen**), keine Taufe'* ) (pedig ez a' presnyert rendi hatalmához t a r egyház' kormányzói kezdet óta : akkor az egyház- byternek a' Szentlélektől
4
tozik,)
,Eucharistie'*
),
(holott
ez lényege a'presban az apostolatus nem folytonult , akkor nincs
episcopatusunk, nincs hierarchiánk, vége az apos- bylerek' rendi hatalmának,) ,Absolution statt finden
tolicitásnak ; mert kivülök ezen előnyt eddigelé
soha senki más, még Aerius sem igényelte, de a' * 2 ) Separatim ab episcopo nemo quidquam faciat eorum,
történet'egyhangú tanúsága szerint soha senki más
quae ad ecclesiam spectant. Qui clam episcopo alinem is birta. A' presbytereknek tehát e' tekintetquid agit, diabolo servit. (S. Ignat. Epl. ad Smyrnenses.)

*') Digna profecto verba, megjegyzi Lakics e' szavakra,
quae judice Thomassino ab omnibus observentur,
quippe, quae optiine exuberantem illám potestatis
plenitudinem exprimunt, quam Christus prior accepit
a Patre, quamque in apostolos contulit continua successione in episcopos transfundendam ; qui proinde
eadem potestatis plenitudine et exuberantia ecclesiam
D e i gubernant, qua apostoli Christi, qua Christus
ipse. (Instit. Juris Eccl. T. 2. Vol. 2. pag. 4 1 7 .

* 3 ) Non licet sine episcopo neque baptisare. (Ibid.) Dandi
baptismi habet jus summus sacerdos, qui est episcopus, dehinc presbyteri.
* 4 ) Valida eucharistia habeatur i l i a , quae sub episcopo
peragitur, vol sub eo, cui ipse concesserit. Non licet
sine episcopo neque agapen celebrare. (Ignat. ibid.)
Presbyteri ruris (tehát a' városi képezte a' püspök'
presbyteriumát,) in ecclesia civitatis episcopo praesente, vel presbyteris urbis ipsius, offerre nonpossunt,
nee panem sanctificatum dare ,calicemque porrigere.
(Conc. Neocaesar. c. 13.)
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solle';* 5 ) (pedig- ez is a'Szentlélek 1 ajándéka : a c cipe Spiritum Sanctum, etc.) ,dass ihnen als R e praesentanten Gottes in göttlichen Dingen aller
Gehorsam geleistet werden müsse;*®) dassdurch
ihre Succession der Kanon mit Gewissheit zu e r kennen ist, * 7 ) durch ihre Entscheidung die F r a gen über die Glaubenslehre zu erledigen sind, * 8 )
durch sie jeder in der Kirche ist, und die Kirche
selbst als solche besteht, * 9 ) und als solche mit
Gewissheit zu erkennen ist'. Mindezekből kitűnik,
hogy egyedül a'püspökök voltak az ős egyházban,
azon keresztényileg szabadabb korban is, az e g y házi kormányhatalomnak nehezékpontjai, mellyek
körül forgott az egész egyháznak kormánygépezete * l u ) ; habár mint alább látni fogjuk, a' presbyteriuin is annak hathatós rugonyait képezé
*s)

vei reconciliare quemquam in publica missa
presbytero non licere, hoc omnibus placet. (Codex
Can. Eel. Africanae C. VI.) Apud presbyterum, siquis
gravi lapsu in ruinam mortis inciderit, placuit, agere
poenitentiam non debere, sed potius apud episcopum.
(Cone. Illiberit. C. 32.)
* e ) Manifestum est igitur, quod episcopum respicere oporteat, ut ipsum Dominum. (Ignat. Ad Ephesios, Magnesios, et Trallianos.) Bene autem, quod et episcopi
universae plebi mandare jejunia soient. (Tertull. De
Jejunio, c. 13.) Hoc commune decretum : omnem actum ecclesiae per eosdem praepositos gubernari.
(Cypr. De habit.u Virg.)
* 7 ) Nam etsi apocalypsim ejus (Joannis) Marcion respuit,
ordo tamen episcoporum ad originem recensus in Joannem stabit auctorem. Tertul. adv. Marcionem. L.
4. 5.) Si auctoritatem scripturarum
sequi vultis,
earn scquamini, quae ab ipsius praesentiae Christi
temporibus per dispensationes apostolorum, et certas
ab eorum sedibus successiones episcoporum, usque ad
haec tempóra toto orbe terrarum custodita
pervenit. (S. Aug. contra Faustum Lib. 33. c. 9. cfr. c.
6. et Lib. 32. c. 19.)
* s ) Ezt az egész egyházi történelem és minden zsinatok
kétségen tul teszik. Ecclesiae catholicae matris n o s trae veritas semper apud nos episcopos et mansit et
manet. (Con. Carthag. 3.)
* 9 ) Ubi comparuit episcopus : ibi et multitudo sit, quemadmodum ubi fuerit Christus Jesus, ibi catholica est
ccclesia. (S. Ign. ad Smyrn.) Undc scire debes episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo, et si
quis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse. (S.
Cypr. Epi. 69.)
* 1 0 ) Unusquisque enim episcopus habeat suae parochiae
(dioccesis) potestatem, ut regat juxta reverentiam
singulis competentem, ita ut presbyteros et diaconos
ordinet, et singula judicio comprehendat. (Conc* A n tioch. 341. c.9.) Similiter et presbyteri praeter consilium episcopi nihil agant. (Con. Laod. 372. c. 57.)
Inde per temporum et successionum vices episcoporum et ecclesiae ratio decurrit, ut ecclesia super episcopos constituatur, et omnis actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur. Cum hoc itaque divina
lege fundatuin sit, etc. (Cypr. Epi. 27.) 55-dik levelében pedig : Quodsi nequissimorum timeatur audacia:

De még azt is lehetne kérdezni : valljon kihatolt-e és mennyire a' püspöknek ezen teljes
kormányhatósága különösen a' presbyterekre is?
Erre röviden ugyanazt lehetne felelni : hogy miután a' püspököknek fölfejtett kormányhalóságuk
alól a' presbyterek ki nem vétetnek, az elv s z e rint : ,Expressa docent, non expressa non nocent',
annak szinte alárendeltetvék ; mivel azonban épen
ez forog kérdésben, és ha állitásunk való, annak
nyomai a' gyakorlatban sem hiányozhatnak, azért
nyomozzuk ki a' püspökök' kormányhatóságának
körét is, nevezetesen a' presbyterek' irányában.
Kormányhatóságról lévén szó, ennek minden ágait
egyenkint kellene nyomoznunk; minthogy azonban csak a' törvényhozói hatalom a z , mellyben a'
döntö szavazat igényeltetik : csak is erre szorítkozunk; ámbár abból is, hogy a' presbyterek a'
püspökök'joghatóságának alávetvék,a'mi k é t s é g telen,* 1 1 ) 's az ellenvéleménynek sem tagadják,
nem kis praejudiciuin hárul a' döntö szavazatra.
Az egyház egyetemes v a g y tartományi zsinatokon hozza törvényeit, értelmezi, határozza bités erkölcstanait; eddigelé legalább nem ismerünk megyei zsinatokat, mellyeknek különben is első n y o maira csak a'6-dik században találunk, mellyekben
egyházi uj törvények hozottak volna, hanem igenis
mellyeken az egyetemes, többnyire pedig a' t a r tományi vagy nemzeti zsinatok' határozatai és
rendeletei kihirdettettek,'s az illető megye' k ö r ü l ményeihez alkalmazva foganatba vétettek. Borr,
sz. Károlynak 9 - d i k és 10-dik megyei zsinatáról
olvassuk : ,In his duabus synodis nullum omnino
decretum conditnin est' hanem csak ,executio
priorum decretorum et repetita promulgatio p r o actum est de episcopatus vigore, et de ecclesiae gubernandae sublimi et divina potestate.
* 1 ') Si quis a proprio episcopo communione privatus est,
non ante suscipiatur ab aliis, quam suo reconcilictur episcopo. Ilaec autem definitio maneat circa laicos
et presbyteros et diaconos, omnesque ,qui sub regula
esse monstrantur. (Conc. Antioch. c. 6.) Primum ut
contra episcopale judicium clericis non liceat prosilire. (Conc. Andegavense a. 455. c. 1.) Contumaces
vero clerici, prout dignitatis or'o permiserit, ab e p i s copo corrigantur. CConc. Agathense a. 506. c. 2. et
44.) Jegyezzük m e g , hogy a' presbyterek itt nem a'
zsinatnak, mikép a' püspökök, hanem egyenest saját
püspökeik' joghatósága alá rendeltetnek ; mit az antiocliiai 4-dik kánon is bizonyít: Sí quis episcopus damnatus a synodo, vei presbyter aut diaconus a suo
episcopo ausi fuerint, etc. Vö. C. 12. Cyprian, kire az
ellenvéleményüek is szeretnek hivatkozni, 6-dik l e velében az ellenszegülő presbyterekről rendeli : Ut
interim prohibeantur offerre, acturi apud nos causam
suam, kik t.i. ,nec evangelii nec loci sui memores, cum
contumelia et contemtu praepositi (episcopi) totum sibi
vendicant.'Vö. 55. levelét.
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vincialium stalutorum,' (Acta ecclesiae Mediol. vesen l á t , azt mondja : ,Verumtamen jam pridem
pag-. 398.) Mit azonban nem azért hoztunk fel, constiluti nihil faciant praeter conscientiain e p i mintha mi is csak illy repristinaló zsinatokkal b e - scopi civitatis. Similiter et presbyteri praeter c o n érnők; hanem azért, hogy kitűnjék, mikép l e h e t - silium episcopi nihil agant.' IIa tehát a' chorepinek, sőt voltak is megyei zsinatok, mellyeken scopusok is (kik között, hogy valódi püspökök is
semmi sem került döntő szavazat alá; azt azonban voltak, ugyanezen kánon is tanúsítja, midőn azt
magunk is hiszszük, hogy ha a' megyei zsinatok rendeli : ,quod non oporteat in villulis vei agris
évenkint megtartatni fognak : utóbb majd k i f o - episcopos constitui, sed visitatores ; verumtainen
gyunk a* dönteni való tárgyakból, hacsak mit az etc.') a' városi püspöknek voltak alá rendelve,
elöbbeniekben döntvényeztünk, ,exercitii gratia' valljon hihető-e, hogy a'presbyterek döntő s z a vazattal bírtak volna püspökeik' irányában * i a ) a'
nem fogjuk feldönteni.
De térjünk vissza vezéreszménkhez. Azt tartományi zsinaton, holott tanácsa nélkül saját
sem járhattak el
fontosabb
mondottuk, hogy az egyház törvényhozói hatal- hivatalkörükben
ügyekben?
A'
karthagói
3-dik
zsinaton
is ( 2 5 5 )
mút, mellyről egyedül van itt szó, (Kel. és Nev.
184$. IL félév. 37. sz. 301. lap.) az egyetem3s jelen voltak .episcopi plurimi cum presbyteris et
és tartományi zsinatokon gyakorolja. Az e g y e - diaconis;' de a'zsinatot maga Cyprian megnyittemes zsinatokon eddigelé nyíltan, az egyenlő ván : ,Cyprianus dixit : Audistis collegae', azontúl
kormányhatóságot igénylők sem követeltek döntő minden tárgyalást a' püspökök vezetnek. ,1. C a e szavazatot; megyei zsinatokra pedig azon sza- cilius a Billa dixit . . . . 11. Priamus aMastripta
badabb és a'középkor' feudalismusától még szűzen dixit
III. Polycarpus ab Adrumelo dixit
maradt korban nem akadunk: tehát tulajdon- IV. NovaUis a Thannuregio dixit,' és igy végig.
képen csak a'tartományi vagy nemzeti zsinatokról Hogy pedig különösen a' hittani kérdésekben a'
lehet szó. Ilarduin' első kél kötetét jó formán át- presbyterek nem birtak döntő szavazattal, az onnét
forgattuk, hogy öaszsmeinkkel lássuk az ős kornak is kitetszik, hogy még a' néphez szónokolniok
ide szolgálható adatait, de a' döntő szavazatnak sem volt szabad. Tudjuk, hogy sz- Ágostonnak ezt
semmi nyomára sem akadtunk. Találkoztunk ugyan csak kivételképen engedte meg püspöke Valerius,
a" tartományi zsinatokon presbyterekkel is , pél- mert különben csak a' püspök' megbízásából tanítdául az elvirai zsinat'(313) fölirásában ezeket ol- hattak presbyterek a' szószékről, és akkor is a'
vassuk : ,Residenlibus etiam vigintisex presby- zárszót a' püspök mondotta : helyeselvén, vagy kiteris, adstantibus diaconis et omni plebe'; -de igazítván a' presbyter' előadását. Azért nem találnyomban utána következik : ,Episcopi dixerunt,' kozunk presbyterek' tractatusai-, beszédei-, lioazaz : ,statuerunt,' és következnek a' zsinat' ha- miliáival; azért jegyzé meg Optat. Milev. (Adv.
tározatai. Az aureliai, valamint agathai és ugyan- Donát, in fine) : , E t locutum Macarium esse aliquid
azon elvirai zsinatokat alá is irták néhány in populo constat,sed insinuandi alicuiusrei causa,
presbyterek és diakonok, de megjegyeztetik,hogy non tarnen tractandi, quod est episcoporum.' S o mint . m i s s i ' , a z a z : mint püspökeiknek kép- crates is megjegyzi (Lib. 5. c. 22. p. 297. edit.
viselői; ' s k a az elviraiban ez hiányzik i s , az alá- Valesii) : hogy midőn Arrius tévtanával fellépett,
írásból befolyásra igen, de döntő szavazatra nem Alexandriaban a' presbyterek eltiltallak a' szószabad következtetni; egyébiránt ,facta non fuu- széktől. Tehát még csak a' disciplinárékröl lehet a'
dant jus'; hanem megfordítva ,debent in jure f u n - kérdés. Hogy pedig ezekben sem volt döntő szadari'. Az antiocliiai zsinatban 3 4 l - e n el is r e n - v u k : mutatják a' hozott,reájok szóló határozatok, és
deltetik c. 2 0 : ,Ipsis autem conciliis adsinl pres- a' zsinati tárgyalások'menete. Például a' Geneclius
byteri et diaconi et omnes, qui sc la es os exisli- karthagói püspök alatt 39 ?-ben tartott zsinatban a'
mant, et synodi experianlur examen'. De ebből a' 9 - d i k kánon igy szól : ,Numidius episcopus maxudöntő szavazatot aligha lehetne kihozni, főleg ha
a' határozat' végszavai figyelmünket el nem kerü* 1 2 ) A' eliorepiscopusokról a' tolebb idézett antiocliiai
lik, mellyek az egész határozatnak olly szint a d zsinat' 10-dik kánonn , az aneyrai zsinatnak 13-dik
nak , h o g y az i n k á b b
kötelességre,
kánona' nyomán azt rendeli : ,Chorepiscopum vero
mint j o g r a m u t a t ;
abból sem lehetvén
civitatis episcopus ordinet, cui ill« subjectus est.' —
kedvezőbb eredményt kivonni, hogy az , a d s i n t '
Az aneyrai 13-dik kánon pedig igy szól : ,Vicariis
pusztán áll, és pedig a' diakonokra, sőt minden
episcoporum, quos graeci chorepiscopos vocant, non
panaszosokra közösen szól. A' laodiceai 372-diki
licerc vei diaconos ordinäre : sed nec presbyteris
civitatis sine episcopi praecepto amplius aliquid imzsinat 57-dik kánona pedig a' többi közt még a'
perare,
vei sine auctoritate literarum eins in unaquachorepiscopusokról i s , kiket egyébiránt nem s z í que parochia aliquid agere.'
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liliuiiis dixit : In quibusdam locis sunt presbyteri,
qui aut ignorantes simpliciter, aut dissimulantes
audacter' (tehát léteztek már ellenkező rendelelek.) praesente et inconsulto episcopo coinplurimis
in domiciliis agant agenda; quod disciplinae incongruum cognoscit esse sanctilas vestra. Geneclius
episcopus dixit : Fatris et coepiscopi nostri dignae
suggestioni respondere non immoremur. Ab universis episcopis' (nem : et presbyteris) ,dictum
est: Quisquis presbyter inconsulto episcopo agendarn in quolibet loco voluerit celebrare,ipse hono.i
suo contrarius existit.' Ki ne látná, mikép ezen
kánonban egyedül a' püspökök, 's pedig mi több,
a' presbyterekről rendelkeznek; igen róluk nélkiilük. Hasonlókat olvasunk az africai egyház' c o dexében, melly nagyobbrészt a' karthagói zsinatokból van összeszerkesztve : ,C. 10. Alipius episcopus legátus provinciáé numidiae dixit : Nec
illud praetermittendum e s t , ut si quis forte p r è s byter ab episcopo suo correptus, tumoré vel s u perbia inflatus putaverit separatim sacrificia Deo
olferenda, vel aliud erigendum altare contra e c clesiasticam lidein disciplinamque crediderit, non
exeat impunitus. Valentinus primae sedis Numidiae dixit : necessaiio disciplinae ecclesiasticae
et fidei congrua sunt, quae fráter Alipius prosecutus e s t , proinde quid videatur vestrae dilectioni
edicite? C. 11. Ab universis episcopis'(ismét nem:
et presbyteris) ,dictum e s t : Si quis presbyter a
praeposito suo (íorreptus fuerit, debet utique apud
vicinos episcopos conqueri,' ( t u d j u k , hogy az
africai püspökök a' transmarina appellatiók ellen
Apiarius' ügyében tiltakoztak;) ,ut ab ipsis causa
possit audiri,' (tehát nem is a'presbyterium cum
episcopo, hanem a' szomszéd püspökök biráskodtak,) ,ac per ipsos episcopo reconeiliari, quod

bogy merő zérusok voltak az egyház 1 kormányzatában ; sőt birtak, valamint mai napig is birnak,
positiv és döntő befolyással is az egyháznak f e gyelmi ügyeibe ; csakhogy azon határok közt,
mellyeket a' kánonok, azaz a' püspökök számukra
kitűzték. Nevezetesen joguk volt a' kézfeltételre,
midőn a' püspök presbytert szentelt ; sz. Pálnak
(1. Tim 4, 14.), a' 4-dik karthagói zsinatban is
megerősített rendeletéből, mellynek 3-dik k á n o na igy szól : ,Presbyter cum ordinatur, episcopo
benedicente et manum super caput eius tenente,
etiam omnes presbyteri, qui píaesentes sunt i n a nus suas iuxta manus episcopi super caput illius
teneant. 4 Ez ugyan igy van mainapig. IIa a' p ü s pöki szék megürült, az uj püspök' elválasztásáig,
(mi azonban nem halasztatott el évekig, mint n á lünk történni szokott, de hisíszük, hogy ezután
történni nem fog,) mellybe hathatósan befolytak,
az egyház'kormánya ideiglenesen a' püspökvárosi
presbyterekre, vagyis a' presbyteriumra szállt. A'
romai clerus Cypriánnak több levelet irt azon i d ö közben, mig Fabian' elhunyta után Cornel m e g választatott. *'*). — Siricius pápa Jovinián' t é v tanainak megvisgálására romai presbyteriurnátöszszehivta : ,Facto presbyterio constitit doctrinae
nostrae, idest christianae legi esse contraria . . . .
omnium nostrum tarn preshyterorum et diaconor u m , quam etiam tolius cleri una suscitata fuit
sententia.' (Harduin, Concilior. T. 1. fol. 853.)
Csakhogy innét korán sem következik, hogy a'
romai presbyterek itt döntő szavazattal éltek, mit
az egyház'fejének irányában nem lett volna egyéb
nierő képtelenségnél; hanem a' pápa nagyobb
nyomatékot akart adni kárhoztató Ítéletének, inelylyet vele az egész romai papság megosztott A*
karthagói negyedik zsinat, mellyre a' döntő s z a -

nisi fecerit
anathema habealur, et locum
amittat.' — Más csekélyebb vétségek' esetében
azonban a' 20-dik kánon szerint a' püspöknek hat
presbytert kellett maga mellé venni, és ezek'
szavazatai szerint a' vádlott presbyter' ügyét e l Ítélni. (Csak hogy ezt is a' püspökök határozták
igy.) Ellenben a' taurini zsinatban (Siricius pápa'
k o r á b a n ) c . 5 . olvassuk Exuperianus presbyterröl:
ait in ejus' (episcopi) ,sit arbitrio restitutio ipsius,
in cujus potestate fuit eius abjectio.' — íme illyen
és hasonló adatokat vet a' presbyteri döntő voks'
mérlegébe azon keresztényileg szabadabb kor,
mellyre kár volt hivatkozni olly theologusoknak,
kik félnek az őskor' homályában rejtező kisérle-

vazalot követelők is hivatkoznak, szinte m e g kívánja némelly esetekben, hogy a' püspök p r e s byteriumát kihallgassa, és tanácsát kövesse. N e vezetesen Can. 23. : ,Ut episcopus nullius causam
audiat,' ( t u d j u k , hogy az ős korban a' püspökök
polgári ügyekben is bíráskodtak,) ,absque p r a e sentia clericorum suorum : alioquin irrita erit e p i scopi sententia, nisi clericorum prassentia confirmetur. Can. 32. Irrita erit donatio episcoporum
ecclesiasticae
V el venditio vel commutatio rei
absque conniventia et subscriptione clericorum.
Can. 3'». Ut episcopus quolibet loco sedens, stare
ppesbyterűm non patiatur.' * 14 ). (Mi szükség volt

* e ktÖl.

De legyünk igazságosak. Onnét, hogy a'
presbyterek in thesi az őskori egyházban sem
hirtak döntő szavazattal, még nem következik,

» 1 3 ) Cypriano Papae, Presbyteri et Diaconi Romae consistentes salutem. Epi. 30.
*U) A ' í^odiceai zsinat azonban kissé módosítva igy
határoz
Quod non oporteat presbyteros ante pro-
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ezt különösen meghagyni a1 püspököknek, ha a'
presbyterek fölött nem állottak, 's pedig annyira,
hogy még az ülhetést is jelenlétökben, mit azonban nem lehet helyeselni, némellyek megtagadhatták presbytereiknek, mi szükség volt ezen r e n deletre , ha a' presbytereknek joguk volt a ' p ü s pökökkel a' zsinatban considealni?) ,Can. 35. Episcopus in ecclesia et consessu presbyterorum
sublimior sedeat * 1 5 ) ; intra domum v e r o collegam
se presbyterorum esse agnoscat.'Ez csak az előbbi
kánonnak szorosabb meghatározása, és némelly
püspököknek gőgös magatartására vonatkozik ; mi
a' 39-dik és 40-dik kánonból is kitűnik : ,Ut diaconus quolibet loco jubente presbytero sedeat
Diaconus in convenlu presbyterorum interrogatus
loquatur.' Mi ismét a' gőgös diakonokra vonatkozik; az egészből pedig a'hierarchia' fokozatossága
látható, de az is kitűnik, hogy a' presbytereknek
volt szavuk a' presbylerinmban. A' 6 6 - d i k kánonban pedig fölebbezés engedtetik meg a' p r e s byternek püspökének terhelő ítéletétől : ,Clericus,
qui episcopi circa se districtionem injustam pu tat,
recurrat ad synodum.' Mindezeket összevetve
Binterim az eredményt e' szavakban adja : ,Die
Geschichte liefert mehrere Beispiele, dass die Priester nicht nur zu den Bezirks-, sondern auch
National- und Generalsynoden berufen worden
sind; wobei ihr Bath nicht unbeachtet blieb, o b schon ihnen das Stimmrecht nie zuerkannt war.'
(Denkwürdigkeiten, 1. B.I. Th. pag. 5 0 7 . ) És csakugyan mi sem vagyunk hajlandók ugy okoskodni,
hogy ,ha lehetett a' püspöki hatalmat a' clericusok'
ordinatioja-, az itélethozás- és egyházi javak'elidegenítésére nézve korlátozni (?) : akkor nem látjuk
okát, miért ne lehelne azt egyebekre nézve is a'
presbyterium' befolyása által szintúgy mérsékelni.'
(Rel. és Nev. 1848. II. félév. 18. sz. 143.1.). 'S
pedig azért nem vagyunk hajlandók igy okoskod
n i , mert a' logicában azt tanultuk, hogy a posse
ad esse, és a' specie ad genus non valet argumentum ; meg azért is, mert az emiitelt zsinat sem
okoskodott tovább; és mert ama' befolyást a '
presbyterium nem a' Szentlélektől öröklötté, h a nem a' karthagói püspöki zsinattól kapta (1. Tim.
4, 14- kivéve). Egyébiránt láttuk m á r , hogy a'
presbyterium' befolyása napjainkban csakugyan
cessionem episcopi introiro sacrarium et sedere, sed
cum episcopo dcbent ingredi, vei in subsellis sedere,
nisi forte infirmitate dctineatur vei proficiscatur episcopus.' Can. 56.
* 1 5 ) Ennek okát sz. Ágoston igy magyarázza : ,Ideo
altior locus positus est episcopis, ut ipsi superintendant , et tanquam custodiant populum.' (Enar. in
Psal. 126.)

egyebekre is ki van t e r j e s z t v e ; csakhogy nem
önhatóságából, nem is megye-zsinati, hanem f e l sőbb tekintélyű egyházi legislatio által.
Csajághy Sándor.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Magyarhon.
( G y ő r i e s e m é n y e k . ) A' két hadsereg egymással
szemközt épen Győrnél állott, midőn a' ,Közlöny'-ben (192
sz.) SzőnyiPál úrtól egy czáfolatot olvastam. Az oktatásügyi
tanácsos ur tagadja a' ,Rel. és N e v / azon állitását : ,liogy
a' cultusministerium a' kath. egyház' javára szerzett és
tett kegyes alapítványok'tulajdoni jogának szentségét megtámadja/ (Közlöny, 192. sz.)
Pest és Győr közti közlekedés hosszabb idő óta éllé vén zárva, csak most szolgálhatok Szőnyi Pál urnák u jabbi megnyugtatására, a' különben tán örökre elhallgatandó győri adatokkal. Mit Győrből fölhozok, az közvetlenül
ugyan az ideiglenes kormány' kedvencz emberét, zsarnoksága miatt még a' posoni radicallapnak hasábjain is elhiriilt Lukács Sándor biztos urat illeti ; azonban a'
közszó szerint : ,Quod quis per alium facit,' azt magának
az ideiglenes kormánynak kell bűnül felróni : annál inkább, mert a' győri biztos' minden eljárását a' honvédi bizottmány' elnöke helybenhagyta, 's Győrött hivatalos falragasztvány által is igazolta. Senki sem tagadhatja meg tőlem , hogy az igazságtalanságok ellen föl ne szólaljak, főleg akkor, midőn oktatásügyi tanácsos urak az országosan tett sérelmeket kétségbe hozzák.
Ha a' haza szükségben v a n , a' kath. egyház arany
's ezüst kelyheit is oda adta, és adja. Azonban bármilly
nagy legyen is a' szükség, ha az egyház tulajdonát önkényt
oda nem adja, senki tőle el nem veheti, ha csak más' vagyonához magának tulajdonjogot igényelni nem akar. Ez
állításomat aláirandja minden természeti jogtanár , ki a'
,jus supremae necessitatis', és a' népek' békéjét fölrázó communismus iránt tisztában van.
Lukács biztos a' győri papnöveldéből kiparancsolta
az elöljáróságot, azon szóbelinyilatkozattal, mellyet irásba
foglalni nem mert, hogy a' ,papnövelde jövőre már a' társadalomé lesz.' írásban ezeket parancsolta (közlöm kézirata után): „A'teljes hatalmú nemzet-'s kormánybiztostól.
Mert a' győri seminariumépületben rögtön katonai kórház
állíttatik föl, ugyanazért a' seminariumépületbenlakó minden egyházi személyeket és hozzátartozandókat a' legszigoruabban oda utasítom: hogy e' parancsom' vételével
holnap reggel 1 0 óráig a' seminarium' épületéből minden
holmijokkal együtt kiköltözzenek. Egyszersmind megparancsolom, hogy minden a' seminariumépülethez tartozó ágyakat és szalmazsákokat, a' tőlem e' végre megbízott kórházrendezőnek rögtön általadják. A' konyha egész fölszereléssel és főző szerekkel lészen általadándó. A' ki e' par
rancsomat nem teljesiti, teljes hatalmamnál fogva a' legkeményebben fog büntettetni. Győrött, octob. 1 3 - k á n l 8 4 8 .
Lukács Sándor s. k., — teljes hatalmú nemzet- és kormánybiztos."
Mint biztosnak csak addig terjedhetett

hatásköre,
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hogy bennünket (megyénknek privat tulajdona lévén a'
papnövelde) a' ház' átengedésére megkérjen ; és mi tudva
a' szenvedők iránti keresztényi kötelességünket, ehhez képest intézkedtünk volna. Mint nem volt joga akármellyik
polgárnak házát beleegyezése nélkül lefoglalni : ugy nem
volt joga bennünket megyénk' magán- és tulajdonházából
3 óra alatt kidobni, 's azt a' társadalom' számára lefoglalni ; nem emlitve azon rettenetes zsarnokságot, hogy a' 4
előljáró' bebutorozott hat szobáinak, 's egy két emeletes
háznak kiüríttetésére 3 órát engedett: (este kaptuk a' parancsot, setét lévén nem liordozóskodhattunk ; másnap reggel ugyanezen okból csak 7 órakor hordozóskodliattunk ;)
nem emlitve, hogy a' katonák a' tan- 's alvó teremek' asztalait, pulpitusait annyira elroncsolták, hogy az uj fölszerelést úgyis szegény papnöveldénk önerejéből alig birandja meg. Ez ránk nézve csak hajnala volt a' szabadság' malasztjának. E g y terhes napot átéltünk, mint idegen házba
kergetett árvák. Már megnyugodni kezdettünk a' gondviselés' munkáin, midőn ismét beköszöntött hozzánk az ukáz,
mellynek másolatja ez :„A'győrvárosi teljes hatalmú nemzet- 's kormánybiztostól. — A' papi növendékház' főigazgatóságot oda utasítom: hogy ugyanazon épületben lévő
könyvtár' egész lajstromát, a' könyvtárt illető minden
irományokkal együtt még ma déli 12 óráig okvetetlenül
kezeimhez adja. E' rendeletem' rögtöni teljesítése parancsoltatik. Ellenkező esetben a' legszigoruabban fogok rendelkezni. Győrött, Oct. 14-dikén 1848. Lukács Sándor s.
k., teljes hatalmú biztos." Hogy tisztelt Szőnyi Pál ur ítélhessen , minő könyvtárra vonatkozik e' rendelet, ide iktatom az 1 8 1 0 - b e n elhunyt Balogh Sándor, győri kanonok'
végrendeletének a' könyvtárt illető pontjait: „Bibliothecam
meam tota cum instructione sua, uti in praesentiarum est,
juris facio v. capituli jaurinensis ea conditione : ut publica
sit. — Summám pro conservatione bibliothecae calculo ad
10,000 fiorenos. —Denominatio bibliothecarii, et mercedis definitio pro laboré eius praestito penes v. capitulum existit. Datum Jaurini, 1 - a julii 1810."
Tudván , hogy engedelmeskednünk k e l l , habár azt
is rendelte volna, hogy ne merjünk többet egy tálételnél
enni, személyesen bemutattuk a' könyvtár' irományait,
mellyekből láthatta, hogy a' könyvtár fölötti jog kizárólagosan a' győri káptalant illeti, melly jogától csak az foszthatja meg, ki a' végrendeletek' szentségét nyilván tiporja.
Visszakéretvén az irományok, már a' számadás végett is
azt felelte, hogy ezentúl nála maradnak.
A' Baloghféle könyvtár nyilvános volt eddig is ;
mindenki kapott, 's olvashatott innét könyveket. Hiszen a'
kath. egyház' érdekéből privat könyvtárainkat is akárkinek megnyitjuk, 's most is teendőink' egyike, hogy a' vizár
gyanánt szétterjedő antikatli. románok' ellenében egy kath.
könyvtárt állítsunk föl, mellynek alapját nálunk a' Baloghféle könyvtár fogja tenni. A' végrendeletnél fogva a' kormánybiztos, valamint minden más győri lakó is, csak azt
követelhette volna, hogy e' könyvtár a' végrendelet szerint
nagyobb nyilvánosságra juttattassék. D e erre is készek lettünk volna a' felelettel. Mert a' hagyományozott 10,000 forintból a' szerencsétlen devalvatio és más veszteség miatt,
alig lett ezer 's néhány forint váltó czédulákban, mellynek
kamatjából a' könyvtár' számára külön szállást bérleni,
könyvtárnokot, szolgát fizetni, és uj munkákkal a' könyvtárt szaporítani csakugyan nem lehetvén, a' győri káptalannak, mint kizárólagos kezelőjének határozatából a'
könyvtár ,statu quo'-jában megmarad, míg kamatok által
eredeti tőkéje kiegészítve nem lesz. Ez évben már 9 , 4 0 0
frtot tesz váltóban.

A' kormánybiztosnak és állománynak más joga hozzá nincsen, mint hogy könyveket olvashat belőle. A' győri
káptalan kétségbevonliatlan jogánál fogva, minden elfoglalás ellen óvást tett. Ez óvást a' biztos semmibe sem v é vé , sőt e' sorok' Írójától, mint könyvtárnoktól, a' könyvtár'
kulcsait elvétetni parancsolta ; mit, a' káptalantól erre fölhatalmazva nem lévén, neki megtagadtam. Mig ezt a' ns
káptalannak följelentettem, már keresett engem a' biztostól kiküldött 10 fegyveres nemzetőr a' városkapitánynyal
azon kijelentéssel, hogy erőszakos elfoglalásra utasitva
vannak ; mire, erőszak ellen a' tulajdon' szentségét nem
védhetvén, a'könyvtár' kulcsai átadattak.
Ezen könyvtár' erőszakos elfoglalásával a' kormány
megtámadta a' kath. egyház' tulajdonát ; sőt el is rabolta.
Ezen álladalmi fosztást fölötte neheziti a z , hogy a' kormánybiztos a'kérdéses könyvtárral összevegyitett, 's különféle hagyományokból keletkezett privat könyvtárát a' győri papnöveldének szinte elvétette tőlünk, ámbár erre is figyelmeztetve volt. A' könyvtár közel 15,000 kötetből, régi pénzek, ritka kövek, petrefactumok, földabroszok és sok
egyéb ritkaságok' gyűjteményéből áll. Mielőtt mindezek
elvétettek, a' kormánybiztos mindeneket megvisgálván,
csak ugy dobálta előttem e' szókat : „Jó lesz az állomány'
számára ; e' petrefactumokat leküldöm a' nemzeti museumnak." Jogtalan tettét előttem maga is bevallotta, mondván : hogy nincs ugyan ezekre fölhatalmazva, de bizonyos
arról, hogy még az éjjel Kossuth Lajostól fog erre is fölhatalmazást kapni. És csakugyan a' honvédi bizottmány' elnöke , minden a' káptalanhoz intézett kérdés vagy visgálat
nélkül, a' biztos' minden tetteit helybenhagyván, megdicsérte, 's fölhatalmazta az elfoglalásra; mit Lukács ur igy tudatott velünk : ,,A' teljes hatalmú nemzet- és kormánybiztostól. — Kossuth Lajostól az ország' elnökétől, és a' honvédi bizottmánytól sürgöny' utján vett szigorii rendelettel
oda vagyok utasitva, hogy a' könyvtárt rögtön vegyem á t
E' rendeletem végrehajtassák, másként a' legkeményebben
fogok teljes hatalmamnál fogya eljárni. Győrött, Oct. 19.
1848. Lukács Sándor s. k., teljes hatalmú nemzet- és kormánybiztos." Tehát a' honvédi bizottmány' elnöke magáénak vallotta ezen könyvtárnak az állomány' számára történt elfoglaltatását. line tisztelt oktatásügyi tanácsos ur,
az ideiglenes kormány nem csak megtámadta, hanem el is
foglalta a' kath. egyház' tulajdonát.
Érdekes volt ezen elfoglalásnál, hogy a' kormánybiztos 's emberei olly igen kapkodtak ezen könyvtár után;
valóságos örömzajjal hordták cl a' szerencsésen közökre
kerített álladalmi ragadmányt: holott a' boldogult Balogh
kanonok jezuita volt, későbben lett győri kanonok. A' republicanus elvüek jezuita-könyvtárt vesznek el,'s a'jezuitazsákmányon diadallármát csapnak ! Hát nem féltetek, hogy
önkezetekkel megmérgezitek magatokat ? Nem féltetek attól, hogy abból akaratotok' ellenére is antirepublicanus t a nokat meritendetek ? Háttérben azonban itt is valami lappangott. Azt olvasták a' végrendeletben, hogy a' boldogult
jezuita 1 0 , 0 0 0 frtot hagyományozott; mit a' finanzemberek
azt nem tudván, hogy akkori időben csak bankó czédula
volt, arra magyaráztak, hogy a' hagyományozott tőkének
kamatja évenkint 1 0 , 0 0 0 frtot p. p. tesz ; azért gondolták,
jó lesz azokon republicanus elveket hirdetni, vagy ollyan
bécsi oct. 6-ka-féle forradalmat előteremteni. És csak
ugyan a' pesti ,Opposition' czimü, 's más lapokban is azt
híresztelték: „Hogy a' győri jezuiták egy, a' boldogult kanonok által nekik (Lukács és compagnie) szánt pénzösszeget elsikkasztottak, mellynek évi kamatja 10,000 ezüst
forint."
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Ezt az ,nnyagi £ megtámadásokra nézve.
D e oktatásügyi tanácsos ur a' ,szellemi' megtámadásokra nézve is igért nekünk „eszmetisztázást." A' győriek' eszméit még eddig meg nem tisztitotta. Legalább mi
efféle .,szelleini"tisztitó czikkét nem olvastuk. Ha talán a'
„szellemiekben" tisztithatlanok maradnánk, megirom Győrből is, mint járt el kormánybiztosunk e' téren.
Anyagiak' elfoglalásával meg nem elégedvén kormánybiztosunk, mint hü tanítványa a" párisi forradalmi iskolának, templomunk' küszöbét is átlépte. Mult dec. hő
elején azt hirdettette a' győri káptalanhelyettes által, hogy
minden vasárnap- 's csütörtökön a' katonaság' számára
9 — 10 óráig magyar, 10 — 11-ig tót szónoklat tartassék ; kiszabván a' tárgyat, miről szónokoljanak az általa
kinevezett szónokok. í m e a' kormány' embere, missiot is
ád, kik prédikáljanak. Mondják. Lukács ur olvasta sz. L u kácsot, pedig sz. Lukács szerint (9, 2.) : „misit illos praedicare regnum l)ei.' E' szavak a' honvédi bizottmány' embereihez nem intéztettek; hogy adhatnak tehát missiot ?
Ezen az egyház' kizárólagos jogának bitorlása meghius u l , ha az álladalmilag kinevezett szónokok azon, szinte
szónoknak kijelelt m. iskolai főigazga tónak példáját követik , ki benső örömünkre e'megtisztclést nem fogadta el;
h i s z e n sz. Pál szerint : .Quomodo praedicabunt, nisi mittantur?' Helyén lett volna, hogy a' m. káptalani főhelyettes
ur az idegen földön kalandozó biztost az egyház'teréről
kikergesse; helyén, hogy a'főhelyettes ur a'hyppoi püspök'azon szavaival: „Unde v e n i s , de quo coelo cecidisti.
quid agis in meo. non meus ?" (S. Aug. ad Donát.) ezen tudatlan ukázirót és jogbitorlót rendreutasítsa. Hiszen az egyháznak a' kormánykezek alóli kiszabadítására, és az egyházban rejlő isteni erőnek dicsőittctésére szebb alkalom
alig lehet, mint akkor elfogadni a' kesztyűt, mikor az állomány maga nyújtja. Küzdés nélkül nines győzelem. A 'küzdés áldozattal fog járni ; ezerszer boldog, ki magát a' v i lágegyháznak dicsőségére föláldozhatja. Azonban a' 8 0 éves aggastyán minden súrlódás' elm eilőzésére a" kormánybiztos' iratát, 's a' szónokok' kinevezését tudomásul véve,
csak az isteni-tisztelet' rendére nézve tett némi módositásokat.Isten ugy akarta, hogy csak két, álladalom parancsolta szónoklat tartathatott. A z első szónoklat" hallatára a'
templom' szent falai is bosszankodtak. A z egyház soha
papot föl nem hatalmazott, hogy vagy saját, vagy más párt,'
political meggyőződését a' katonaságnak az örök evangélium' nevében föltolja. A' kath. egyház világegyház. Krisztus' szószéke alatt barbár és seytha, zsidó és pogány, szolga és szabados egyaránt megáll. A' második szónoklatnak
legalább kercsztényies külseje volt.
Ehhez még egyet adok, hogy t. ez. oktatásügyi tanácsos urnák naplója megteljék. Az emiitett kormánybiztos , mint legőszintébb organuma a' honvédi bizottmányn a k . minden engedelem nélkül betörvén a' győri apáczazárdába, a' neki fölemiitett törvényes elausurára nézve azt
válaszolta, hogy már most ő a' zárda' ura. az apáczákat
azzal vigasztalván : hogy a' kormány, mihelyt az országos
ügyek' vezetésével a' rendes vágásba becsapandott, 4 nap
alatt állományi derék pensio mellett, (ollyan, millycn az
elvett dézma végett életszükséget szenvedő alsó elerusnak
jutott,) őket szabad lábra lielyezendi; mire az ámbár nyomorultan ellátott, 's alig tengődő apáczák' szemei könyeztek. Az oroszlány' kölyke még fejét sem tolta ki, ! s már
tudatja, minő körmei lesznek.
Igy tisztelik önök, t. cz. oktatásügyi ur ! és embere-

ik a' m. kath. egyház' törvény garantirozta tulajdonát. R ö vid idő alatt annyi példa által meggyőztek bennünket arról, hogy a' magyar kath. egyház önök' kormánya alatt
olly rettenetes küzdésnek küszöbén állott már, rtielly tulajdonát az elkobozás' véres törvényével fenyegette ; melly
küzdés kitör, vagy még kitörhet, ha csak az isteni gondviselés önök' Istentől már rég elfordult fegyvereit meg nem
szégyeníti. Egyébiránt mi küzdésre akármikor készen állunk. Ennyit a' ,Közlöny'-ben megjelent „E s z m e t i s z t á 7. á s r a" nézve.
V é g r e , mivel győri eseményeket irok, e' lap' olvasóival még egyet kell tudatnom. A' győri superintendens,
Haubner Máté dee. 3-káról dunántuli kerületéhez körlevelet intézett, mellyről emlékeznem k e l l , lia már a' superintendens urat a'győri civilkormány is,ugyanezen leveléért törvény elébe állítani, szükségesnek tartotta. Superintendens ur
szerint e' folyó harcz, az ,evangéliumi' egyház' érdekével e gészen összeforrt. Szerinte e'harcz a'protestansok 's katholicusok közt foly, "s olly riadót fuj, mintha a' protestáns egyház' léte forogna fön, ha most nem győznek, mondván :
„lesz másoknak egyszeres baj, nekünk tízszeres jaj." A'
többi okok közt még azzal is buzdítja övéit a' fegyverfogásra : mert az ellenség (mi katholicusok), a' protestáns
egyház' .szabadelvüség-'ének is ellensége. mi gyűlöljük
őket. E' levélben elárulja a' prot. egyház' isméti kétszinüs é g é t , é s a' harcz' élén álló pártnak gazságát. A' hazai
függetlenség csak ürügy, vallásért foly a' harcz. Hajdan is
igy alattomoskodtak. A" Bocskai-Bethlenféle harez a' szabadság' szent neve alatt is, csak vallási harez volt. Haubner ur övéit még jobban akarván a' harezra fanatizálni, azt
irja : „Rajtunk 3 0 0 évek óta képtelen igazságtalanság
követtetett el!" A' testvériség' korában is csak a' régi
nóta. „Azon temérdek kínzásoknak, zaklatásoknak,—
mellyeket szegény apáinknak vallásukért" (revolutiokért,
polgári zavargásokért) „kellett kiállaniok, csak az Isten a"
kimondhatója." Mit akartok még kicsikarni ? Szabadságtok
ollyan . mellyért a' kath. egyháznak még koldulni kell. A'
magyar prot. egyház a" katholicusok' pártfogása mellett
megerősödött, végre ellenük fogta a' fegyvert. Mégis nem
irtózott Haubner ur írni : „Mi hazánkat még akkor is,
mikor mostoha anyánk volt, olly híven tudtuk szeretni,"
(hogy a' törököt is kihívtátok ellene segitségtekre,) „mint
soha sem szerették .azok, kik minden kedvezéseiben részesültek." Illy irkafirka egy prot. superintendenshez egészen
illő, ki a' Ferdinand és Leopold alatti gyászos történtekről
mit sem látszik tudni. E' körlevél prototypusa a' prot.
szeretetlenségnek. Hogy illik össze a' szabadság és testvériség' napjaiban, részint hazug, részint rágalmazó 's
gyülölségre fanatizáló körlevelet hirdetni?
Bertha.

Könyvhirdetés.
,Nagyhéti ajtatosság. Kézi-könyv a" katholieus hivek'
számára; mellyben az egész nagyhéti isteni-tisztelet,szükséges előismeretekkel, elmélkedésekkel, imádságokkal, énekekkel ellátva előadatik. Magyarázta V e z e r l e I g n á c z ,
hittanár, weszprémi tanító és a' pesti theologiai kar' tagja.
Veszprémben, 1 8 4 8 . ' A z egész, gyönyörű kiállítású munka,
közép 8-adrétü gépvclinre nyomva tesz 21 % ivet. Ara,
finom nyomott bőrbe kötve, aranyozva, tokban : 1 frt 2 4
kr ; vászonba, aranyozott táblával 4 6 kr. p.p. Kapható a'
pesti papnevelő-intézetben nt. Nogáll János spirituális urnái, és a' pesti szent-ferencziek nt. főnökénél.

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) é s Hartleben h'. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

TARTALOM : Igénytelen vélemény az ajtatos gyakorlatokat illetőleg. Plander Ferencz. — Gondolatok az egyedül
üdvezitő anyaszentegyház- és vallási türelemről. — Köz-énekek. IT. Tarkányi. — Egyházi tudósítások. —
Hirfíizér. — Különfélék. — Irodalom.

Igénytelen vélemény az ajtatos
gyakorlatokat illetőleg.

lenleg a' népet oktatják, a' papnevelő-intézetek'
rendszeritése után inkább kioktatva, kimivelve
léptek fönséges tisztökbe, 's ott elégséges t u d o mánynyal, iniveltséggel 's kevés kivétellel, s z o r galommal is folytatják 's teljesitik kötelességeiket :
t. i. tisztán hirdetik az evangéliumot, ott is, hol e z e lőtt hire sem hallatszott, a'hitnek ágazatait iinnepés vasárnapokon fejtegetik, magyarázzák, az iskolákra felügyelnek, az iskolai] tanulókat, a' hitágazatokra személyesen oktatják, 'stb. : mindezek,
's más e' csekély vázlatban elő nein sorozhatok
mindannyi elvitázhatlan bizonyságok, hogy most
is, mint bármikor, sőt az egészet v é v e , most s o k kal nagyobb számmal, mint bármikor, vannak tiszta
vallású, jeles erénynyel teljes keresztények; v a n nak kötelességeiket nem csak kellőleg é r t ő , de
buzgón teljesítő egyháziak, nagyobb a' vallásosság, mint bármikor, tisztább a' nép' erkölcse, mint
bármikor.') Ita vannak vallástalanok, vannak e rénytelenek : ez az emberi gyarlóság' eredménye,
illyenek minden időben léteztek; magyar hazánkban pedig a' történetírás' tanúsága szerint sokkal
nagyobb számmai , mint jelenleg tapasztaljuk.
Mert ha most a' főbb rendűek közt nagyobb a'
vallási közönyösség ; a' közép- és alrendben
tisztább a' vallás, kevesebb a' babona. De mind a'
mellett igen sok javítani, máskép rendezni való
van hátra. Mert valamíg a' véges a' véghetetlent
el nein é r i , mi megtörténni soha sem f o g : mindaddig haladás az ember' tiszte; azért én is tisztemnek ismerem a' lélek' fökélyesbitésére vezető
eszközöket kikeresni, 's lia föltalálom örömmel
karolni.

Méltóságos püspökünk még i 8 4 5 - d i k évi
martiushó' 9 - é n kelt pásztori levelében kötelességévé tette megyebeli papjainak, hogy az ajtatos
gyakorlatok' hol és mimódoni tartásáról véleményeiket Írásba foglalva, az esperesség' utján neki
fölterjeszszék. Mint tudva van a' Pesten tartott
püspöki tanácskozmányban, ezen kérdés a' n e m zeti zsinaton tárgyalandó pontok közzé soroztatott,
's ha emlékezetem nem csal, a' .Religio és N e v e lés' folyóiratban ez ideig közzétett nyilatkozatok
egészben összehangzók : holott megyénkben,
mint értesittetém, nagy többség a' nyilvános lelki gyakorlatokat épen nem pártolta. Ugy vélem
tehát, nem leszek az érdemes olvasó közönségnek
terhére, ha erre vonatkozó, még a' nevezett évben
folterjesztett munkálatomat ezennel közzéteszem.
Azokkal, kik a' jelen századot végkép v a l lástalannak, a' népet erkölcstelennek, a' papságot
lágymelegnek állítják, véleményben már csak a z ért sem osztozhatom : mivel elvitázhatlan igazság,
hogy minél miveltebb valamelly n é p , minél több
alapos tudósokat számlál osztályaiban : annál t ö b ben vannak, kik a' legfőbb valót miveiben megismerve. lélekben és igazságban imádják; tudatlanság mindenkor a' babonának 's vakbuzgóságnak
lévén dajkája. Mivel tehát senki józanul nem t a gadhatja, hogy napjainkban, még a' köznép között
is nem kevesen, mondhatni igen nagy számmal t a láltatnak sorsukhoz képest kimiveltek, a' hitvallás'
minden ágazataiban elégségesen jártasak, a' vallást
lényege szerint, nem egyedül a' külsőkben, melyAz istenséghez közelítés lévén minden halyek csak indokul szolgálnak a' szellemiekre, landó ember' teremtésének czélja, minden hahanem a' szivnek belső működésében helyeztetek ; landónak első 's legfőbb kötelessége , egész élemiután bizonyos, hogy a' lelkipásztorok , kik j e - tét, életének minden körülményeit ugy használni,
*) Szombathelyi.
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hogy azokban cs azok által a'fő valósághoz, melly ugy k ü l ö n ö s e n m i n í l e g y i k p o l g á r ' j a v á r a t e h e t tiszta igazság , tiszta szentség, mindinkább k ö z e - sége szerint működni. Mint házi gazda házában
ledjék. Ezen tisztének egyedül u g y felelhet meg, övéinek gondját viselni, gazdasága körül kellő
ha a z o k t ó l , mellyek testiek, m e g v á l v á n , lelkében r e n d e t , illedelmes tisztaságot tartani, 's maga
gyakrabban Istenéhez emelkedik, 's annak i m á - j o b b v o l t á r a , 's e g y e b e k ' buzdítására lehető l e g dandó n a g y s á g á r ó l , végnélküli tökéletességeiről nagyobb szorgalommal gazdálkodni. Mindezeket
elmélkedik. A* lelkiekről való gyakoribb m e g e m - illő figyelembe t a r t v a , nem lesz nehéz nekünk,
lékezés tehát, a' mi ugyanaz a' lelki g y a k o r - zalamegyei papoknak a' fönebb kitett kellős k é r lattal, minden embernek, emberi természetéből dést megoldani.
eredett k ö t e l e s s é g e ; az pedig, kit Isten egyebek
A z Istennel való foglalatosság, vagy az
köziil kiválasztott, 's többeknek a' lelkiekbeni v e - Isten' országának, k e r e s é s e , minden embernek,
z é r é v é , oktatójává, útmutatójává telt, kinek tiszte annál inkább egy papnak első , 's legfőbb k ö t e szerint égő gyertya gyanánt kell egyebek közt l e s s é g e . Igaz az Istenség h e l y h e z , idöhez k ö t v e
világosítani, már hivatalánál f o g v a is, 's igy k é t - nem l é v é n , az ember minden időben, minden
szeresen köteleztetik arra. Igaz u g y a n , hogy helyen elmélkedhetik az örökkévalókról, f e l e m e l a' mindenütt jelenlévő istenséggel t é r - 's időkü- kedhetik Istenéhez. Azonban az isteni mester, ki az
lönbség nélkül foglalatoskodni lehet; hogy jelen az Isten' szeretetéi első 's legfőbb parancsnak h i r i d ő , midőn nem egyedül Jeruzsálemben, nem is a' dette : a' felebaráti szeretetet másodiknak ugyan,
Garizim' h e g y é n , hanem lélekben és igazságban de az elsővel együtt kötelező erővel birónak
kell az Istent imádni : mivel azonban a' j ó példá- mondotta; mert ki felebarátját, kit lát, nem s z e nak már magában hatályosan v o n z ó , ha pedig a' reti : Istenét, kit nem l á t , nem szeretheti. A'
fönebb állóktól, vagy vezérektől, oktatóktól ered, felebaráti szeretetnek pedig munkásnak kell lenni,
szinte ragadó ereje van, méltán tétethetik kérdés : azaz : embertársunk' égi 's földi boldogságát e s z A' lelkipásztor, ki egyebek' oktatója 's v e z é r e , hol közlőnek. Ugy de semmivel sem eszközölhetjük
's mikép teljesítheti természet szabta, 's lelki k ö - inkább embertársunk' j ó l l é t é t , mint a ' j ó példatelességeit? h o l , 's mikép foglalatoskodhatik I s - adással. Világoskodnunk kell azért jó tetteinkkel
tenével, hogy keresztényi, 's lelkipásztori tisz- az emberek e l ő t t , hogy lássák üdves c s e l e k e d e tét lehető legjobban, 's ugy teljesítse, hogy*ia-r t e i n k e t , 's dicsőítsék az I s t e n t , ki mennyekben
gának üdvét szerezzen, népének pedig a' mennyeiek' v a g y o n . Mindezekből v i l á g o s , hogy a' felséges
k e r e s é s é r e hathatós példát adjon. Kettő tehát a' U r Istent csendes magányban is lehet imádni, mik é r d é s : H o l , és mikép teljesítse , vagy Vé- vel a z , ki a' rejtekben jelen v a g y o n , ott is k e d gezze a' l e k i p á s z t o r l e l k i g y a k o r l a t a i t ? vesen veszi imádságunkat, meghallgatja k ö n y ö r Mielőtt a' kitelt kettős kérdésre kellőleg m e g f e - gésiinket; de nyilván m á s o k ' l á t t á r a is kell a j t a leljünk , szükséges a' lelkipásztornak, mind szel- toskodnunk, v a g y i s : a' lelki gyakorlat kétféle
lemi , mind anyagi állását figyelemre venni. A' l e h e t , magán és nyilvános. A' magán lelki
pap szinte, mint bárki más, testből és lélekből áll ; gyakorlat, hol 's mikép teljesíttessék? Néhai
a' papban szinte, mini bárkiben m á s b a n , vala- méltóságos Szily János, egyházi megyénk' első
meddig e' földön é l , a' lélek nem működhetik, nagy apostola' főpásztori oktatásának, vagy ugy
hanem csak a' test á l t a l , 's azon fő valóság, nevezett ,Fastoralis Instructio'-jának harmadik
ki kötelességünkké tette lelkünknek az örök életre fejezetében olly kimeritöleg van e l ő a d v a , hogy
megtartását : kötelességünkké tette testünknek ahhoz alacsony csekélységem semmi jobbat,
teljes épségbeni megtartását i s , mindaddig, mig semmi ujat adni nem képes. Egyedül tehát a'
a z , ki életünket a d á , a' halál' angyalát hozzánk nyilvános lelki gyakorlatok' hol 's mikép t a r t á le nem küldi. A' papnak tehát szinte kötelessége sáról szólok. (Folyt, k ö v . )
t e s t é r ő l , annak táplálásáról, ruházatáról, 's ez
P I a n d e r F e r e n c z , novai esperes.
utóbbiról tiszti álláshoz mérve,illöleg g o n d o s k o d ni. Továbbá , a' pap mint plébános , tiszti á l l á s á nak természetéből köteles népét oktatni, annak a'
Gondolatok az egyedül üdvezitő
szentségeket kiszolgálni, érette sz. misét m o n dani, a ' b e t e g e k e t látogatni, halottakat temetni, anyaszentegyház- és vallási türelemről.
a' nyomorultakat felsegíteni. Mint bonpolgár,
IIa mindent el tudna is nézni a' protestáns a'
köteles az alkotmányos hon adta szabadalmakat
kalh. anyaszentegyháznak : azt mégis soha sem
i s m e r n i , azokat tiszteletben tartani, azok' k ö r é fogja neki megbocsátani, hogy magát egyedül ü d b e n , 's azok által, mint átalában az egész honnak,
vezitönek mondja. E z e n a' különben legkedélye-
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sebb protestáns is megütközik : pedig mi sincs k ö vetkezetesebb, világosabb és észszerűbb, mint épen
a' nevezett kitétel. Azért tájékozásul jólelkű prot.
atyánkfiainak, és visszatorlásul azoknak, kik ezen
állításunk' értelmét elferdítik, és azt szokott r á f o gásokkal eltorzítják, közöljük a' jelen gondolattöredéket a' ,Hist.-Polit. Blätter' után. ( 2 0 - d i k
kötet 83. 1.)
Midőn véghetetlen szeretetből Isten saját
maga' dicsőségére,és hogy minket boldogsága' r é szeseivé tegyen, az embert alkotá : akkor az ember'
lelke testével tökéletesen egyezett. De az ember
vétkezett, azaz : elszakadt Istentől, és azóta s z a kadás van tulajdon teste és lelke között. Az I s tenfia ember lett, hogy halál által a' bűnért eleget
téve, örökös közbenjárónk lehessen mennyei A t y jánál. 0 szerzette a' látható sz. egyházai i s , mint
megváltási munkájának folytatóját e' földön egész
a' világ' végéig, rábízván a' kereszten szerzett
érdemeinek gyümölcseit, hogy azokban részeltessen minden hivöt. Ezt tudjuk mindnyájan.
Miként, a' vizözön ellen a' bárka : ugy az elkárhozás ellen az anyaszentegyház rendeltetett
Istentől menedékhelyül az emberi-nemnek. 'S ezért
az Isten' egyháza valóban átalános, közönséges,
egyetemes; vagy mit keresünk más kifejezést? k a tholicus. Az ö isteni szerzője után, ki nem e g y e sek, hanem a'világ'megváltója; az örendeltetése-,
szükségessége-, inindenrei e l é g s é g e s s é g e - é s a n nál fogva is, a' mint valósággal a'világ'történetében jelentkezik. Senki nem mondhatja : én téged
nem értlek, vagy : én náladnál többet értek! Az
egyház oIIyan,mint a',miatyánk.' Érti azt a'gyerköcz
is. És mégis mélységes értelmét a' legfellengzöbb
egyházatyák sem meríthették ki. Igy kell ennek
lenni, mert szerzője mindenki' számára rendelte ;
mindenkinek szüksége van rá ; mindenkit kielégít,
és ollyanul az egész világon tettlegesen is jelentkezik. Tanúbizonyság erre a'világ'története, melly
szerint tágas kebelében helyet foglalt a' zsidó és
görög, a' romai és szerecsen, a' császár és r a b szolga, a' philosoph, művész és az együgyű pór.
Krisztus' szentegyháza megnyitja karjait kinekkinek befogadására.
Ezen szentegyház csak egy lehet. Tudnillik
az, mellyet Krisztus szerzett, apostolai tanítva
alapítottak, 's látható helytartója a' földön pásztorilag kormányoz. Az, csak az lehet egyedül az
igazságnak oszlopa. De az igazság is csak egy.
A' ki többrendü keresztény vallástételröl azon é r telemben szól, mintha mindegyiknek löljogositása,
és belértéke Isten előtt egyformán jó volna : az
esztelenséget beszél, vagy képmutatást, és mind
a' két esetben, tudva vagy nem tudva, káromlást

követ el. Többfelé ágazó igazságok, semmi igazságok. Ez magában véve ellenmondás ; 's még ez
a' gondolat is, az utolsó század'méltó szüleménye,
csak hátulsó ajtó, mellyen napjainkban az uj, fölületes, vakoskodó, az igazat kerülő világi bölcseség sajátszerűleg ki akar osonni.
Üdvességre vezető csak az, a'mi igaz; tehát
csak azon szentegyház lehet üdvezitö, melly az
igaznak birtokában van. Kívüle üdv nem létezik.
Elébb világithat a' setétség, melegíthet a' fagy, táplálhat a'méreg, mint hogy boldogítson a' hazugság
és tévtan; mert a' hamisság magában ellet.t-it az
Istennel, pedig csak Istenben van és lehel üdv és
boldogság.
íme ismét csak a'régi romai curialis k á r h o z tatási theoria, átkozódási rendszer és düh! Tehát
mindenkit pokolba dobtok, a' ki nem ugy é l é s hal
mint katholicus? Mert e' consequentia mégis v i lágos: A' ki nincs az anyaszentegyházban, elkáiv
hozik : Cajus és Titius kívüle vannak, tehát el-kárhoznak.
Lassan, ezen syllogismust ti koholtátok, nem
mi ! A' felelet erre logicailag igy hangzik : , C o n cedo majorem, nego minorem'; és igy : ,nego
consequentiam.' A' minor : Cajus és Titius az
egyházon kivül vannak, két értelemben v é t e t hetik; kivül vannak emberileg itélve, vagy v a l ó sággal , az Istennek ítélete szerint 4s. Kivül v a n nak első értelemben véve, a' ,minor', mint p r o blemalicus, feltételes, sehogy sem illik a' .major'
alá, melly határozottan apodicticus, tárgyilagos;
következésképen assertorius consequentiát illy
két össze nem illő előtagból húzni nem lehet.
Utöbbi értelemben pedig a' ,minor' sehogy sem
vétethetik, hogy tudnillik Cajus és Titius Isten'
Ítélete szerint is bizonyosan az egyházon kivül
vannak, akár legyenek még életben, akár már
meghaltak. Mondom nem vétethetik, ha a) még
életben vannak. Mit lesz leljeséggel, elkárhozásképen a' sz.egyházon kivül lenni? Annyit t e s z - e ,
mint Krisztus' sz. egyháza felöl nem is hallani?
Itt nincs bünsuly, itt csak tudatlanság van. Vagy
annyit t e s z - e , hallani, de nem érteni a' s z e n t e g y házat? — De ha veszszük a' sok fejkábitó , é s z ámitó, értelemferditö kiállásokat , mellyek mindenfelöl az igazság' ellen emeltetve hallatszanak;
ha veszszük továbbb az anyai tejjel beszitt és
a' nevelésközben rátukmált, ráerőszakolt e l ő í t é leteket, mellyekben sok hittévedő f ö l n ő , és
mellyek azonfelül sokszor még kapcsolatban is
vannak igen kedves, szívhez lapadt ifjúsági r e m i niscentiákkal, mint visszaemlékezés a' kedves
szülékre, tanítókra, 'stb., ha mondom, mindezt
veszszük : annyi akadályok között meg nem i s -
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m e r n i , vagy épen félreérteni az igaz s z e n t e g y háznak , a' pusztában kiáltónak anyai szavát, nem
involvál még szükségképen bünsulyállapotol, h a nem lehet még tévedésnek állapota. Mit tesz tehát
igazán az anyaszentegyházon kivül lenni? lia a1
malasztnak, az igaz hitnek mennyei sugara éri,
illeti, felkelti a' lévedönek l e l k é t , és ez mégis
félig tudva, tovább álmodja téválmát? Ez esetben
ugyan már van bünsuly : de ki merné meghatározni annak fokát? — A z , a1 mi a1 hitsugárt
elfogadja, vagy magától eltaszítja, a' malaszt'
hatásának magát átengedi, vagy ellentáll : az, az
akarat ; pedig az erkölcsi imputatioban, a' bünsuly' beszámításában leginkább az akarat határoz. A' tudatlanság és tévedés a' bűnnek k ö v e t kezése ugyan, de még magában nem biin, nem
személyes kárhozatot okozó bün, ha csak az
akarat közvetlenül, vagy közvetve befolyván,
kezet nem fog vele. — Ezt Cajus- és Titiusra
alkalmazva, tudhatja-e az ember, hogy milly
mértékben terheli ötet a' bünsuly; tudhatja-e a'
n a p o t , az ó r á t , mellyben az Ur kinek-kinek szivéhez szól? Nem tudjuk-e , hogy az egyik korán
r e g g e l , a' másik három, h a t , kilencz , söt tizenegy óratájban is hivatott a' szöllöbe? — T u d j u k - e ,
mellyik legyen Cajus es Titius' órája? íme két
jellemző mondat egy katholicusnak ajkairól. Az
egyik : „Minden prot. atyádfiát ugy tekintsed, mist
leendő katholicust, és e' szerint bánj vele !' A'
másik : „Ha bizonyos v o l n a , miszerint minden
protestánsok között csak egyetlen-egy találkozik,
ki ön vétke nélkül t é v e d : mind a' mellett mégis
kötelesek volnánk azon bizonyos e g y e t l e n - e g y nek tartani épen azt, a' kivel épen értekezünk."
A' fönérintett minor határozottan apodicticus
értelemben nem vétethetik akkor sem, lia b) Cajus és Titius már meghaltak volna. De iine ö szemeink előtt mint nem-katholicus élt, és meg is
halt! Szemeink előtt, ez meglehet; de tudhatni-e,
hogy valljon az ö órája nem volt-e a' tizenegyedik? Nem v o l t - e csak egy fertály, egy perez
tizenkettő előtt? Hogy valljon a'tiszta, az egyenes,
az együgyű akarat, ezen utolsó, de az Isten'
irgalmának még helyt adó perezben, nem tett-e
szert azon malasztos, rövid ugyan, de forró
és tetterős vágyra : az Isten' igaz sz. egyházához
tartozhatni a' halálban és mindörökké ? !
Föltéve, hogy hiányzik többé az alkalom a'
keresztséget tettleg fölvenni, az esetre elég annak
őszinte kívánása is; ugyanazon föltétel alatt é r vényes a' vallástételi vágy is. Reményleni lehet,
hogy nem csekély az igy megmentett prot. atyafiak' száma. De ha még olly makacsnak mutatkoznék is Cajus és Titius a' tévtanban : mind a' mel-

lett halálos bün alatt kell tartózkodnunk, valaki f e löl eldöntőleg, kárhoztató ítéletet hozni; ez csak
Istent, mint itélöbirót illetvén.*)
Látszik, hogy itt van helye a' vallási türe^
lemnek, söt csak is a' kath. anyaszentegyházban
otthonos az. Az egyes igazságok és erkölcsök
csak ugy bimbóznak, virágoznak, gyümölcsöznek,
mint egyes ágak az igazságnak nagy és egész f á j á n ; ez pedig csak a' kath. anyaszentegyházban
lévén , gyümölcse is csak ott találtatik. A' t é v tantól illyesmit nem várhatni ; soha sem is emelkedett ez föl igazi és valódi tolerantiaig. Legtöbb,
ha vallási indifferentismusig vitte, 's ez is csak
akkor mutatkozik rajta, ha már hanyatlik, és kihaló
félben van. Azért a' hitközönbösség a' Protestantismus' részéről napjainkban olly átalános. És
épen az indilferentismus az, melly ellen az igazság,
és azért a' kath. anyaszentegyház is azon, csak
neki sajátságos hajthatlan eröteljjel viv, és asçt magától ellöki. 0 türelmes kímélettel itél, és bánik
a' tévedövel, mert szereti ötet; ellenben kárhoztatja, elveti a' tévtant, és hazugságot, mert azt
gyűlöli, gyűlölnie kell, hogy mind létét, mind
Istenneli szoros összeköttetését biztosítsa. Szinte
ugy tesz különbséget a' bün és bűnös között :
gyűlöljük, kárhoztatjuk a' bünt, de a' bűnöst nem.
Mindent kívánhattok a' személyt illetőleg; mi e n gedünk , szeretettel engedünk : de az elvekben
senki se kívánjon concessiót; itt nem engedhetünk, itt egy lépést, söt csak árnyékát s e m ! Örökké igaz marad az : a' ki üdvezül, mint keresztény
katholicus, ha mindjárt csak mint implicite katholicus , és ha mindjárt mi nem tudtuk i s , hogy az
v o l t , üdvezül; mert valamint a' bün, ugy a' hamis tan sem vezethet soha az üdvességhez.
Mi következik ebből? Az , hogy a' kath.
anyaszentegyház már természeténél fogva nem
egyéb, mint a' proselytismusnak nagy és roppant
intézete. Ez az ö rendeltetése, erre ö ki van küldv e , és pedig minden nemzetséghez ! Ezen nyert
küldetését neki senki rossz néven nem tulajdonithatja, ki az igazságnak barátja. 0 lelkeket, minden
lelket, kivétel nélkül megakar nyerni, ős ez épen
nem áll ellenmondásban azzal, hogy ö a' t é v e d ö ről mindvégig kímélettel ítélni köteles. Épen, mert
*) Ugy van. Sokszor a' tévtanbani makacsság épen az
igazság' szeretetének kifolyása lehet, miről csak Isten
tudhat. Már pedig minden igazságszerető, azaz :
lelkében ugy elhatározott ember, hogy csupán csak
az igazságot akarja, azt keresi, 's csupán annak hódol , mit meggyőződése, lelkismerete mint igazat
mutat föl : illyen ember, mondám, legalább szellemileg
katholicus, 's habár testileg nem is, de lelkileg minden
esetre bent van a' bárkában; ő virtuális tagja, polgára
az üdvezitő egyháznak.
Szerk.
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szereti a' tévedöt, aggódik miatta, és mentülelöbbi
megtérítése által üdvét biztosítani kívánja. Nem
nyugtatja meg magát azon olcsó biztatással : Az
irgalmas Isten majd csak talál módot, megmenteni
a' tévedő felebarátot ; hanem tettel dolgozik azon,
hogy biztosítsa ötét az elveszhetés ellen. Az
óra nincs kinyilatkoztatva , mellyben kinek-kinek
szivére belövell a' magasból a' malasztnak s u gara, azért egyet sem akar elmulasztani használatlanul. Az isteni irgalomnak határokat nem szab,
hanem igazságos akar lenni mindenki iránt, tanítván az Istent tökéletesen ismerni, és szeretni.
Igy gondolkodunk mi katholicusok a' szóban
lévő tanok fölül. Lehetséges-e mégis, hogy minket intoleransoknak adjon ki valaki, mikor azt
mondjuk : a' kath. anyaszentegyház az egyedül
iidvezitö ?
B.

5. Oh légy velünk, 's adj kegyelmet
Követnünk a' szent életet,
Melly által az apostolok'
Nagy érdeme mennyben ragyog.
7. Jézus, szentegyházunk' feje !
Tekints örök érdemedre,
Hogy szenteid' könyörgése
Lelkünket Hozzád segítse.
8. Dicsőség legyen Atyának,
Az ó egyszülött Fiának,
'S vigasztaló Szentléleknek,
Háromságban egy Istennek.
Tarkányi.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Ausztria.
Midőn a' pápa ő szentsége iránt, mondhatni, minden
udvarok' részéről annyi részvét mutatkozik ; midőn maga
egy Palmerston a' protestáns Anglia' százados traditionalis ellenszenvével daczolva is siet, ő szentsége'személyének
Az Angyalok' és Szentek' tiszteletére.
biztosítása végett gőzösöket rendelkezése alá bocsátani ;
midőn a' porosz király ő fölsége a' katholicus nemzetekkel
II.
mintegy vetélkedve, a' pápának a' Rajna' partjain fekvő
egyik királyi várát lakásul és menhelyül ajánlja, ha csakugyan birodalmába menekülni jónak látná ; midőn a' forradalmai által csak a' legközelebb lefolyt pár tizedek
, E x u l t e t orbis g a u d i i s , ' 'stb. szerint.
•
' J r: '
áiatt is az egyházat olly igen elszomorító, annyi szenAz a p o s t o l o k ' * ) nevének
vedéssel elhalmozó Spanyolhon' első ministere Narvaez,
Mondjunk áldást keresztények :
a' legbuzgóbb kifejezésekben szólítja föl a' kath. hatalTéged áldunk oh nagy Isten !
masságokat egy congressus' megnyitására, mellyben a'
Apostolid' érdemében.
pápa fejedelmi viszonyai rendezendők lennének : akkor,
ugy hiszsziik, nem lesz érdektelen azon hatalmasság' nyi2. Ök
latkozatát is hallani, mellynek az olasz ügyekhez legtöbb
az első hitbajnokok,
igényei, de legtöbb befolyása is van. Ertjük Ausztriát.
'S legfényesebb csillagzatok,
'S ime a' bécsi újság' hivatalos rovatában dec. 26-káról
Hitök' erős oszlopára
következő
czikket olvashatni : ,Midőn IX. Pius a' pápai
Épült Jézus' szentegyháza.
trónra lépett, némelly átható reformok' szükségét az egy3 . Az üdvösség' szent forrását,
házi birodalom' igazgatásában, mindenki érezte. E' szükJézus' égi tanítását,
séget helyesen fölfogva lépett az uj pápa, egész Europa'
Ok hirdették a' világnak ,
hangos tetszése közt, határozottan a' törvényszerű hala'S érette vért is ontának.
dás' pályájára. I X . Pius' buzgalmas csudálói között leginkább azon pártnak követői tűntek k i , melly minden egy4. A' hatalom' szent kulcsait,
házi 's világi tekintélynek, mint a' társadalmi rend' alapMellyekkel az ég' ajtait
jának, engesztelhetlen gyűlöletet esküdött, 's évek óta
Fölnyithassák leikeinknek,
választotta az olasz félszigetet veszedelmes törekvéseinek
Megváltónktól ők nyerték meg.
színhelyéül. Ezen emberek' játékát könnyű volt kiismerni.
Sebes pillanattal átlátták ő k , hogy terveiket mi sem
5. Es öröklő Ígéretet
mozdíthatná elő hathatósban, mintha azokat az ünneplett
A' Megváltó nékiek tett :
IX. Pius' neve alatt szőhetik tovább. Azóta Romában
Hogy anyaszentegyházával
zendülés' eszközlésére minden kigondolható emeltyű mozLesz ő a' Szentlélek által.
gásba tétetett ; 's igy történt : hogy a' béke' ezen városa
féktelen szenvedélyek' gyülhelyévé változott, 's közép*} A' folyó betűkkel 's csillaggal jegyzett szavak helyett pontja lett azon mozgalomnak, melly a' szellemeknek csak
alkalmazható a' szentnek neve, például igy : Sz. Péter és hamar olly irányt adott, hogy a' pápának azt kárhoztatnia
Pál' nevének ; Bertalan' dicső nevének ; Sz. Márk' dicsőült kellett, és sokkal máshova vezetett, mint azt ő szentsége
azive' jóvoltában magának kitűzte. Az egy 's oszthatlan
nevének, 'stb. a' következő énekekben is.

líÖX-ÉNEKEK.

Sz. apostolok és evangélisták' ünnepein.
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olasz köztáisaság: végczélja az alpesekentuli radicalisme'
törekvéseinek ; de az mindaddig lehetetlenné lesz : mig
Ausztria' hadereje a' Pó- 's Ticinó' partjainál a' lázongás'
habjainak erős gátokat vet. Ennélfogva igen természetes,
hogy az ausztriaiak' elűzése a* radicalok' közriadója, és
hogy ők, ezen czélnak annál biztosabb elérése végett,
minden áron összeütközést igyekeztek előidézni a' császári
és pápai kormány közt, jól tudván azt : hogy IX. Pius'
rendkívüli népszerűsége az ellenfél' karára szükségképen
hatalmas súlyt vetend a' mérlegbe. Hogy a' lázongó párt'
ezen törekvése 's izgatása, már a' ferrarai viszály' alkalmával nem idézett elő meghasonlást a' két kormány
között : ezt csak Ausztria' nagy mérséklete- 's türelmének
köszönhetni, melly a' szent atya' szorongatásait, ki fájdalommal látta magát a' békétlenek által túlszárnyalva,
kellően méltányolta, soha sem feledhetvén, 's feledni nem
is akarván, hogy az egyházi birodalom'' fejedelme, egyszersmind feje azon egyháznak, mellyhez Ausztria' népeinek többsége tartozik. De ezen mérséklet nem csak hogy
el nem ismertetett, sőt a' lázongókat uj kitörésekre ösztönzé. A' császári követség' lakáról az ausztriai czimer
lerántatott 's megbecstelenittetett, 's bár a' szent atya
maga jelentette ki a' császári követnek a' népjogok' ezen
méltatlan megsértése fölötti fájdalmát : mindazáltal kormánya a' pártok' dölyfének ellenében gyengébb volt,
hogysem az okozott bántalmakért elégtételt adhatott volna.
Ez időtájban a' pápai seregek átlépték Pó' vizét törvényes
urok" világos 's nyilván kijelentett akarata ellen, hogy
Ausztria' elleneinek soraiban harczoljanak, 's ezáltal
világos bizonyságot tettek arról, hogy a' pápa' tekintélye
saját országában semmivé lett. Midőn ezen világszerte
ismeretes események az ausztriai kormányt meggyőzték
arról, hogy a' szent atya többé nem szabad, 's nem képes
többé képviselőjének az őt illető népjogi oltalmat biztésitani, nem volt egyéb választása, mint a' császári követet
Romából visszahívni. Jelenleg a' dolgok' állása megváltozott. Azoknak , kiknek ő csak jót akart , 's kik őt még
csak nem rég égig magasztalák, gyalázatos hálátlansága
által szorongattatván, a' szent atya futással kényszerült
menekülni erőszakoskodásaik elől. Gaetaba érkezvén, a'
világ' szine előtt ünnepélyesen tiltakozott a' nov. 16-diki
gaz kísérletek e l l e n , ' s minden onnét eredt tényeket semmitérőknek nyilatkoztatott. Ezen tiltakozás a' császári
udvarral hivatalosan közöltetett. Minthogy ezen okiratból
világosan kitűnik, hogy a' szent atya elnyomói' kezéből megmenekült, 's apostoli hivatalának gyakorlására
szükséges szabadság' birtokában van : ő fölsége a' császár,
szive' sugallatát örömest követve, az egyház' fejével, a'népei' vallásos ügyeit érdeklő fontos diplomaticai összeköttetést újra megkezdendi, 's őt az őszinte rokonérzet' nyilvánításának azon nemével üdvezlendi, mellyre IX. Pius'
erényei, szerencsétlensége 's magas állása annyira méltók.
Ezen czélból késedelem nélkül fog egy császári követ a'
szent atyához Gaetaba menni.'

Hirfüzér.
Bonaparte NapolconLajos elnökké lett megválasztatása előtt kiadott szokásos programmjában kijelentette : hogy
bármi legyen is a' választás' eredménye, ő a' nép' akarata e lőtt meghajoland, és minden kormányt támogatni fog, melly
a' religiot, családot, tulajdont, a' társadalmi élet' ezen három támaszát és erősségét, hatályosan védeni tudandja.

,Religiot és családot védeni/ mondja tovább, ,annyit tesz:
mint a' cultus és oktatás' szabadságát biztosítani.'
Ugyanazon időtájban a' pápai nuntiushoz is következő iratot intézett : ,Uram ! En nem akarhatom, hogy a'
hirek, mellyek szerint a' caninoi herczeg' romai magaviseletének részesévé tétettem, önnél hitelre találjanak. Jó ideje, hogy én Bonaparte Lucián' legidősb fiával semmi összeköttetésben sem állok ; most pedig lelkem' mélyéből sajnálom , hogy ő át nem látta, miszerint a' tiszteletreméltó
egyházi főnök'világi tekintélyének föntartása a' katholicismus' fényével, és Olaszország' szabadsága- és függetlenségével a' legbensőbben vagyon összekötve.'
Ő szentsége januar' 1-sejéről kelt manifestumát, u gyancsak részéről egy igen szelid ultimatum előzte meg,
mellyben a' kiegyenlítés' utolsó föltételei fejtettek ki. D e
a' lázadók az iratot nem csak figyelemre nem méltatták,
de sőt a' legfelsőbb kormányjunta az eloszlatott képviselő kamara helyett, dec. 28-dikáról ,Constituente Romana'
név alatt egy másikat hivott egybe, melly 1-ször: Az öszszes birodalom' 2 0 0 képviselőiből áll ; 2-szor : közvetlen és
átalános szavazati vokssal választatik ; 3-szor : az alkotmány fölött tanácskozandik, 's azt megalapitandja ; 4-szer:
február' 5-dikén összejövend. 'S ezen juntahatározat az,
mellyre a' pápa' kárhoztatása vonatkozik.
Berlin, dec. 24. Az egyházi ügyek' ministeriuma következő értesítést tett közzé : Az ezen hó" 5-én kiadott alkotmányos oklevél'12-dik §-a meghatározza : hogy az evangelica és római kath. egyház, valamint minden más társulat, ügyeiket ezentúl magok rendezendik és kormányozandják.Ennekkövetkeztében az egyházi ügyek'ministeriuma magát fölhivottnak érzi, haladéktalanul azon rendszabályokról
gondoskodni, mellyek szükségesek, hogy az egyházi községek' amaz önállósága annak rendjén valósággá váljék. A z
evangelica egyházat illetőleg már octoberben tétetett lépés, mellynél fogva a' benső egyházi kormány, önálló kezelés' tekintetéből a' ministerium' evangelica osztályára
lett volna átruházandó. Gond leend rá, hogy ezen intézmény, melly kihirdetésekor sok oldalról czélszeriinek ismertetett, jövendőre életbe lépjen. De továbbá szükségesnek Ítéltetett, hogy azon lépések' megfontolása, mellyek
egy elhatározó szerkezet' megalakításának tekintetéből
teendők lennének, tágasabb körbe tétessék által.Eddigelé a'
már hosszabb idő óta e' tárgyra nézve initiált intézkedések
fölött átalános tanácskozások tartattak, mellyekben számos papok és világi községtagok a' legkülönfélébb szempontokból nyilatkoztak. Jelenleg az ügy oda iranyoztatik,
hogy az ezen uton nyert anyag az egyházi hatóságoknak
és a' theologiai tanok' képviselőinek átnézés végett előterjesztessék. Ennek folytán közvetlenül a' consistoriumokés theologiai facultasokhoz azon fölszólitás fog intéztetni,
hogy lehető legrövidebb idő alatt véleményeiket adják be,
miszerint a' további intézkedések a' ministerium' egyházi
osztálya által megtétetbessenek. — A' romai kath. e g y házra nézve az alkotmányos oklevél' átalános alapelve
leginkább az egyházi vagyon' kezelésének tekintetéből lesz
alkalmazandó. Ez csak a' különféle megyék' püspökeinek
kikérendő véleménye után szabályoztathatik, melly végre
a' királyi főelnökségek a' szükséges utasításokkal fognak
elláttatni. Ezen az uton lehetővé fog tétetni, hogy az alkotmányos oklevélben tett igéret valósittassék, a' nélkül,
hogy a' kormányzás' rendje megszakittassék, vagy az e g y ház' érdekei megsértessenek. (Pr. SS. A.)
Ealloux, oktatásügyi minister az oktatás' kérdésének megoldására két bizottmányt nevezett ki, mellyekben
Thiers viszi az elnökséget. A' közönség meg van győződ-

95
re, hogy a' tárgyalás ezen auspiciumok alatt az egyetemre bizonyára nem fog kedvezően kiütni. A' ,Reforme'bosszankodik, Falloux urat jezuiták' rabjának csúfolja, 's az egész bizottmányi szerkezetet zagyvaléknak nevezi, mellyben a' voltairismus a' congregationistákkal találkozik, és
Cousin Dupanloup átalános-helyettessel, és Janvier meg
Laurentie urak, Thiers- és St. M. Girardinnal egy négyest
tánczolnak. Corne és Buchez urak a' bizottmányból kiléptek azon elvnél fogva, mivel ezen ügyet a' nemzeti gyűlés
azon tárgyak közé vette föl, mellyeket organicus törvény
által kell rendezni, 's e' végre maga kebeléből szinte választmányt nevezett, 's ebbe olly férfiakat hivott meg, kik
ugyan fön akarják az egyetemet tartani, de rendszerében
olly javításokat is behozni hajlandók, mellyeknél fogva a'
tanitásszabadságnak tágasabb tér nyittatnék. Csudálatos
dolog ! Egy Thiers és Cousin olly igen változtak, hogy
most a' közönség, melly. eddigelé ugy ismerte őket, mint az
egyetemi rendszer' legszellemdusabb és ragyogóbb szónokait , most annak ellenségeiül tekinti ! Az élet igen nagy
iskola. Ki hitte volna, hogy Falloux ur és Odillon-Barrot
valaha ugyanazon-egy cabinetben foglaljanak helyet ?
Végtére is kitűnik, hogy a' mit a' kath. egyház világszerte egyetemesen fölkarol, idő' folytával az élet által is igazoltatik.
A' kölni érsek a' pápa ő szentségeért szinte nyilvános
ajtatosságot rendelt, 's példáját kétségkívül Némethon' minden püspökei utánozandják, mint azt a'münchen-freysingi
már valósággal tette is.

Különfélék.
Testvériség a' jelszó ; és mégis nationalitási harezok
vívatnak. Mit jelent ez ? A z t , hogy a' pogányságnak egy
uj neme hatalmasodott el. A' hit kialudt : 's a' rideg és
szenvedélyektől korbácsolt és rettegtetett kebel idealokat
keres a' földön, midőn az éghez bizodalma nincs. Ez természetes. Az embernek idolumjának kell lenni, mellyet
imádjon, 's ha Istent nem képes imádni : az ördöghöz
fordul : 's ha hitét vesztette : önmagát istenesiti.
Mi az 184S-diki forradalmak' értelme? kérdi a'
,IIist.-I'olit. Blätter' (22. köt. 12. füzet). A' nationalitási,
magában antik-pogány elv lét és nem lét fölötti harezot
viv a' keresztény szellemmel, és ennek megtestesült képviselőjével, az egyetemes egyházzal. Ne csaljuk meg magunkat , a' har.cz főleg Krisztus' földi helytartóját illeti.
Az egyház' központja körül gyűlnek egybe az elementumok. Az egyházi történet mint olly időt fogja egykor a'
jelen korszakot ábrázolni, mellyben a' világ' fejedelme
által a' legnevezetesebb kísérletek tétettek azon világterjedelmü intézet' meghamisítása- és lerombolására, melly
az emberiség' megváltását tartalmazza. A' kinézés az volt :
Az egyetemes egyház' fejét, és ezzel az egész egyházat
vagy egészen kiirtani, vagy pedig a'pápát jövőrei átmeneti pontul, előlegesen csak olasz-nemzeti kalifává aljasitni. Ez a' dolog' magva ; minden egyéb csak külső szin
és a' valót elfedő czifraság.
Pár évek előtt ugyanazon emberek, kik most IX.
Piust Romából száműzték, 's nyilványitmányait annyi
megvetéssel illették, ugyan őt egekig magasztalták. Honnan e' változás ? Ezen emberek Piust soha sem szerették,
hanem terveik' kivitelére csak eszközül nézték. Olvassátok el Mazzini' instructióját ; ott egy pontot fogtok találni,
melly a' nagyokkali bánásmódról szól. E' szerint ezeknek

hízelkedni kell. A z első tiszteletállomások nekik engedtessenek , csak a' környezetről, melly vezesse őket, kell
gondoskodni. Mind a' mellett azt kell szinelni, hogy
mindent ők t e s z n e k , 's hossza vége ne legyen a' hálalkodások- és tömjénezéseknek, 'stb. Irtóztató dolog, midőn
e g y , csak jót a k a r ó , csak boldogitni törekvő fejedelmi
s z i v , munkálkodása' pályáján és terveinek kivitelében illy
rókákkal találkozik. Igy természetesen minden alkotmányos haladás lehetetlen.
Ilonunkban a' robot és dézma megszűnt : tehát megszűnt azon közfal i s , melly eddigelé a' földbirtokos aristokratiát és a' népet elválasztotta. Miért említjük e z t ?
A z é r t , mert ez által alkalom nyílt a' népnek szivéhez
könnyebben juthatni, 's azt a ' j ó rendnek és törvényességnek állandón megnyerni. Nem fog pedig soha nemesebb
és egyszersmind áldásthozóbb utón a' magas aristokratia
közeledni a' néphez : mintha vele jótékony vallási társulatokban egyesül. Itt tág alkalma lesz hatni szóval i s , tettel
is. A' vallási érzelmek a' leggyöngédedebb-, legátalánosabb- és legnélkülözhetlenebbek. A' kapcsok tehát, melyIvek ez uton szövetnek, a'legerősebb- és legtartósabbak.
A' nélkül, hogy maga sokat áldozzék : ez egyesületek képessé teendik, kis segélylyel keresni meg a'szegény'gunyhóját , 's rokonszenvet ébreszteni maga iránt. A' szeretet
csak szeretetet szül : 's csak a' romlott gaz marad irányában érzéketlen. Pedig a' nép' nagy részének keblében még
természetes jó sziv dobog. De erre okvetetlen szükséges,
hogy a' magas aristokratia az egyházat ne csak meg ne vesse,
mint valaha, de sőt vele szövetkezzék, munkásságát előmozdítsa, szóval és példával gyámolitsa. Fontolja megkikiaz európai állapotokat. Betegségünkön csak igazi vallásosság által
lehet segíteni. Az embereknek Istent kell félni, mert ki ő
szent fölségétől nem tart : hogyan legyen lelkismeretes
megtartója a törvénynek ? Az Isten ellen pártot ütö, az marad- lelkében a' világi tekintély' irányában is. Mi szivére
akarnók kötni minden embernek, ki a' jelen sorokat olvassa, 's kit a'sors netalán férfiakkal hozott összeköttetésbe,
kik a' polgári állományban születés, birtok és rang'
tekintetéből magasabb polezot elfoglalnak, hogy ez ügyet
mindnyájának fölemlítse, és lelkére kösse. A' mult évi
tapasztalások okulttá tehettek mindenkit. Tehetetlenekké
lettünk , 's ha egy lehető európai krisis' alkalmával ismét
azokká lenni nem akarunk : igyekezzünk eleve megnyerni,
és magunkhoz lekötni a' népet. Europa saturalva van rossz
elemekkel, ezeket le kell győzni nem egyedül fegyverek,
de a' léleknek socialis munkásság' utjáni átalakítása által
is. Csak igy lesz biztosítva a' rend, béke, tulajdon és
család. IIol van pedig hathatósabb, mélyebben ható átalakítási szer, mint a' vallás? 'S mellyik uton fogjuk
ennek számára inkább megnyerhetni a' bizalmatlanokat,
mint jótékony egyesületi munkálkodás által ? Alakuljanak
tehát nálunk is a' némethoni Piusféléhez hasonló egyletek :
álljon ezek' élére a' honi főnemesség : 's Magyarország'
jövője biztosítva, sebei gyógyítva vannak.
,Testvériség' tisztán keresztény fogalom. Krisztus és
az apostolok hirdették először. Isten mindnyájunk' atyja a'
teremtés és gondviselés által ; mi fiai, következésképen
magunk között testvérek vagyunk. Ezen dogma nélkül
a' testvériségnek semmi értelme sincs. Honnan van tehát
a z , hogy a' férfiak, kik annak zászlói alatt v í v n a k , a'
kereszténység'legdiihösebb ellenségei? Lamartine a' girondisták' történeteiben (L. I. edit. Paris 1847. 16 — 17.)
azt onnan származtatja : ,mivel', úgymond, ,az a' monarchicus és aristokraticus kormányokkal, mellyeket megbuktatni szándék, szövetkezett.' A' szándék meglehetősen
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el van találva ; de mi azt hiszszük, hogy a" t e s t v é r i e s i g
ezen embereknél csak ürügy ; ók hitetlenek, irigyek, dicsés nagyravágyók, mások' tulajdona után lelkendezek, 's
mint illyenek minden vallás és társadalmi rend' ellenségei.
Francziaországban egykor a' monarchia és magas nemesség ellen uszították a' népet. Most köztársaság v a n , minden ember egyenlő, választó és választható. Egy különbség azonban még föláll, 's föl fog állani : mig az emberek
tehetségre, szorgalomra. takarékosságra nézve különbözni
fognak, 's ez a' birtok ; "s íme már ez ellen is irányozzák
törekvéseiket, s álladalmi communismust sürgetnek, hol
aztán az ország' comassált vagyona fölött ők intézkedjenek.
Lehet-e ennél világosabb adat arra nézve, hogy ezen
emberek csak magokat keresik? Az első keresztényekről
ugyan irva v a n , hogy ,erant illis omnia communia;' de
kétségkívül nem azon értelemben, hogy a' másét erőszakkal el lehetett venni és közössé tenni : hanem mert
a' buzgóság és szeretet olly nagy volt, miszerint a' birtokosok szívesen osztották meg mindenöket a' szükölködőkkel, az apostolok' lábaihoz tévén le adományaikat;
kiknek aztán gondjuk volt r á , hogy azokban a' községek' szegényei annak módja szerint részesittessenek. Ezt,
habár más alakban, most is lehet gyakorlatba venni, a'
nélkül, hogy tulajdonjog elleni merényt, elkövessünk.

Irodalom.
,Über die Zukunft der Kirche in Oesterreich'. (Rel.
és Nev. 1. sz.)
(Folyt.)
Az egyház csak akkor, 's ugy fejtheti ki áldásos
munkásságát sikeresen, ha a' maga körében önálló és szabad ; a' febronianismus pedig, melly arra törekszik, hogy
az egyházat önállóságától megfosztva, a' polgári hatalomba fölolvaszsza, Ausztriában is, miként más német tartományokban elterjedvén, az egyházálladalmi viszonyokra nézve
mindenütt tetemes, 's az egyházban nem épen üdves változások' létrehozásának volt szülő oka. Már ezen változásokat adja elő szerző II. 's III. levelében ; nevezet szerint
mondja : miszerint zsibbasztja az egyházi életet, ha a' főpásztorok nem közlekedhetnek szabadon 's közvetlenül az
egyház' fejével ; ha a' pápai mindennemű 's a' püspökök"
körlevelei csak a' tetszvény" megadása után közöltethetnek az illetőkkel : ha pedig az egyházi hatalmat a' polgári akként veszi kezébe, hogy a' pápa "s püspökök helyett ő
szab törvényeket egyházi ügyekben ; ha a' püspökök 's
consistoriumaik a' polgári hatalom' organumaiul tekintetnek, a' rendeletek' közlésére : akkor az egyház' tekintélye,
a' nép előtt szükségkép sülyed, 's megtörténik, hogy a' népek' a' polgári hatalom iránti bizalmatlansága az egyház'
szolgáira is kiterjeszkedik. 's ekként, megtöretik az egyház' hatalma, melly különben sanyarú időkben a' polgári
hatalomnak legerősebb támaszul szolgálhatna. IIa továbbá
az egyház a' polgári hatalom' beleegyezésétől függve, gyakorolhatja csak fegyelmi 's fenyitő hatalmát : valljon nem
fog-e akkor a' fegytelenség elterjedni ? IIa az egyházi birtok nagy részt a' polgári hatalom által kezeltetik, valljon
nem fog-e a' közhitei' minden forgandóságának kitétetni?
'stb. Szerző' nézete szerint tehát a' következőknek kellene
történni jövőre az ausztriai egyházálladalmi viszonyokat il-

letőleg : Óhajtandó a" placet' megszüntetése ; a' püspököknek az egyház' fejével szabad és közvetlen közlekedése;
's hogy a' status tisztán egyházi dolgokba ne avassa magát. Olly ügyekben azonban, mellyek a' polgári hatalmat
némikép érdeklik, az egyházi hatóság a' polgárinak kivánatait kellően számba fogja venni. Nem kíván az egyház,
mint ebből látszik, végkép elválni a' statustól, hanem csupán belviszonyai' rendezésében követel önállóság- és szabadságot. Mi az egyházi birtokot 's annak kezelését illeti :
miről a' IV. levélben van szó, e' tekintetben az egyház
csak azt kívánja a' statustól, mivel minden egyes polgár
bír, tudnillik : a' tulajdon 's birhatási jogot 's ezen jog' védelmét ; minthogy úgyis mindenki által elismert igazság :
,miszerint az egyház vagy bármelly testület' birtokának
szintolly szentnek kell lennie, miként szent és sérthetetlen
a' magánpolgár' vagyona 's birtoka.' Ennél fogva azon
biztos reménynyel van, miszerint az alkotmányos Ausztria,
valamint minden egyes' birtokát, ugy az egyházét is sérthetetlennek 's a' status' védelme alatt állónak fogja kinyilatkoztatni ; 's akkor az egyház vissza fogja kivánni az őt
illető önálló kezelés' jogát tulajdonára nézve. Ugyanis : azt
ugy sem lehet mondani, hogy az egyház polgárilag alkalmatlan, vagy érdemetlen saját vagyona'kezelésére. Remélli
szerző, miszerint az alkotmányos Ausztriában megadandják e' jogot az egyháznak, jól tudván, hogy ezt cselekedve, a' közjóra munkálnak közre. Valljon, ki nem tudja,
milly nagy áldozatokra kész az egyház a' közjóért? *) Az
egyházi birtok' lefoglalása azt eredményezné, hogy nem
csak ezen biztos segély szűnnék meg, hanem a' cultusadó
is tetemes összeget tenne évenkint ; holott az egyház' birtokában meghagyatván, nem csak a' cultus' költségeit fedezi, hanem e' mellett még a' status' egy veszélyes sebére,
a" naponkint fenyegetőbben növekedő pauperismusra is
képes enyhitő balsamot csepegtetni. — Itt szerző tárgyrokonságnál fogva a' szerzetes rendekről 's azok' birtokáról
ejt néhány szót. ,Az egyházi javak után sóvárgó világ'
ugy mond, ,nevezetesen a' zárdák' eltörlését szorgalmazza.
Én egy fölvilágosult 's valódi szerzetes férfiútól hallottam
azon meglepő és csipős megjegyzést, hogy a'világ már későn jő elé a' zárdák' eltörlésének sürgetésével , mert, ugy
mond, nálunk nem létezik zárda többé, minthogy a' zárdai
szellem azok" falai közül már régóta kiköltözött. Ez történik mindenütt, hol a' tagok a' főtől, majdnem egészen elválasztatnak ; mindazáltal habár, kivált a' nagyobb városokbeli zárdákba a' világ' szelleme behatolván, azokban
hódításokat tett i s , sok zárdákban mégis ép és életre való
elemek tartottak föl magokat, mellyek a' mielőbb munkába veendő javitás által , az egésznek
fölélesztését
reménytelve várják.' Jövőre tehát remélli szerző, miként
mindegyik zárdával érdeme szerint fognak bánni ; azokat,
mellyek rendeltetésöknek többé meg nem felelnek , a' maga törvényszerű utján el kell szerzőként törülni ; mi javításra képes : azt az igazság megtartani kivánja. Egyébiránt a' zárdai javítást csak az egyház eszközölheti, és pedig különösen a' szerzeti szabályok szerint és szellemében.
A' szerzeteket össze kell ismét kötni főkormányzóikkal,
ha n e m laknak is a' tartományban, — m e r t a z e g y h á z b a n n i n c s k ü f ö l d . (Vége köv.)
Turcsányi.

* Csak a' közelebbi számunkban közzételt ,Adalék'-ot kell átolvasni. Pedig ez csak egy, és csak is egyes kolostor*
munkásságát kimutató példa.
Szerk.

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, KuBewalderház.
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P á s z t o r i levél.
A' magyarhoni kath. egyház 1 minden tisztelendő lelkészeinek, és a' minden renden lévő,
Krisztusban kedvelt katholicus híveinknek az Ú r tól iidvet, áldást és békeséget! Jóllehet a' mi i s teni Üdvezitönktöl ránk bízott föpásztori hivatal'
körében leginkább csak azokra kell terjedni atyai
gondosságunknak, mik Krisztusban kedvelt híveink' lelki szükségeinek kielégítéséhez tartoznak ;
de mivel őket az iidvesség' utján csak ugy v e z é relhetjük legbiztosabban, ha kedves hazánk a"
pusztító belháború' félelmei alól felszabadulván,
abban a' legfőbb királyi tekintély és hatalom, 's
vele a' törvényes rend ismét helyreáll : kötelességünknek ismerjük, épen ez időszakban , midőn a' legforróbban visszaóhajtott béke és n y u galom' elérhetésére olly kedvező alkalom nyílt
meg, atyai szózatot intézni a' kormányunk alatt
lévő tisztelendő lelkipásztorokhoz, valamint Krisztusban kedvelt minden katholicus híveinkhez is,
hogy engesztelő szavaink' hangjából megértsék
és szívökre vegyék az alattvalói hűség és e n g e delmesség' kötelességét, mellytöl sokan a' political viszonyok' szövevényes fejleményei alatt e l tántorittatván, az ellenszegülés' veszélyes útjaira
sodortattak.
Mi, kik a'honban áradozó békétlenség'hoszszu ideje alatt nem késtünk a* lelkipásztorokat 's
kedvelt híveinket a' törvényes felsőbbség' r e n deleteinek pontos teljesítésére inteni, 's az ujabb
törvények' engedményeinek okszerű és békés
felhasználására figyelmeztetni : most sem állhatunk elleni lelkűnk' benső ösztönének, hogy a'
lelki vezérletünkre bízottakat a'tévedések' ö r v é nyéből kiragadni, 's az ország" kibékéltetésének
közelgő idején, a' törvényesség' útjára visszavezetni igyekezzünk. Meri a' béke és szeretet' I s ELSÖ FÉLÉV.

lenének szolgái lévén, valamint papi tisztünknél
fogva a" béke" hirdetése 's ajánlása illik leginkább
mihozzánk : u g y meggyőződésűnk is a z , hogy
csak a' törvényes engedelmességre való átalános
visszatérés mellett, lehet az országban naponta
növekedő nyomor és ínség' megszűntét r e m é n y leni.
A' sokszor hányatott és veszélyben forgott
Magyarhon leginkább annak köszönheti már szinte
ezer éves fönmaradását, hogy többféle nemzetiségekből álló lakosai a' törvényes király' trónja
"s az alkotmány körül egyesülvén, azt és e/l m i n den erejükkel megvédeni , 's irántuk a' függés,
engedelmesség és ragaszkodás' hódolatát szóval
tettel bevallani törekedtek.
A' magyar nemzetnek királyai iránti t á n t o rilhatlan hűségét hazánk' történetének évkönyvei
magasztalva hirdetik, 's maga a' nemzet is e' j e l lemző erényének öntudatából mindig uj erőt m e rített a" trón és ősi alkotmány' megmentésére, hol
azokat veszély fenyegette.
Az alattvalói hűség és engedelmesség, a" k e reszténynél vallás parancsolta lelkismeretes/kölelesség, mellyet megszegni, az apostol' bizonyítása szerint annyit t e s z , mint Isten' rendeletének,
ki által uralkodnak a' királyok, ellenszegülni. Ü d vezitönk, az apostolok és első keresztények" k ö telező példái mutatják nekünk, hogy a' törvényes
fejedelmeknek engedelmeskedni tartozunk, mert
Isten' rendelete, hogy minden lélek alá legyen a'
felsőbb hatalomnak vetve.
Az ausztriai házra ezelőtt több mint háromszáz évvel törvényes utón szállott a' magyar k o rona. Későbben pedig az ország" rendeinek k í vánatára, az 1 7 2 3 - d i k i 1 - s ö ' s 2 - d i k törvényczikkek által á' trónörökösödés' rende ugy h a t á roztatott meg. hogy az ausztriai örökös tartományok' i^'indenlpri. uraiködőja. egyszersmind, *s
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elválhatlan kapcsolatban, Magyarország' t ö r v é nyes királya is legyen.
Lemondtak ez állal, és pedig valainig az
ausztriai felséges háznak bármelly ivadéka é l e t ben lesz, mindenkorra, az ország' rendei k i r á l y választási minden jogukról, 's ezt még csak azon
esetre tartották f ö n , lia az ausztriai ház ós u r a l kodó egész család (mitől az isteni gondviselés
őrizzen,) kihalna.
Ezen örökösödési rejid szerint a' magyar kir á l y i korona és t r ó n , akár h a l á l , akár lemondás
általjöjjön üresedésbe, melly utóbbi trónváltozási módra nézve sem hiányzanak honi történeteinkben a' példák, a' közvetlenül következő t r ó n örökös, vagy ha jogáról ez is önkényt lemondana,
ennek legközelebbi törvényes utódja lép az a u sztriaicsászári ' s a ' magyar királyi trón' birtokába.
Igy történt ez legközelebb, múlt évi decemberhó' 2 - á n , midőn a' tizennégy év' lefolyása
alatt atyai jósággal és szelídséggel uralkodott I.
Ferdinand, ausztriai császár, Magyarországnak e'
néven ötödik királya, ugyanaz nap kelt legmagasabb manifestumában kimondott okoknál fogva, az
ausztriai összes birodalom' uralkodói székéről,
következőleg a' vele válhatlanul összekapcsolt
Magyarország' koronájáról is leköszönvén, az
örökösödés' rendén arra hivatott testvér öcscse
pedig, fenséges Ferencz-Károly es. kir. föherczeg, a' koronáhozi jogáról egyszersmind ünnepélyesen lemondván, ennek elsőszülött lia, fenséges Ferencz-József, kit a' pragmatica sanctio
szerint ezen visszalépések után az uralkodás
egyenesen és törvényesen illetett, az ausztriai
császári 's magyarországi királyi trónt I. FerenczJózsef név alatt azonnal elfoglalta.
Nem szűnt meg tehát V. Ferdinand' lelépésével a' királyi hatalom ez országban,'s azon hűségi eskü, mellynek kötelezésétől a' lelépő föl—
ség ön személyére n é z v e , addig volt alattvalóit
fölmentette, szintúgy kötelező erővel bir a' trónra
lépett I. Ferencz-József királyunk ö fölsége' irányában , ki sarkalatos törvényeink' értelmében
teljes joggal vette át az uralkodást, és kitől az
engedelmességet senki ezen alkotmányos hon'
polgárai közül bűn nélkül meg nem tagadhatja;
mert Üdvezitőnk nyíltan parancsolja megadni a'
császárnak, mi a' császáré ; az apostolok' fejedelme pedig II. levelében arra inti a' keresztényeket,
hogy engedelmeskedjenek a' felsőbbségnek, akár
magának a' fejedelemnek, mint legfeljebbvaíónak,
akár a' helytartóknak, kik tőle küldetnek ; mert ez
az Istennek akaratja.
Azért kelle pedig hazánk' ezen alkotmányos
viszonyait a' lelkipásztorok és kedvelt hiveink

előtt bővebben is fölvilágosítanunk, mivel tudjuk
azt, hogy a' hon' lakosainak legnagyobb része a'
dolgok és események' elhallgatása, vagy szántszándékos elferdítése által a' szabadság 's t ö r vényszerű függetlenség' túlfeszített eszméivel r a gadtatott azon veszélyes harczra , mellynek valamint kitörése az országot nyomorral és rendetlenséggel borította el : ugy további folytatása azt
a' veszély, és soká tartható inség' örvényébe s o dorhatja.
Magyarországnak sajátságos helyezete, 's
jóllétének és ősi függetlenségénekhiztositása telte
szükségessé, hogy a' bölcs és előrelátó elődök
az ősi alkotmány' megtartása mellett, az országot
ugyanazon-egy uralkodó' személyében, és a' k ö l csönös védelem' biztositásának alapján az ausztriai
örökös tartományokkal elválaszthatlan kapcsolatba
hozták, és szövetséges állásba léptettek.
Azóta a' hont századokon át pusztította vad
ellenség innen visszanyomatott, az ország' határai
's a' kűlbéke hosszasb időre biztosíttattak. Az
ausztriai házból származó királyok alatt épült föl
e' hon a' török hagyta romok alól, indult v i r á g zásnak köztünk a" tudomány és polgárisodás, "s
emelkedett a' magyar nyelv és nemzetiség a' disz
és terjedtség' elébb nem ismert fokozatára. De a'
mit legelöl kell vala említenünk, a' katholica e g y ház, melly e'honban is, a'mohácsi veszélyt n y o m ba követett vallási szakadás által kimondhatlan
sok veszteségeket szenvedett, az ausztriai házból
eredett dicső apostoli királyok' védnöksége alatt
ujult föl viszontagságaiból.
Azért, noha a' mult évben aprilhó" 11-dikén
bezárt posonyi országgyűlésen alkotott uj t ö r v é nyek a' régi alkotmányon lényeges változtatásokat teltek, a' trónörökösödés' rendét, 's Magyarországnak az örökös tarlományokhozi törvényes
viszonyait sértetlenül hagyták, 's mint a' törvényczikkek' élőbeszédében olvasható, az országos
rendek a'pragmatica sanctiora hivatkozva, a ' n e m zelnek ama' fönebb dicsért jellemét i s , miszerint
a' fölséges uralkodó házhoz örök hűséggel r a gaszkodik, kiemelendőnek tartották.
Több fejedelmi legmagasabb nyilvánitványok,
mellyekben ö fölségöknek, V. Ferdinándnak, v a lamint fölséges utódának 1 - s ö Ferencz-Józsefnek,
a' magyar néphez és országhoz intézeti atyai i n téseik 's az ország' kibékítésére czélzó legfelsőbb
rendeleteik foglaltatnak, vagy csak rosszul é r t e l mezett fordításokban jöttek e' honban köztudomásra, vagy nagyobb részt a' nyilvánosság elöl elvonattak. E' körülmény 's a' nép' kedélyét felzaklató, szenvedélyeit izgatottságban tartó alaptalan
hirek 's koholmányok' folytonos terjesztése, elho-
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mályositolták sokak előtt azon kötelesség - ' ismeretét, 's meggyengítették bennök a' kegyelet'azon
érzelmeit, mellyekkel egy ország sem dicsekedhetett inkább, mint a" királyhoz még a' hatalmas
franczia hódító' csábításainak daczára is hűségben
megmaradót! Magyarország.
Holott azon okiratok' tanúsága szerint nem
szenved kétséget, 1 - s z ö r : hogy ö császári királyi fölségének, V-dik Ferdinándnak atyai legmagasabb szándoka és törekedése eleitől fogva oda
volt irányozva, miszerint a' hazánkban megzavart
békét helyreállítsa, *s a' viszálkodás' szerzőit a'
törvényes engedelmesség' útjára visszaszólítsa.
2 - s z o r : llogy ö cs. kir. fölségök, V-dik
Ferdinand és 1. Ferencz-József nem akarják szabadságunkat, vagy nemzetiségünket elnyomni; söt
azok' további föntartását ünnepélyesen biztosítják;
és hogy különösen a' földmivelö népet az ujabb
törvények által megszüntetett úrbéri robot és
dézma' visszaállítása iránt terjesztett álhírek'
alaptalanságára figyelmeztetvén, a' részökre t ö r vény által engedményezett nyereményeket minden jövendő időkre biztosítani kegyeskedtek.
3 - s z o r : Hogy a' cs. kir. hadsereg* élén f ö méltóságu herczeg Windischgrätz, mint főparancsnok és teljes hatalmú kir. biztos, ö fölsége' l e g felsőbb rendeletéből, 's egyedül azon békeséges
czélból lépeti az országba 's haladt egész Budapestig, miszerint ezen, a' legszebb rendet tartó és
példás fegyelem alatt álló hadierönek tekintélye
által lefegyverezze az ellenszegülőket, 's a' s z e " mély- és vagyonbátorságot biztosítván, a' törvényes rendet 's az irántai tartozó engedelmességet
az egész országban visszaállítsa. Kinek is e' s z e rint, mini az ország' kibékéltetöjének magas r e n deleteit nem csak elfogadni, hanem pontosan t e l jesíteni, söt a' parancsa alatt lévő cs. kir. hadseregek' támogatása által üdves czéljainak kivitelére segédkezeket nyújtani tartozunk. Csak igy
remélhetvén azt, hogy alkotmányos szabadságunkat, mellyet a' pártütés koczkára tett, megmenthessük.
Ugyanazért, miután egy részről a" törvényes
fejedelem iránti hűség 's engedelmesség' őszinte
és tartózkodásnélküli bevallása legszorosb polgári
's keresztényi kötelességünkben áll ; más részről
pedig semmit inkább nem óhajtunk, mint, hogy e'
honban a' száműzött béke' visszatérésével, a' jó
rend 's közcsendesség helyreálljon, 's a' p o l g á rok elébbi iparuk 's munkásságuk' folytatása által,
jóllétök' elővitelét háborítatlan szorgalommal eszközölhessék : mint sz. Pál apostol meghagytautódának, sz. Titus krétai püspöknek, hogy a' g o n d jaira bízott híveket a' fejedelmek iránti engedel-

mességre 's alattvalói meghajolásra intse : ugy
mi is intjük és kérjük az Urban mindnyájokat.kiknek iidvessége fölött őrködnünk parancsolta az
Ur, tőlünk e g y k o r számot veendő, de kiknek földi boldogságát is szivünkből óhajtjuk, miszerint
az általunk őszintén és igazságban előadottak'nyomán ne késsenek 1. Ferencz-József törvényes
királyunk 's urunk ö fölsége iránt, szóval és tettel h ű s é g e i ' s engedelmességet tanúsítani, és ne
várják be azon időpontot, hogy azon országot,
melly a" hűségben magát más által megelöztetni
soha sem engedte, ö fölsége törvényes u r u n k királyunk, hadseregeivel kénytelenillessék m e g hódoltatni. Csak egy éve még. hogy mostani urunk
ö fölsége legelső hivatalos föllépésével az ország'
fővárosában mindnyájunk' szeretetéi, tiszteletét
"s bámulatát magához hódította vala; akkor az o r szág ő fölségében egykori dicső, 's a' nemzethez
különös vonzalmat tanúsító királyát iidvezlette :
most az isteni gondviselés ő felségét megadta
nekünk és a' nagy birodalomnak ; 's mivel g o n d o san, és hazánk iránti folytonos figyelemmel n e veltetelt föl, az Ur, ki a' népek' millióinak jóllétét
tette le kezeibe, megadja neki bölcseségének 's
igazságának azon ismeretét, mellyel népeit erős
karral fogja védeni, szelíd jósággal kormányozni,
jogtisztelet, igazság-kiszolgáltatás, a' szellemi 's
»Byagi kincsek' fejlesztése által boldogítani.
Kérjük tehát sz. Pál apostol' szavaival a ' l e l kipásztorokat és kedvelt híveinket, hogy Ferencz József ö fölségeért, mint az ország'törvényes k i rályáért, 's azokért, kik a' felsöbbségben vannak,
tartassanak imádságok és könyörgések , miszerint
csendes és nyugodt lehessen életünk az isteni f é lelem' megőrzése állal. Különösen pedig r e n d e l jük, hogy a' szent misében ott, a' hol a' király'
nevének kell megemlittetni, 1-sö Ferencz-József
urunk-királyunk' neve soroztassék be,'s azon k i vül minden ünnep- 's vasárnapon a' collecla'rendén ő fölsége, I. F e r e n c z - Józsefért a' nyilvános
könyörgés megtarlassék, egyszersmind pedig,hogy
a' békeségért eddig folytatott nyilvános könyörgések, mig, mint reményijük, az isteni jóság és
szeretel az áldott békét és nyugalmas időket v i s z szaadja, ezután is naponkint mondassanak el. V é gezetre pedig a'békeségnek Istene, a ' k i a ' j u h o k nak az örökké tartó szövetség'vére által való nagy
pásztorát, a' mi Urunk Jézus Krisztust a' halálból
kihozta, igazgasson titeket minden j ó r a , hogy az ő
akaratját cselekedjétek,munkálván bennetek azt, a'
mi előtte k e d v e s , a ' J é z u s Krisztus által, kinek
dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Kelt Pesten,
januar' 2 0 - k á n , 1849. A ' magyar püspöki kar.
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Igénytelen vélemény az .'«jtatos
gyakorlatokat illetőleg-.
(Folyt.)
A' nyilvános lelki gyakorlatokról, mint e g y e t len egyházi lapunkból kitetszik, igen szétágazók
a 1 vélemények; a' nagyobb rész azonban oda látszik hajolni, hogy a' püspöki székvárosokban, és
pedig a' megyés püspök' elnöksége alatt, vagy
egyszerre az egész megyei papsággal, vagy r é s z letekben szakaszonkint. többeknek összejövetelével tartassanak. Mások a' megye' kiterjedéséhez
mérve több alkalmas helyeken, vagy szerzetes
házakban kívánnák létesíteni azokat. Nincs szándokom bárkit is bitében háborgatni, bárkinek v é leményét is megvetni; tiszteletben tartom azokat,
's én véleményem iránt viszonos tiszteletet,
vagy legalább illő kíméletet várok. De ugy áll
előttem a' dolog, hogy azon jó Urak, kik akár
egyszerre együtt, akár szakaszonkint a' püspöki
székvárosokban, vagy szerzetes kolostorokban
kívánnák lelki gyakorlataikat tartani, a' székvárosok' fekvését. a' megyék' kiterjedését, a' plébániákat, az azokhoz tartozó helységek' számát,
n é p e s s é g é t , távolságát, a' plébánosoknak mint
embereknek, lelkipásztoroknak, honpolgároknak,
házigazdáknak, 's családfönököknck állását, k ö rülményeit kellő figyelemre nem méltatták : pedig
hitem 's meggyőződésem szerint csak mindezeknek illő figyelembe vételével lehet, 's kell a'
nyilvános gyakorlatoknak hol 's mikép tartásáról határozottan szólani Ugyanis : Isteni mesterünk' tanítása szerint több a' kötelesség, mint az
áldozat. A' papnak, mint embernek, mint lelkipásztornak, mint honpolgárnak, mint családfőnőknek mindannyi külön és külön, természet 's
Isten szabta kötelességei vannak, mellyek közül
többeket még élte' koczkáztalásával is köteles teljesíteni; nem is tagadhatja meg sem a' tudatlantól
a' tr.nitáat, sem a' megtörödött bűnöstől a' feloldozást, a' betegtől a' lelki vigasztalást, akár azért,
hogy elmélkedjék a' lelkiekben, akár azért, hogy
imádkor: äk. Einden egyes plébános tulajdon híveinek lővén lelkipásztora, mindenek előtt azokat
köteles valamint tanítani, ugy példájával jóra is
buzdit&ni. A' ezékvárosban, ugy azokban, melylyekben szer?stes Loloslorok v a n n a k , számos
egyháí.isk létasnck, azok fényeskedjenek telteikkel a' városiaknak; de a' falusi plébános, kivált
zalamegyében, hároin--négy r mértföldnyi t é r s é g e n , egy maga vagy legfölebb káplánjával tiz,
tizenöt, sőt tizenkilencz népes helységek közt,
nem hetekig, hanem néhány napokig sem lehet

híveire nézve felesleges, vagy nélkülözhető. —
Ide j á r u l , hogy a' városiak mindennemű kimivelődés' eszközeivel birván, a' falusi keresztényeknél tannltabbak, önmagok az igaz jót inkább m e g ismerik . 's igy a' jó példávali buzdításra nem
annyira szorultak; ha pedig szorulnak, mint
fölebb kitettem, úgyis számos egyháziak között
laknak. Ki övéire, kivált házi népére gondot nem
v i s e l . hitét megtagadta. sőt a' hitetlennél alábbvaló. Ki a' falusi plébánosoknak körülményeit
ismeri, ki tudja. milly nehéz erényteljes c s e l é dekre szert tenni : az épen nem fog kételkedni,
hogy több plébános csak ugy lehet hosszabb
időre távól lakától, lia hitét m e g t a g a d j a , ' s a'
hitetlenhez hasonló lesz. Minden megyében csak
egy püspöki székváros van; ettől több plébániák,
e g y , k é t , sőt rossz útban több napi távolságra
esnek. Már ha a' lelki gyakorlat csak három n a pokon tartatnék, 's ezek alatt az egyháziak akár
a' méltóságos püspök által, akár mások" k e g y e s ségéből (mit reményiem alig lehet.) minden szükségesekkel elláttatnának is : egyedül a' f u v a r , 's
útiköltség több forintokra rúgna. Vagy talán
illyesmit figyelembe venni alacson anyagiság?
Igen vétkes mocskosság arra n é z v e , kit a' jó
Isten gazdag jövedelmekkel ellátott: de a' magyarhoni plébániák kevés kivétellel olly szűk
marokkal alapíttattak. hogV azok évenkinti hosz
szas utazásokra épen nem jövedelmeznek, sőt
legtöbb helyeken a' mindennapi szükséget csak
ugy fedezik, ha az egyházi, Adám atyánk' büntetését vállaira v é v e , szorgosan hordozva, véres
verejtékkel keresi kenyerét a' bojtorjános földből. Azok a' jó urak tehát, kik illő kész pénzbeli
fizetéssel ellátva a' székes városokban, vagy a zoknak közelében laknak, és a" fönemlitett akadályt
fukarságnak bélyegzik : kérem ne f e l e d j é k , hogy
fűtött kályha mellett melegedve, telehassal könnyű
a' böjtről prédikálni. T u d o m , meggyőződésből
tudom : több a' lélek, mint a' test. Tudom isteni
mesterünk' parancsát : keressétek az Isten' országát , és az ö igazságát, a' többi megadatik néktek.
Azért az imádságot, 's elmélkedést főbb kötelességeim közzé számítom, ugy mégis, hogy midőn
lelkemnek szolgálok, testemről megfelejtkezni
nem akarok, tudván , hogy csak ugy lehetek t ö kéletes, ha midőn egyik kötelességemet teljesítem :
másikat el nem hanyagolom. Ha mindent megteszek , vétkezem pedig egyben, mindenekben v é t kessé leszek. Mit a' székes városról, kevés k i v é tellel, ugyanazt lehet mondani a' kolostorokról is.
Ingyen ott sem tartanak senkit ; kölcsönvett pénzen,
's talán soha vissza nem fizetendőn Isten imádtatni
nem akar. Végre a' mi lényege a' dolognak, ki
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elmélkedni, "s imádkozni a k a r . elmélkedjék 's
imádkozzék üdvesen, mit csak ugy tehet, ha az
emésztő gondokat elméjéből kizárja, ha a' s z ó r a kozásra vezető alkalmakat kerüli; mit mégis a'
székes városokban, vagy kolostorokban, hol régi
ismerőssel. jó baráttal, iskolatárssal találkozunk,
emberileg alig lehet várni. Talán nincs helyén
kivül ide iktatni, mit sz. Gergely egynémellynek
irt : .Az Isten' dicsőítése végett nem szükség a'
helyből, hol vagyunk, kimenmink. A' helynek
változtatásával nem jön közelebb hozzánk az I s ten . bennünk lakik, akár hol legyünk, mihelyest.
lelkünkben olly helyet építettünk neki, mellyben
lakhatik. Ha a1 belső ember meg nem javult, akár
Golgothán. akár az olajfák" hegyén vagy középpontján állj a jeruzsálemi koporsónak : mégis
olly messze vagy Krisztustól, mint ki nem hiszi
sem halálát, sem föltámadását. Add azért barátom
feleidnek tudtokul, hogy inkább belsőképen utazzanak az Úrhoz, mint Cappadociából Palaestinába.'
Igy szent Gergely. Mindezekből nyilvános. hogy
azok. kik a' székes városokban, szerzetes k o l o s torokban tervezik a' lelki gyakorlatok" megtartását, homokon épitnek, a' körülmények" figyelembe nem vételével kivihetlenekel terveznek;
pedig ha' valahol, ez érdemben bizonyosan meghazudtolja az élet a" theoriat.*) (Vége. köv.)

2. Nem hajlott ő a' csábító ígéretekre,
Ót a' kinzás 's lassú halál meg nem ejtette;
Inkább vérét ontotta,
D e hitét megtartotta,
'S midőn kimúlt, vére szólott, 's Jézust hirdette.
IS. Szent keresztfa! vértanuknak dicső zászlója!
Kegyes Jézus ! üldözöttek' vigasztalója !
Légy vezérünk 's oltalmunk,
Mig e' földön harczolunk,
De leginkább lia közelget majd a' végóra.
4. Adj erőt a' kisértetnek ellentállani,
Hogy hitünkért készek legyünk vért is ontani ;
Add, hogy e' szent' érdeme
Felsegítsen egekbe,
llol örömre válnak a' hív küzdők" kinui.
5. Áldás legyén és dicsőség örök Atyának,
A' vértanuk' királyának, (3 szent Fiának,
'S mindkettő szent Lelkének.
Az erő' kútfejének,
Hála-adás, és imádás szent Háromságnak.
Tarkányi.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Magyarban.

P i a n d e r F e r e n c z . novai esperes.

EGYÉNEKEK.

Az Angyalok és Szentek' lisztclelére.
ül.

I. Egy sz. vértanú' ünnepén.
, D i c s é r j é t e k , t i s z t e l j é t e k ti k e r e s z t é n y e k , ' 'stb. s z c i i u t .

Dicsérjük a' győzhetetlen szívű bajnokot,
Mutassunk be emlékére szent áldozatot :
Fogadd el, oh nagy Isten !
Tőlünk azt olly kedvesen,
Mint a' mellyet N é k e d e' s z e n t * vérrel áldozott.
4

\ ) Az

ajtalos papi

hasábjain

gyakorlatokról

inár annyi

volt

amink idején

e" lapok'

m o n d \ a , bogy e' tárgyal ki-

ineritettnek t e k i n t h e t n ő k , ha a z o n o k o k . m e l l y e k n é l f o g va

n' t. é r t e k e z ő

ur a' s z é k v á r o s b a n a' m e g y e i

által lartandó l e l k i g y a k o r l a t o k a t
egy részétől azon m ó d o n , mint

ostromolja,

<t<|ft;J(l>tf 1- 1 - H

(A" tatai kegyes rendi atyák' levele a' fm. herczcgprimáshoz, és nm. püspöki karhoz.) Főméltóságu lierczegprimás ! Nagyméltóságú püspöki kar ! Kegyelmes Uraink !
A' nagyméltóságú püspöki kar' folyó évi novemberhó' 2 0 kán Pesten kelt, 's az ajtatos rend' ,dc lacto' létező főnökéhez kegyesen intézett levele a' „Religio és Nevelés kath.
egyházi folyóirat" czimü lap' utján tudomásunkra esvén,
habár az ajtatos rendnek jelenleg létező kormánya hivatalosan nem is szólított föl véleményünk, 's illetőleg a' hivatalos levélben foglaltak fölötti érzeményeink' kimondására; nehogy fegyelmünk, 's lényeges törvényeink' megingatott gyászos állapotát hallgatásunkkal helyeselni, vagy
azoknak néhány túlzó, 's ujitási vágytól elragadtatott szerzetes társaink, sőt fájdalom ! már nem is szerzetes társaink
általi eltiprásában mi is szerepelni, vagy részt venni, 's
igy a' kath. egyháztól, mellynek emlőin növekedtünk és
serdültünk föl, és annak törvényes elöljáróitól elszakadni,
vagy függetlenül élni akarni láttassunk : alólirottak elidegenithetlen tisztünk-'s kötelességünknek ismertük. mind
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tulajdon meggyőződésünk, mind szorongatott rendünk' érdekében fölszólalni, és fm. herczegséged, valamint a' nm.
püspöki kar előtt is komolyan megfontolt nyilatkozatunkat
fiúi hódolattal a' következőkben előterjeszteni.
Nem ezélunk fm. herezeg-primás és nm. püspöki
kar! jelenleg elmondani, milly módon nyúlt rendünk 1 egy
töredéke folyó évi aprilhónapban a' kalazanczi sz. József
alkotta, 's két század szentesitette törvénykönyvünk' reformálásához ; nem ezélunk megemlíteni, mikép rendité
meg néhány fegyelmet nem tűrő, szent fogadalmairól egészen megfelejtkezett, 's világi jóllét után sóvárgó és számoló egyén testületünk" érdemdús főnöke- s kormányának
irányában az 1 8 4 % tanodaiév' végén szavazott és tanúsított közbizodalmat ; nem ezélunk leírni a' botrányos jelenetet,, melly előidéztetett, midőn julius' 2-ára összehitt
törvényes kormányunk illetlenül, 's minden jobb érzésűt
elkeserítő méltatlansággal megrohantatott, "s kierőszakoltatott egy, káptalant olly alakban összehívó rendelet, mellynek törvényesen bevett szokásainkban alapja nincs ; nem
ezélunk előszámlálni a' nyilvános lapokban merénylett botrányteljes közleményeket, mellyekkel anyaszentegyházunk"
századok által szentesitett institutioi gyengittetni, a' magyar egyház' főpásztorainak szeplőtelen jelleme elhomályosittatni, tekintélye megingattatni, szerzetünk'minden jobbak
által tisztelt főnökének érdemei devalváltatni, személye meggyaláztatni szandékoltaték : nem ezélunk ezeket, 's még
egyebeket elmondani, fájdalom ! tudomására vannak ezek
nem csak herczegségednek, "s a' nm. püspöki karnak. hanem mind egyházi, mind világi hitsorsosainknak i s ; mi
senki s e m f o g j a m o n d a n i , h o g y ezen p a p s á g akár d ú s a b ban l e n n e ellátva a' m a g y a r h o n i n á l , akár p e d i g emberi,
l e l k i p á s z t o r i , h o n p o l g á r i , családfőnöki k ö t e l e s s é g e i t e 1
miatt e l h a n y a g o l n á . E z e n o k o s k o d á s o k s z e r i n t a' p l é b á nosnak s o h a sem volna
s z a b a d plébániájának határin
t u l m e n n i , mert hiszen , ha a" hivek' lelki s z ü k s é g e i r ő l
g o n d o s k o d o t t i s : m é g i s hátra lesznek a z o k a ' c s a l á d f ő n ö k i g o n d o k , m e l l y e k r e n é z v e á l l : h o g y a' ki ö v é i r e , f ő k é p házi népére g o n d o t n e m visel, hitét m e g t a g a d t a , é s
a ' h i t e t l e n n é l alábbvaló. S o h a sem kivánta s e n k i , h o g y
akár z s i n a t o k - , akár l e l k i g y a k o r l a t o k r a annyian jöjjenek
ö s s z e a' m e g y é b ő l , h o g y e' miatt e g y e s h i v e k ' lelki üdve
i s k o c z k á z t a s s é k . J ö j j e n e k ö s s z e o l l y s z á m m a l , melly
a z o n n é h á n y n a p r a , m i g a ' g y a k o r l a t o k tartanak , az Ur'
s z ő l l e j é b e n nélkülözhető , 's azon i d ő b e n , m e l l y akár a'
l e l k i s z o l g á l a t - , akár a ' g a z d á s z a t i iparra n é z v e a' l e h e t ő
l e g k e v e s e b b mulasztással v a g y o n ö s s z e k ö t v e . Jlel'y s z o l g á l a t r a e g é s z éven k e r e s z t ü l k é t - h á r o m papi e g y é n k í vántatik : azt pár napra kellő rendtartás mellett e g y is
b e t ö l t h e t i , ' s h e l y l y e l - h e l y l y e l , hol
tudnill k s e g é d l e l k é s z nincsen , 's a' s z o m s z é d plébánia távolabbra e s i k ,
e?.en k i s i d ö i e s z e r z e t e s e k is a l k a l m a z h a t ó k . De a' k ö l t s é g e k ! ! Itt ám a" b ö k k e n ő ! Ha az a p o s t o l o k is e z e k e t
számítgatják v a l a , m i e l ő t t útnak indullak, a' k e r e s z t é n y s é g b ő l mainapiglan sein lett v o l n a s e m m i . Hol az e m b e r igazán akar : o t t e z e o k ö l t s é g e t k ö n n y e n m e g t a k a r i tandja ; 's néhány a p o s í o l i l e l k ü l e t ű férfi
összeállva,
vajmi k e v é s k ö l t s é g g e l b e é r i . N é z z é t e k a' franczia é s i r landi clerust. A ' l e l k i g y a k o r l a t o k n á l nem e g y e d ü l p é l d a adás a' c z é l , söt e z nem is c z é l , c s a k o k o s o c c o n o m i a ,
m e l l y szerint b i z o n y o s j ó c s e l e k v é n y b ö l annyi h a s z n o t
i g y e k s z ü n k húzni ' s v e l e ö s s z e k ö t n i , a ' mennyit c s a k
l e h e t . Czélja e z e k n e k : az i g a z i bűnbánat általi m e g t i s z t u l á s , Istenneli k i b é k ü l é s , 's lelki m e g u j u l á s . ' S épen e z a z ,
mit s z . Gergely i d é z e t t szavaiban az i m á d s á g é s k ü l s ő i s -

pedig keserűséggel és fájdalommal fordulunk el azoktól,
mint olly tényektől, mellyek virágzásnak indult kedves
szerzetünk' életfáját halálosan megsebzették, és még talán előbb-utóbb az enyészetnek dicstelen sírjába döntendik.
Czélunk, miért fm. herczegségedhez 's a' nm. püspöki karhoz mély alázattal folyamodni bátorkodunk, az,
hogy ünnepélyesen kijelentsük, miszerint mi mindazon
mozgalmakban, mellyek rendünket aprilhótól átvillanyozták, vagy épen semmi részt nem vettünk, vagy annak idejében belátván a' veszélyes törekvéseket, már akkor elállót tunk csak egyedül szerzetünk' törvényes utoni boldogitandásának föltétele mellett adott szavunktól, midőn értesültünk , hogy az ismeretes petitio, ha rendünk' törvényes
kormánya által nem pártoltatik, világi tekintélynek elébe
lesz fölterjesztendő. Mi tehát a' ^eptemberhói gyülekezetet törvényesnek, 's az abban kelt határozatokat szerzetünk' törvényeinek elismerni vonakodtunk mind addig, mig
csak azok a'nm. püspöki karnak, nünt minden szerzetesrend'
jogszerinti főőreinek, eddigi szokás szerint föl nem terjesztetnek: ámbár ugy vagyunk meggyőződve , hogy ősi constitutionk' minden lényeges szabályai most inkább, mint
valaha lennének gyakorlatba veendők, miután korunk' szelleme inkább most mint valaha igényli sőt követeli, az ifjú
nemzedék' vallásos neveltetését. Ez lévén meggyőződésünk,
minden habozás nélkül kijelentjük , hogy mi valamint eddig hivek voltunk két százados const,itutionkhoz,
ugy ezentúl is hivek maradni óhajtunk ; eredeti rendeltetésünk-, szerzetes fogadalmaink-, 's a' kath. egyházhozi hü
t e n i - t ' s z t e l e t " alapjául tétetni kíván. Ha

a' t. é r t e k e z ő ur
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é s minden
logicával én

k ö n n y e n rá m o n d h a t n á m : inkább b e n s ö l e g utazzunk , l e l k ü n k b e n emeljünk az Istennek o l t á r t ,
bánkból

templomba

járjunk,

mintsem

lakószo-

's k ö l t s é g e s

é p í t s ü n k . A ' b e n s ő I é l e k t i s z t a s á g , é s Istennek

oltárokat
lélek-

és

i g a z s á g b a n i imadása nem csak nem áll e l l e n t é t b e n a' k ü l s ő
g y ü l e k e z e t i a j t a t o s g y a k o r l a t o k k a l ; s ő t ezek amannak r é szint emelő , é b r e s z t ő , segítő

eszközei,

részint

ember-

t e r m é s z e t i s z ü k s é g e s k i f o l y á s a i . A ' s z e n t atya e g y s z e r ű e n
azt akarta mondani, h o g y az I s t e n t m i n d e n ü t t lehet i m á d n i ,
's

ki b e l s ő l e g j a v u l n i nem a k a r : az hiában utaznék

Je-

r u z s á l e m b e . De innen nem k ö v e t k e z i k , h o g y az i l l y e n z á randoklásnak

semmi

érdeme, semmi

lelki haszna. A z é r t

b i z o n y i g e n i s h e l y é n kivül v o l t ama" s z ö v e g e t annak t á mogatására h a s z n á l n i , h o g y , a z o k , kik a ' s z é k e s v á r o s o k ban , s z e r z e t e s k o l o s t o r o k b a n t e r v e z i k a' lelki g y a k o r l a t o k ' m e g t a r t á s á t , h o m o k o n é p í t e n e k . ' A z t , mit a" t. é r t e k e z ő ur az á t a l á n o s

megyei

gyakorlatok

helyeit é r t e k e -

z é s é n e k k ö v e t k e z ő szakában a j á n l , szinte megtartathatik.
a' n é l k ü l , h o g y a m a z o k a t e' miatt elhagyni k e l l e n e . K é n y szeríteni a' comparitiora u g y s e m lehet senkit : 's ha mind
a' m e l l e t t s z a b a d e l h a t á r o z á s b ó l

a' s z é k v á r o s b a n s z á z a k

g y ű l n e k ö s s z e : h o g y a n lehet a z t mondani, h o g y az i l l y e n
g y ü l e k e z e t e k a' k ö r ü l m é n y e k '

figyelembe

nem v é t e l e miatt

k i v i h e t e t l e n e k ? Én tehát a' t. s z e r z ő ' v é l e m é n y é v e l

egé-

s z e n e l l e n k e z ő l e g , azt v a g y o k b á t o r állítani : h o g y ha v a lahol, b i z o n y o s a n ez é r d e m b e n ( m i n d a ' k i v i t e l ' l e h e t ő s é g é t , mind a ' sikert i l l e t ő l e g ) a' t h e o r i a é r t e d d i g i s f é n y e sen j ó t állott az élet.
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ragaszkodásunk' egyedül ü d v e s , egyedül igaz útjától a'
mint eddig el nem tértünk, ugy ezentúl sem térendünk e l ;
tűrni mindent, szenvedni mindent az igazságért , sőt halni
is tudunk, de szerzetes eskünk 's egyházunk' irányában
árulást elkövetni nem tudunk, elkövetni irtózunk. Tanitői
diszes és fontos állásunkban mint eddig, ugy ezentúl is lélekismeretesen, kath. vallásunk' egyedül üdvezitő elveit soha szemünk elől nem tévesztve járandunk el, intve és oktatva gondunkra bizott tanítványainkat, mindazokban, mik
őket ez életben ugy, mint a jövőben boldogokká teendhetik; mert tudjuk, hogy csak igy foghatunk megfelelni sz.
egyházunk iránti kötelességünknek, igy a' szülék' bennünk
helyezett bizodalmának, igy szorongatott hazánk iránti
tartozásunknak, igy minden jók' kivánatának, igy foghatjuk végre meg nem hiúsítani dicsőült Alapitónk' számtalan
nélkülözések közt megszilárdult, 's közhelyeslést érdemlett legszentebb törekvéseit. Reményünk' horgonyát egyedül herczegséged-,'s a' nm. püspöki karnak mélyen tisztelt
bölcseségében,és rendünk' ügyében teendő erélyes föllépésében vetjük, 's fiúi hódolat- és bizodalommal esedezünk, hogy
rendünket az elégedetlenektől megtisztítván, jogaiba, fegyelmi állásába 's díszébe visszavezérelni méltóztassanak,
mert mi erősen hiszszük, — és talán hitünkben nein csalatkozandunk, miszerint számosak rendünk' azon tagjai,
kik testületünk'jelen szomorú helyzetétől iszonyodnak, kik
a' szó'teljes értelmében szerzetesek maradni, sz. Alapítónk'
dicső nyomdokain járni,'s mindazokat,miket tőlünk a'szerzet,
anyaszentegyház, és haza joggal követelnek,teljesíteni akarják is, óhajtják is. Mi pedig mély alázattal,'s fiúi bizalommal magunkat és szeretett rendünk'szomorú ügyét fm. herezegséged- 's a' nm. püspöki karnak hatalmas pártfogásába, 's kegyelmébe ajánlván, fiúi hodoló tiszteletünk s kézcsykolásunk mellett maradunk. Fm. herczegségednok 's a'
nm. püspöki karnak. Tatán, decemberhó' 2 0 - k á n 1848.
Krisztusban engedelmes hü fiai : Jaeger Ágoston s. k., Koncz
Nep. János s. k.,Ujváry János s. k.,Kegyesházi József s. k..
Lengyel József s. k., ajtatos rendű áldorok és tanárok.
(A' nm. püspöki kar- és ő herczegségének válasza.)
A' tatai piarista collegium' nt. igazgatója- 's tanáraihoz.
Pest, február' 4-kén 1849. Tisztelendő igazgató, tanáratyák! Azon nyilatkozat, mellyet tisztelendő atyaságtok
m. évi december' 20-kán kelt levelökben, a' püspöki karnak az ajtatos rend' ,de facto' létező főnökéhez intézett
levelére vonatkozólag, hozzám 's illetőleg többi püspöktársaimhoz benyújtottak, tisztelendő atyaságtok' hivatásához tökéletesen illő lévén. a' püspöki kar' óhajtásainak
szintúgy, mint az ajtatos rend' érdekeinek tiszta 's józan
felfogását tükrözi előnkbe. Igy kelle kalazanczi sz. József'
fiainak a' tárgyhoz szólani ; illy feleletet várt tőlük a' főpásztorok' buzgósága , kik el nem nézhetik azt, hogy egy,
a' kath. egyház' kebeléből kiemelkedett, 's az egyház által
szentesített életszabályokkal körülvett szerzetes rend némelly, a' koreszméktől megszédített ifjabb tagjainak nyugtalansága miatt eredeti szerkezetéből kiforgattassék, 's olly
kormányzati elvekkel cserélje föl az ősi szent intézményeket , mellyek a' szerzetesi élet' eszméjével, 's a' szerzetesi
szabályok' főczikkeivel merőben ellenkezvén, csak a' rend'
lassú föloszlását húzhatnák magok után.
Kinyilatkoztatom tehát, hogy azon szomorú tünemények' közepette, mellyeket a' lefolyt mozgalmas idők,
különösen a' világi és szerzetes papság' soraiban idéztek
e l ő , jól esett szivünknek tisztelendő atyaságtok' részéről
olly nyilatkozatot vennünk, melly meggyőz minket a' felől,
mit eddig is örömest hittünk, hogy csak néhány, a' világ'
lelkétől félrevezetett egyén' törekedései hozták be a' zavart

az ajtatos iskolák' rendébe ; hogy a' nagyobb, jobb és
józanabb rész, az öregebbek' sorra, kiktől az ifjabbaknak
függni kellene, de ezek közt is azok, kik szerzetesi hivatásukat felfogták, szeretik 's életöket a' szerint rendezik,
maguk is rosszalják és sajnálják, hogy a' megtett lépések
's változtatások a' kath. egyház és ezen szerzet közötti
kapcsokat tágítani kezdették v a l a , 's nem óhajtanak velünk együtt semmit forróbban, mintsem, hogy a' szerzetesi fegyelem' helyreállásával a' szerzet ismét visszanyerje a' főpásztorok, az egyházias szellemű papság és
minden jó gondolkozású világiak, különösen pedig azon
szülék' bizodalmát, kik gyermekeiket az ajtatos iskolák'
nevelésére azért bizzák, mivel azokat az Ur' félelmében
kívánják felneveltetni. Erősítse azért az irgalmas Isten
tiszt, atyaságtokat szent feltételökben. hogy tántorithatlanok legyenek a' szerzetesi szerénység 's alázatosság'
szóval- 's tetteli bevallásában, V híven eljárjanak hivatásuk'szende , áldást termő pályáján, jutalmat nem o' világtól várván, mellynek dicsősége múlékony, hanem attól,
ki hiv ígéreteinek betöltésében, Jézus Krisztustól.
A' püspökök az Isten' kegyelméből megtartandó
nemzeti zsinaton gondoskodni fognak azokról, mik a' szerzet' elébbi diszét, hasznosságát helyreállíthatják ; addig
pedig tiszt, atyaságtok. kikre Isten' áldását kérjük, legyenek állhatatosok a' jóban, öltözzenek fel az Isten'
fegyverébe, felvévén a' hitnek paizsát, az üdvességnek
sisakját, 's a' léleknek kardját, melly az Isten' igéje :
hogy ezekkel ellentállliassanak a' veszedelmes időben, és
mindeneket meggyőzvén tántorithatlanok maradhassanak.
Minden időben és minden kéréssel imádkozzanak érettem
is , és többi püspöktársaimért, hogy adassék nekünk bátorság az evangeliumi titkok és tanácsok' védelmezésére.
Kegyelem mindenekkel, kik tökéletesen szeretik a' mi
Crunkat Jézus Krisztust! (Ephes. VI.) Kelt, mint fönebb.
(Hivatalos értesítés.) A' veszprémi püspökmegyei
hivatal' részéről ezennel az illetőknek tudtára adatik,
hogy itt a' theologiai tanfolyam jövő április' 1-sejével
meg fog kezdetni.

Hirfíizér.
Münchenben a' Ilurternél Schaffhausenben megjelent: ,Kirche und Staat in Bayern unter dem Minister Abel
und seinen Nachfolgern,' czimii munkácska nagy figyelmet
gerjesztett. Szerzője nem tudatik. Stylusa a' megholt Görresre emlékeztet.
Bajorországban a' német katholicusoknak megengedtetett övéiket keresztelni, összeadni, eltemetni 's g y e r mekeiket saját vallásuk' tanaiban oktatni. Az átmenetre
nézve, az alkotmány kiszabta föltételek megtartandók. A'
kolduló szerzetek' eddigi kiváltsága: a' posta- és gyorskocsikon ingyen utazhatni, megszüntetett, ebbeli költségeik"
fedezésére az álladalmi pénztárból számukra 1 0 0 0 frt vettetvén ki.
Az uj évi tisztelgések, nevezetesen a' diplomaticai
testület' elfogadásának alkalmával, a' franczia köztársasági
elnök a' nuntiushoz bizodalmasan közelítve, reményét fejezé k i , hogy a' pápa birodalmának nem sokára vissza
fog adatni.
Mult év' decemberének elején a' pápa ő szentsége,
Europa' valamennyi fejedelmeihez valláskülönbség nélkül
iratot intézett, mellyben a' romai eseményeket előadja, a'
nélkül azonban, hogy a' közbenjárást csak egy szóval is
megemlítené.
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Irodalom.
jt'ber die Zukunft dor Kirclic in Oesterreich', 'stb.
(Vége.)

a' szertartásos könyveket ! — Valljon az összes kath. kereszténység egy 's ugyanazon fokán áll-e a' vallási miveltségnek? ! 'S valljon a' szertartásnak is ehhez képest szinte
sokfélének kell-e lennie ? ! — Még a' tartományok és nemzetekhez is kell alkalmazni a" szertartásos könyveket ! —
Milly iszonyúan zűrzavaros szertartást hozna létre a' szabadelmüség' f e l ü l e t e s s é g e ? ! . . ' Mi a' szertartás' nyelvét
illeti, erre nézve szerzőnek csak e' következő nézetét hozzuk föl : ,A' kik a' szertartást különféle nyelveken kiván 4
ják tartatni, nem csak a" legmagasztosb keresztényi eszméket ismerik félre, miszerint az egyház hivatva van a'
bűn által meghasonlott emberi-nemet egy nagy családdá
olvasztani ; de az egyház" életébe elválasztó elemeket is akar
behozni. D e a' nép' nyelvét a' szertartásba bevinni, annyi
volna, mint az egyházat a" legnagyobb forradalomba vinni,
mellyben egységének e l v e , élete egyik főelemében senimisittetnék meg. A' szertartási nyelvnek egynek 's ollyannak
kell lenni, melly nem élő nyelv, melly tehát a' folytonos
tökéletesbités miatt változásoknak kitéve nines ; mert a'
szertartás' nyelvének változtával a' hit is változhatnék,
mellyet a' szertartás' nyelve hordoz . . . A' görögök, maroniták . armenusok 's egyéb keletiek valamint az illyr szlávok' szertartási nyelve szintúgy holt nyelv ezen népekre
n é z v e , mint nálunk a' latin. A' VII. és utolsó levélben a'
papi nőtlenség, ezen annyiszor "s olly sok oldalról vitatott
tárgyról közöltetik mind a'mellett érdekesen előadva annak
történeti kifejlése. E' lapok' becses hasábjain a' papi
nőtlenség csak a' legújabb időkben is eléggé és tárgyavatottan kifejtetett; ezen oknál fogva , mellőzve a' többinél
hosszabb levél' tartalmának bővebb ismertetését, csupán e zen végmegjegyzését közöljük a' szerzőnek, melly a ' p a p i
nőtlenségrőli nézetét kitünteti : ,Ha megfontoljuk' ugy
mond, jhogy a' szüzesség és önmegtartóztatás a' papság 's
egyház' lényegében alapuló eszme 's intézvény, melly a'
kereszténység' bölcsőjétől kezdve ápoltatván, mindig mélyebb gyökeret vert az egyház' életében, ugy hogy az egyházat, 19 század' folytán ostromló minden zivatarok'
közepette, mind e' mai napig törvényszerűen "s tettleg fonál 1 az egész egyházban : világos lesz előttünk, hogy minden
egyházi hatalmak" hatóságát (a' pápát sem véve ki) fölülmúlja a' papi nőtlenség' eltörlése. H a már az egyház nincs
h i v a t v a , 's nem képes egy, összes életével olly bensőleg
egyesült intézvényt megszüntetni, milly kevesbbé van erre
hivatva a' status és világ? 's ha az incompctens status e'
tekintetben még is bevágni akarna az egyház' életébe, . . .
csak szakadást idézne elő'. 'S levelét e' szavakkal végzé :
.Meddig a' papság l'önálland, a' nőtlenség vele össze leend
kötve.' Ezek azok röviden, miket Sylvius Ausztria' egyházának jövendő reformjáról elmond. Szűnjék meg csak a'polgári
hatalomban az egyház iránti féltékenység's bizalmatlanság:
és a' reformok egyik főakadálya el lesz háritva. IIa az álladalom az egyház' önállósága- és szabadságát biztositandja, minden igaz hivő kath. polgár legforróbb háláját fogja kiérdemelni, "s nem sokára meglátja 's élvezendi
örvendetes gyümölcsét azon működésnek, mellyet az ekkép
fölszabadított egyház kifejtend. Adja az ég, hogy mielőbb
bekövetkezzék azon időpont, 's legyen része a' kinyert jóban a' magyarhoni kath. egyháznak is.
Turcsánvi.

Az egyházi reform' kivitele szükségessé teszi a' püspöki megyék' szaporítását. ,Mi tévé valljon az első századok' egyházi életfáját olly virulóvá's termékenynyé ? Mivel
száz meg száz gyökérből szívott életerőt ; ugyanannyi püspökség lévén akkor, a' hány nagyobb 's kisebb város a'
tartományban . . . Ha már a' jelenkor' viszonyai nem engedik is m e g , miszerint a' megyék' száma ennyire szaporittassék, mégis mulhatlanul szükségesnek tartom, hogy a'
püspökségek' Ausztriában szaporittassanak : 's higyék el,
a' püspöki erők1 szaporittatván, az Ízetlenné vált egyházi
élet u j , erőteljes kovászszal fog gyarapittatni.' — Szerény
nézetünk szerint az egyházi megyéket, mivel talán terjedelmesebbek , több kisebbre fölosztani az egyházi élet'
sikeresb fölélesztésének tekintetéből, nem olly mellőzhetlen szükség; a' püspök nem m a g a , de papjai által közvetve kezelvén azt. Legyen a' megyei papság valódi apostoli szellemtől áthatva, ugyanannyi püspök leend , a' hány
plébánia van a' megyében. Ezen szellem pedig a" papnevelés' czélszerü kezelése 's lelki gyakorlatok által is fölébreszthető. Vannak , kik ,egyházi állapotaink' jobbra fordulásának mulhatlan föltételeül a' püspökök' szabad választását gondolják ; ennélfogva tehát a' korona' eddigi
jogának a' püspökök' nevezését illetőleg, meg kellene szűnnie ; de e' jog Ausztria' kath. fejedelmeinek a' romai szék
által adatván , ezt tőlük jogsérelem nélkül el nem vehetni,
ha csak ők magok e' jogról önkényt le nem mondanak.
Tagadhatlan. miként az egyházra nézve igen óhajtandó a'
püspökök' szabad választása , kivált alkotmányos kormányrendszer mellett, mert ennek természete szerint a'
püspökök' kinevezése a' vallásministertől függne , 's milly
könnyen történhetnék, hogy hívatlanok foglalnák el a'
püspöki székeket, csupán azért, mert a' vallásminister'
kedvenczei. Ez érdemben Staudenmaier mintegy ekkép
szól : .En a' világi fejedelmek által gyakorolt püspökkinevezési jogot, melly egyébiránt az egyház' legfőbb szabadságai' egyike, olly valaminek tekintem, mi jövőre az egyházi alkotmány' 1 oldogabb kifejtése után meg fog sziinni.
Mégis, bárha nem lehet is kárhoztatni a' mindent eredeti
viszonyba visszavinni törekvő szándokot , rosszalni kellene
a' hirtelenkedést, melly már most akarná bevégezni mindent/ — Az eddig tárgyalt 's az egyháznak kül-, azaz
egyházálladalmi viszonyokat illető pontokon kivül, ném e l l y , tisztán egyházi kérdések' körében is merülnek föl
némi indítványok's javaslatok. Vannak, kik mondják: ^ l i n den szertartásos könyveket át kell visgálni »'legpontosabban,
's a' jelenkor' kivánatai, különösen az összes kath. kereszténység' miveltségi fokához, meg a' tartományok- ésnemzetekhez kell azokat alkalmazni.' Ugyan mellyek a' jelenkor'
kivánatai a' hit és vallás' dolgában?! Szabadságot követel
's hirdet mind vallási mind politicai téren, 's pedig nézete
szerinti szabadságot, azaz : önkényt és féktelenséget. Vallás- és lelkismeretszabadság alatt szabadelvű korunk nem
ért egyebet saját hitnélküli szabadságánál. . . Adjátok már
az egyház' élő hitét kifejező szertartásos könyveket, a' korkivánatok' értelmezőinek kezébe, 's nézzétek valljon lesz-e
csak egy lap is azokban, mellyet a' hitnélküli korszellem'
Kegyes adományok' jegyzéke.
kivánataihoz alkalmazhatónak fognak találni? ! — Az összes
A' jeruzsálemi sz. koporsó' őreinek számára, a' veszkath. kereszténység' miveltségi fokához is kell alkalmazni p rémmegyei pápai kerület által : 3 frt. p.
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Igénytelen vélemény az ajtatos
gyakorlatokat illetőleg-.
(Vég-e.)
Az én igénytelen véleményein ez : Legyen
az egyházi igaz értelemben lelkipásztor, ki k ö t e lességeit tudja, azokat igaz lelkisméretlel 's hiA vca teljesitse, követve a' pásztorok' fejedelmét,
ki elkezdett cselekedni, 's ugy tanítani; azon i s mereteket, mellyeket a' papnevelő' intézetben jó
tanítóinak szorgos ügyessége alatt szerzett, ugy
tekintse, mint alapot, mellyre egész életében
építeni, mint vázlatot, mellyet egyiránt, vagy inkább és inkább kifejteni, 's alakítani köteles. Régi
de igaz monda : a ' j ó pap holtig tanul ; mivel pedig
egyedül az tanulhat, kinek tudományos könyvei
vannak, minden egyházinak fögondja legyen, e r e j é t , törekvését oda fordítani, hogy a' lehető l e g jobb könyveket magának időről időre megszerezze, szorgalmatosan olvassa, 's igy az idővel
ne csak a' tanultakat el ne felejtse, hanem ismereteit mindegyre bővítse ; 's mivel a' jóféle tudományos könyvek hazánkban igen nagy áron áruitatnak; 's az egyháziaknak nagyobb száma legtakarékosabb gazdálkodása után sem képes a' jobb
könyveknek megszerzésére : alakuljanak minden
alesperességben olvasó társulatok, 's azon tetemes
költségnek, mellybe a' székegyházakban tartandó
nyilvános lelki gyakorlatok kerülnének, egy r é sze , egyedül a' fuvarbér fordittassék alkalmas
könyvek 's folyóiratok' megszerzésére; m e g győződésem szerint többet, jobbat 's üdvesebbet
mivelendünk, mint ha Jeruzsálembe vagy Compostellába utaznánk lelki gyakorlatra. *) Azonban
*) Ronge egykor többi közt szinte ugyanezen szempontból támadta meg a' trieri bucsujárást. A' templomfosztogatók is igy okoskodnak, hogy tudnillik a' templomi kincsek 's ékességek is több jót és üdveset esz-
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nem lehel, nem szabad a' lelkipásztornak m e g felejtkezni, hogy minden j ó onnét feliil van az
irgalmasság' atyjától; nem is vagyunk mi e l é g s é gesek magunktól bármi üdvességest mivelni, h a nem a' mi elégséges voltunk az Istentől vagyon.
'S azért minden egyházinak egyik főbb kötelességei közé kell számítania* buzgó imádságot, a'
lelkiekről való mindennapi elmélkedést, vagyis :
a' lelki gyakorlatokat. He ezen kötelességeit kellő
lelkipásztori okossággal teljesitse , válaszsza meg
az időt, mellyben. a'-módot, mikép lehet lehető
Ir .löbb jót ; Ingyen figyelemmel a* körülményekre,
mellyekbe az isteni gondviselés helyezi, a* k ö telességekre . mellyeket mindenek előtt teljesíteni
kell; soha, de soha imádság vagy elmélkedés'
ürügye alatt hivatalos kötelességeit el ne mulaszsza * 2 ), de söt ezeket minden más előtt ugy t e l jesitse , hogy mindenek. kik öt hivatalos körében
foglalatoskodni látják , felbuzduljanak sziveikben,
's dicsőítsék az Atyát, ki mennyekben van. Ezt, és
illykép tegyen minden lelkipásztor, azt tegyük mi
is zalamegyei plébánosok ; vagyis : mivel elvitázhatlanul bizonyos a z , hogy mi, kikel az isteni
gondviselés több, az anyaegyháztól messze eső
fiókhelységekbeni
számos híveknek lelkipásztoraiul rendelt, kik a' székes egyháztól nagy t á volságban lakunk, emberi, lelkipásztori, h á z f ö nöki, honpolgári kötelességeink' koczkáztatása,
de söt elmulasztása nélkül, híveinket, házunkat
több napokra el nem hagyhatjuk, kik mindenek
előtt önhiveinket vagyunk kötelesek, ,non solum
verbo, sed et exemplo pascere,' gyakoroljuk m a közlendnek, ha máshova fordíttatnak, mint ha az Isten' tiszteletére templomjainkban ott hevernek.
Szerk.
* 3 ) De viszont holmi családfőnöki kifogások' ürügye
alatt az imádságot és lelki gyakorlatokat se hanyagolja el. ,Omnia tempus habent.'
Szerk.
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gunkat a' lelkiekben pásztori okossággal, teljesít- gos jelenlétéről, annak imádásáról 's az üdves
sük kötelességeinket ugy, hogy midőn másokat áldozásról tartson alkalmas beszédet. Most k e z oktatunk, mi is okuljunk, midőn másoknak az dődjék a' nagy mise, melly alatt, valamint a' p r e űdvesség' útját kimutatjuk, lépjünk arra magunk dikatio alatt is, senki ne gyóntasson , hanem illő
i s , de sőt előre menjünk. E' végre mindeneket figyelemmel a' hivek közzé elegyedve, vagy az
kellő figyelembe véve e' következőt látom e g y e - oltárnál szolgálva buzgólkodjék. A' communiohoz
dül kivihetőnek, és mégis ezélra vezetőnek. A' érve hallgasson el az orgona, 's egyik egyházi
húsvéti és karácsoni gyónások, bizonyos ájtatos- lépjen az Ur' asztalának zsámolyához,élő nyelven
ságra buzdító, töredelmességet 's jobbulást e s z - a' hívekkel mondja el a' hit-, remény- és szereközlö, czélszerü előzményekkel kezdessenek, tetnek indulatait és a' közgyónást, melly után a'
folytattassanak és végeztessenek. A' szomszéd hivek szokott módon áldozzanak. Sz. mise' v é g é plébánosok (mivel az egész esperesi keriiletbe- vel egy harmadik egyházi lépjen a' szószékre,
liek a' plébániák' távolsága miatt hivatalos k ö - tartson a' jóban való állhatatosságról, 's az előbbi
telességeik' koczkáztatása nélkül, de az illy idők- bünökbeni visszaesés' veszedelméről egyházi b e ben megjárhatlan közlekedési utak miatt is, ezen szédet; 's ezt kövesse, és fejezze be az egész
gyóntatásukat együtt nem tarthatják,) *3) a' szom- ajtatosságot, közimába foglalt buzgó hálaadás I s széd plébánosok tehát, nem figyelvén a' külön tannek. Mindezen ajtatosság alatt, mint fölebb
esperesi vidékre, a" húsvéti és karácsoni gyónta- érintém, minden egybegyűlt egyházi jelen legyen,
tási mindegyik plébániára nézve előre határoz- 's a' helybeli plébános maga is segédjével együtt
zák meg, a' számosabb hiveket számláló plébá- elegyedjék a' töredelmeskedők közzé, híveinek
niákra több napot határozzanak, az illykép'kitű- láttára a' szentegyházban gyónjon m e g , 's teljezött gyóntatási napot megelőző nap' délutáni négy sítse a' teljesitendőket, 's igy tanítással 's példáóratájára minden plébános, ha lehet segédjével,a' val is lelki épületére lesz önhiveinek, azokat
rendelt helyen jelenjék meg; akkor kellő diszszel, hosszas időre el nem hagyja,'s a' plébánosok ugy
ajtatos buzgalommal tartassék vespera, lépjen fel mint a'segédek, habár felváltva, minden nyomasztó
azután egyik egyházi a' szószékre jól elkészített pénzbeli kiadások nélkül üdvesen gyakorolhatják
beszéddel, 's az igaz töredelmesség, a' bűnbo- magokat a' lelkiekben , nem is kivihetetlenek, mint
csánatot szerző igaz poenitentiatartás' szentsé- a" székes egyházakban tartandó nagyobbszerü
gének kellékeit fejtegesse. A' beszéd' végével az lelkigyakorlatok, mellyek egyedül a' papiroson
összegyűlt egyháziak a' hívekkel együtt térdelje- állhatnak. *4)
nek le az Ur' oltára előtt, hívják segitíségül a'
Az eddig mondottakból, ugy vélem, elég
Szentlelket buzgón imádkozván ; ezek után üljenek nyilvános, ki legyen igazán jó lelkipásztor, az
a' gyóntatószékbe, nem polgári öltönyben, nem is tudnillik , ki emberi, lelkipásztori, honpolgári 's
egyszerű reverendában, hanem karingben, stólát házfönöki kötelességeit egész kiterjedésében i s véve gyakorolják most bűnbocsátó hatalmukat meri , azokat hiven, buzgón, épületesen teljesiti,
u g y , hogy bírói, oktatói 's orvosi tisztöknek ki a' papnevelő intézetben szerzett tudományos
megfelelve, midőn egyebeknek az örök élet' a j - ismereteit jó könyvek' szorgalmas olvasásával
taját megnyitják, maguk előtt be ne zárják. V é - koporsóba zártáig bővíti, ki tudományát, erejét
gezvén a' gyóntatást, a' szentegyházból el ne t á - 's értékél az emberiség-, kivált a' gondviselése
vozzanak , hanem egyig abban megmaradjanak, 's alatt lévő híveknek lelki 's testi hasznára, g y a r a a' hiveket is eleve a' végig maradásra felszólít- pulására 's üdvességére lehető legjobb módon,
sák; boruljanak le ekkor ismét az Ur' oltára előtt, egész készséggel fordítja, híveinek lelki javát,
és a' vett kegyelemért, a' bűnökből való kiszaba- igazán szomjúhozza, erkölcsöt, igazságot, illedeldulásért adjanak hálát a' véghetetlen irgalmasságú met, viszonszeretetet hint, valamerre jár és kel,
Istennek. Másnap reggel hat órakor a' nagy ha- jó barát, jó keresztény, jó hazafi , jó családfönök,
ranggal jel adatván, ismét jelenjenek meg a' értelmes tanító , bölcs tanácsadó , tehetsége s z e szentegyházban, hívják segítségül a' Szentlelket, rint adakozó, és hogy ezt tehesse, keresztényi
's mint fölebb nyolcz vagy kilencz óráig, mig csak okossággal gazdálkodó , atyja az árváknak , v i töredelmeskedők lesznek, gyóntassanak. Ekkor gasztalója a' szomorúaknak , tanácsadója a' k é t e l beharangoztatván, lépjen fel egy másik egyházi a' kedőknek , jó útbaigazítója a' tévelygőknek , v i székre, az üdvezitő Jézusnak a' csudálatos Oltári— lágossága a' vakoskodóknak, paizsa a' g y e n szentségbeni Istensége- 's emberiségéveli valósá- géknek, lelki orvosa a' bűnösöknek, segédje.
* 3 ) Tehát még ezt sem. Valljon van-e idejek kerületi
gyűlésre is összejönni ?
Szerk.
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gyámola a' betegeknek, a' halállal kiiszködőknek mindene, az elöljáróknak 's törvényeknek
védelme, 's az egész emberiség' boldogítója.
Hogy valamelly egyházi megye mindenkép
alkalmas jó egyháziakkal jeleskedjék, vagy hogy
olly jellemű, mint kinek fönebb vázlatát adám,
egyháziak nagyobb számmal, vagy csak többen
is , mint jelenleg, valamelly megyében találtassanak ; szóval az erkölcsi romlottságnak az e g y háziakból, szinte mint a' világiakból való kiirtására,
én az annyira elhíresztelt nyilvános lelki gyakorlatokat korán sem vélem elégségeseknek* 5 ); mivel
ha van erkölcsi romlottság, van hitlen vallástalanság : az egyedül ugy irtathatik ki, ha a' fejszét
a' rossznak gyökerére teszük. Nem tehetünk
ugyan semmi üdvest Isten' segítsége nélkül, de
nem lehet, nem szabad Istentől kérnünk a z t , mit
magunk is megtehetünk, és meg nem teszünk.
Cselekednünk, munkálkodnunk, minden szükségeseket a' lehetségig meg kell lennünk, és csak
azután a'mennyei áldásért folyamodnunk
mert
bármennyit elmélkedjünk, bárinilly buzgón imádkozzunk . ha csak kötelességinket nem teljesítjük,
sem magunk meg nem jobbulunk, sem másokat
meg nem javítunk.
P i a n d e r F e r e n c z , novai esperes.

IX. P i u s .
(Francziából.}

,Zajló tengeren halad a' világ' hajója, de I s ten a' kormányzója'. 'S valóban, ezen vigasztaló
mondatra igen nagy szűkségünk van a' kedélyek'
heves felzaklattalásának jelen perczeiben. Mert
mint emberek nem nézhetjük mellőző közönyösséggel azon forró lázt, melly az emberi társaságot gyötri; azon forradalmat, melly minden köteléket széttép; azon határtalan érzelemzavart,
melly az alját fölülre fordítja. Mi forró imáinkkal o s tromoljuk az eget, hogy a' népeknek az észt 's a'
békeséget visszaadja. Mint egy hazának liai annál
élénkebben érezzük honunk' szorongattatását, 's
az azt környező veszedelmeket. Lelkünk szomorú
egész a' halálig szerencsétlensége' látásánál, 's
szivünk több mint egy imát küldött föl Istenhez,
* 5 ) Egyes eszköz csak is egyes eszköz; egyik hathatósabb, mint a' másik, de azért nem minden. Szerk.
* G )Jókor! Értse a' ki tudja. Isten nélkül mi üdveset
sem tehetünk ; de azért hozzá nem szabad előbb folyamodnunk, mint midőn már a' lehetőségig mindent
megtettünk ! Hát az a' mindenlehetőség honnan, ha
mit sem tehetünk ? ! !
Szerk.

hogy gyógyító 's boldogító jobbját fölötte ismét
kiterjeszsze.
De mint keresztények megvalljuk, hogy j e lenleg mindenek előtt egy gondolat, egy fájdalom
foglal el leginkább bennünket. Mert midőn az e g y ház' főnökén, Krisztusnak helytartóján, a' legmagasztosabb- 's legszentebben, mi reánk nézve
e' földön létezik, istentelen erőszak követtetik el :
akkor egyszersmind erőszak követtetik el azon,
mi szivünknek legdrágább 's érinthetlenebb. Ezen
gondolatnál minden más érdek elhallgat, legyen az
még olly szent. Hiszen az egyház lelkünknek hazája, hitünknek alapja, életünknek támasza, 's tanítója egy örök j ö v ő n e k , egy túlvilági mennyei
léteinek, mellytől ezen földi élet olly távol van,
mint a' föld a' mennytől. Mint gyermekei az e g y háznak, általa több mint emberi tökélyre vagyunk
hivatva. Durva hatalom eröszakot elkövethet ugyan
rajtunk, midőn ezen szent tulajdonunktól megfosztani, 's a' fájdalmak' legkeserübbikét velünk é r e z tetni iparkodik : de soha sem fog neki sikerülni
azon országot leigázni, melly nem ezen világról
való. Soha sem szűnendünk meg harczolni ezen v i lággal, bízván abban, ki minket erősít. Ezen durva
erő mit sem fog ellenünk kivinni, 's diadalmai nem
lesznek tartósak.Hisz' egy nagyhírű férfiú, ki hatalmának mindeneket alávetettekül gondolt, azt szokta
volt mondani : ,Tudjálok-e, ki fog jövendőben győzni, a ' k a r d vagy az eszme? Az eszme
fog győzni.'
Már pedig a' papságban személyesítve j e l e nik meg az isteni tekintélynek, e' legfőbb halalomnak, minden emberi törvényt felülmúló t ö r vénynek eszméje; ez az emberben létezhető l e g n a g y o b b , ' s legczáfolhatlanabb eszine. 'S ha van
valami a' világban, mi megtörhetlen erővel bir, mi
a'világ' minden halalmával daezol: az az igazságés ártatlanságnak öntudata. És ezen ártatlanság
épen akkor legyőzhetetlen, midőn gyenge, 's m a gányban elhagyatva áll : ,Cum infirmor, tunc p o tens sum.'
Illy viszonyokban tűnik föl előttünk IX. Pius.
'S az, hogy minden emberi támaszt nélkülöz, m u tatja őt nekünk az ö egész nagyságában. Krisztus'
helytartója , mintegy az ég és föld között f ü g g vén, és semmi által e' világhoz kötve nem lévén,
a' láthatatlan Magasságbeli' kezére van utasítva,
melly ölet föntartja , 's mellytől számára váratlan órában segély érkezendik. Mesteréhez hasonlóan bárány ö , 's azért győztes is fog maradni,
mint amaz Ezen egyszerű gondolat kielégíti szivünket, mert a' keresztények minden időben tel—
vék a' bárány' gyözelméröli bizodalommal ; 's a'
ki csak ismeri egyházfőnökünket : ismét föl fogja
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találni ezen képen azon kitörülhetetlen benyomást,
mellyet kifejezésteljes arczának szelídsége, n y u godtsága, derültsége 's egyszersmind komolysága
rá tett; föl fogja találni az egyszerűség és fény'
azon vegyületét, ama' leirhatlan kellemet. mellyel
másutt alig találkozunk.
Mi azon erős meggyőződést tápláljuk, 's azt
az egyház' balsorsán bánkódó minden keresztény
szivnek vigasztalására ki is mondjuk : a' mi l e g főbb pásztorunk a' dühöngő hin zivatarok' daczára
legfényesebb győzelmet fog nyerni; Roma bánattal 's elszégyenülve fog urának 's atyjának eleibe
menni; térdet hajtva fog ismét neki hódolni, 's
uralkodója' fölségének nagysága 's kímondhatatlan jósága által legyőzetve inkább , mint a z elött, fog tuláradozni szeretetének, háladatosságának 's örömének jeleitől. Olaszhon a' kibéküli
Európával egyesülend magasztalására, "s az öszszes katholicus világ örömriadással üdvezlendi
ötet, mint Krisztusnak helytartóját, mint bárányt,
ki megváltotta 's kormányozza a' világot
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LFogmaml es lialadas.
Valahány életkérdés napjainkban csak szönyegre kerül, mindegyik félreismerhetleniil vállásos bélyeget hordoz homlokán, ha mindjárt a'napjainkban olly előszeretettel dajkált materialismus'
körébe v á g n a i s ; mi kétségtelenül onnan van,mivei a' mostani divatos stalusbölcsek, látnokok és
jóslók azt hiszik, hogy föltalálták a' népboldogitás' titkát, ha fönhangon vitatják : minden népnek
valódi előmenetele szoros összeköttetésben áll
annak vallásbani haladásával.Miért is az ugy n e v e zettstabilismusnak emberei igen gyűlöletesek elöttűk. Tehát a' katholicismus semmit sem akar tudni
a' haladásról? De igen! ö is mer haladni; azonban a* haladás alatt érti hitének terjedését külsőképen, és a' vallásosság' növekedését belsőképen,
A' katholicismus ugy kiván haladni, hogy minél
inkább olvadjanak egybe a' külformák a' tökéletes
hitismerettel ésbelélettel,ugy hogy e ' k e t t ő : é r t e lem és élet egy organicus és egymásba ható e g é szel képezzen, hogy a' vallás ne olly viszonyban
álljon a' hivöhez, mint a ' t e s t r e rakott ruha az
embcrhez. Azonban a' protestantismus az ez é r t e lemben vett haladást nem-valódinak, imprakticusnak állítja, ugy v é l e k e d v é n : hogy a'meddig a'
szabad mozgást a' hitnyüg korlátozza : addig
nálunk szó sem lehet a' haladásról. És mit n e vez a' protestáns hitnyügnek nálunk? A' dogmahitet. De miután mi itt a' még hivő protestanlismust tartjuk szem előtt, azt tudnillik, melly Krisz-

tust Istenembernek, a' világ-' megváltójának vallja,
szabad legyen kérdeznünk : Ezen Iírisztusbani hit
nem dogma-e? ISs ha az, akkor a'hivő pro te s t a n sok is csak szinte bitnyiig alatt állnak, valamint
mi, és csak a' lobi.' és kevesebb forog szóban,
mennyiben tudnillik nálunk löbb hitdogma van;
föltéve, hogy az igaz hitbeni megnyugvás mégis
nyűgnek mondathatik.
Azonban ennek ellenére mégis folytonosan
csak azt hangoztatják felénk : Hagyjatok föl a'hitdogmákkal; mert minden más dogma' mellözésévei elég Krisztusban hinni. Ezen felfogásban r e j lik ugyan valami igaz, mi a' kiegyenlítést még l e hetségessé leszi. Hiba volna tudnillik részünkről,
lia mi a' kifejtett dogmahilet mereven és egyoldalulag akarnók kiemelni, és a' Iírisztusbani átalános
hitet és hivői készséget háttérbe szorítani. Igaz,
átalánosan véve a' dolgot, a'Krisztusbanihit elégséges dogmák és sacramentalis kegyszerek nélkül
is ott, hol a' körülményeknél fogva a' hivői készségnél egyéb sem nem nyujtathatik, sem nem k ö veteltelhetik. Illv természetű volt a' hit az egész
ó-szövetségben. Ott csak a' Messiásba! átalános
hitnek volt helye, és ez elég volt. Hasonló helyheztetésben voll a' már bekövetkezett megváltás
után is sok vértanú hitére nézve. Voltak, kik a'
keresztényeket Intőkért elvérzeni, és a' harczban
diadalmaskodni látták. Ez őket Krisztus' hitének
rögtöni elfogadására és megvallására birta; mi
nem egyszer legott a' többi vértanukkal együtti
kínszenvedéshez vezeteti. Ezek' hite nem volt
dogrnahit azon értelemben, mintha minden hitigazságot ismertek és benne megnyugodtak volna ;
nem is részesültek ők tettleg semminemű sacramentalis k e g y s z e r b e n : és mégis mint szenteket
tiszteli őket az anyaszentegyház, noha átalában és
egyszerűen csak azt hitték : hogy Krisztus lslenember, és e' világ' megváltója. És igy szerintünk
is igaz marad az : elég az átalános hit Krisztusban
dogma és kegyszerek nélkül is (tudnillik hol ez másként nem történhetik). De miért nem csak nem
hagynak föl tehát a'katholicusoka' dogmahittel, söt
ahhoz még az lidvességet is kötik? Ezen felhagyás, vagyis közönbös magunk tultevése a' d o g mákon, képezné elleneink'értelmében a'czélba vett
vallásbani haladást, melly is szerintök a'háromszázados hitszakadást kiegyenlítené, és a' kibékülést,
a : reuniót eszközölné.
De mi sincs könnyebb, mint eme' kath. elv'
szigorúságának igazolása ; az ok igen egyszerű,
A' Krisztusbani átalános hit elég a'vele való e g v e sülésre, és a' megváltásbani részvételre. De viszont ennek az egyesülésnek isméti felbontására,
és a' Krisztusróli lemondásra is elég, ha valaki
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tudva, csak egyetlen-egy, Krisztustól származott
hittant is makacs ellenmondással félrevet. Tehát
az üdvösséghez az épen nem szükséges, hogy a'
hívőnek kifejtett dogmahite legyen : de az okvetetlenés absolut szükség : hogy Krisztussal egyenes ellenszegülésbe ne lépjen; mert az ellenszegülésben nincs egyesülés. Azért mi kárhoztató Ítéletet soha sem mondunk a1 prot. egyénre, mert
Krisztusbani átalános hite lehet, mi bizonyos körülményekben. bizonyos föltételek mellett elég a r ra. hogy Krisztussal egyességben legyen. Itt csak
a1 határozó kérdés : hogy valljon tudva és szabadon nem lépett-e valaki Krisztussali ellenkezésbe
hittanainak akaratos ellagadása által?Hogy a'dogmahitnek mellőzésével, pusztán csak Krisztusban
hinni, haladás volna a" hitben : az egy ferde combinatio. A' kevesebb tudás még soha nem volt haladás a'tudásban. Hogy a'világosság' baráti Krisztustagadásukat haladásnak mondják a1 vallásban :
az csak onnan jön, mert nem tudják, hogy ő bennök a' liaeresis' első eredetéhez tér vissza : mert
a' kereszténység' első eretneke is Krisztustagadó
volt, valamint ők. (Szabadon a' ,Hist.-Pol. ttlätt.'
után.)
ß.

5. Kegyes Jézus! adj malasztot, hogy hitünk erős legyen,
'8 minket rang, lenv, kincs, halálkin, mult jövendő vagy
jelen
El ne válaszszon Tetőled, a' ki egy Istenségben
Az Atyával 's Szentlélekkel mind örökkön élsz. Amen.
Tarkányi.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Ausztria,

Ausztriában az egyház szilárd , erélyes és elhatározott munkásságot kezd kifejteni.Már a'mult évi augustusban
tartatott Salzburgban egyháztartományi püspöki tanácskozmány, mellyben az érsekkel együtt a' trienti, brixeni,
gurki. lavanti püspökök, és a' seckau- leobeni helyettes
vettek részt. Dec. 12-én az ausztriai főherczegség' egyháztartományának részéről az országgyűlésnek egy emlékirat nyújtatott be, aláírva a'bécsi érsek- és a' linzi és szentpölteni suffraganeus püspökök által, mellyben az alajijogok' tervezetében az egyházi ügyekre vonatkozó, és választmányikig elfogadott egyes szakaszi javaslatokra tétetnek alapos észrevételek. A' kérdéses szakaszok közt említtetik a' 15-dik, melly a' társulati jogot a'vallási téren azon
záradékkal korlátozza, mennyiben a' vallási társulat' iránya
a'status'czéljaîval nem ellenkezik; a' 16-dik melly kimondja, hogy többé nincs álladalmi egyház ; a ' 1 8 - d i k ,
mellyben a' házasságról, csak mint polgári szerződésről tétetik rendelkezés : a' 19-dik, melly a' nevelést illeti, és
igy hangzik : Igazgató befolyás a' nyilvános tanintézetekre. semminemű vallásos társulatnak sem engedtethetik m e g ;
és a' 22-dik. melly minden egyes polgár' tulajdonát a' törvény' oltalma alá helyezi, 's az emlékirat követeli, hogy
Az Angyalok és Szentek' lisztclelére.
ez oltalom az erkölcsi testületek' vagyonára is kiterjesztessék. Ezen emlékiiatot legközelebb egész terjedelmében
adandjuk. -— Az olmützi érsek mult év' dec. 6-, 12- és
13-ról három föliratot intézett, egyiket ő folségéhez, másikat az országgyűléshez, harmadikat pedig a' ministerium1
hoz, mellyekben a' morva egyháztartomány' kivánatait
adja elő. azokat a' vvürzburgi zsinat' határozataival együtt
. S o k csudákkal, é g i j ó k k a l 'stb.' s z e r i n t .
föliratához külön is mellékelve. A' kivánatok a' wiirzburgi zsinatéival ugyanazok, alkalmazva különösen az ausztrit.Oh s z e n t b a j nok!*buzgó sziv vei köszöntünk ma tégedet.
ai viszonyokhoz. Hasonlót tett a' tengerparti egyházi tarGyőzelmed' emlékére szenteljük ez ünnepet ;
tomány, mellynek fölirata kivonatban a"' bécsi egyházi
Te ki Jézus' szent liiteért éltedet föláldozád,
újság' idei 14-dik számáhan olvasható. Az olmützi érsek'
Megnyeréd értté mennyekben a' vértanú-koronát.
föliratát a' briinni megyei papság a' kormányhoz intézett
külön nyilatkozmányban is támogatta, 's a'dec. 18-káról
2. Mind liiába volt a' zsarnok' hizelgő Ígérete,
kiadott kormányválasz biztosítja a' nyilatkozókat, hogy
Téged e' világi jóknak csábja meg nem ejtliete ;
kivánataik illő figyelembe fognak vétetni, és gond fog forMind hiába volt a' kinzás, gyötrelem's szörnyű halál, díttatni rá, hogy egy állandó ,concordia sacerdotii et impeTe Jézus' keresztje, mellett győzhetetlen szirt valál.
rii,' melly minden igaz katholicusnak első és utolsó kivánata. alkotmányos uton létesüljön. — Ezeket tudva és
3. Te Jézus nélkül halálnak tekintéd ez életet,
látva nem tartóztathatjuk magunkat azon forró kívánsáVele szenvedned öröm volt bármi nagy gyötrelmeket ;
gunk' kifejezésétől, vajha a' magyarhoni kath. egyház haA' kínzók kifáradának, 's szerelmed nem lankadott
sonlókig és mielőbb is föllépvén, az ausztriai püspökök és
Jézus iránt, ki a' kinhoz mindig uj erőt adott.
katholicusok' igazságos kérelmeinek maga részéről is súlyt
adjon, 's azok' szerencsés keresztülvitelét, mennyiben tő4. A' porból származott testet megölik gyilkosaid,
le függ, elősegíteni iparkodjék ; miután ugy sem lehet kételAzt liivén, hogy haláloddal életében fogy a' hit :
kedni azon, hogy az alapok, mellyek most le fognak tétetni,
Pedig Jézus mennyországba vitte tisztult lelkedet,
százados szerencsés vagy szerencsétlen jövőnek csiráit horEs a' szent hit véred által gyors áldással terjedett.

KÔÏ-ÉNEKEK.

IV.
2, Egy s/i. vértanú ünnepén.
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dozzák magukban, 's a'mint ezek' sorsa Ausztriában eldől:
ugy fog eldőlni Magyarországban is. Nem is szükse'ges,
hogy ez iránt még tanácskozások tartassanak. A' kath.
egyház' kivánatai már eléggé meg vannak mind a' megyei,
mind a' püspöki conferentiákban vitatva, 's a' fő kérdésekre nézve a' würzburgi zsinat' értelmében köz a' megállapodás. Itt tehát nincs egyéb h á t r a , mint hogy az egyes
főpásztorok, mennyiben a' jelen körülmények közt testületi
föllépés nem volna eszközölhető, ő felségéhez alázatos
folirásban járuljanak, előadva a' magyarhoni kath. egyház'
kivánatait, 's az ezek' következtében újra rendezendő egyházálladalmi viszonyok' megállapítására, nemzeti zsinat'közelebbi tartásának szükségét alázatos hódolattal följelentve.

Némethon.
Noha kissé későn, de mégis visszatérünk egy olly
eseményre, mellyre eddigelé a' katholicusok 1 részéről kellő
figyelem nem fordíttatott. Ugyanis a' pfalzi tartománytanács azon alkalommal, midőn a' maiusi ülésben a' szegény iskolanénék' számára fölállítandó, de létre nem jött,
kolostorra fordított összegekről nyilatkozott, következő
további nyilatkozatot is adott be : ,A' tartományi tanács
kénytelen nyilvánítani; miszerint korán sem elégséges,
hogy a' mult évi septemberi gyűlés' határozata szerint Pfalzban létező kolostori intézetek tovább ne szaporittassanak;
hanem elutasithatlanul szükséges, hogy a'pfalziak' nagy botrányára már eddigelé fiinállók is minden mulasztás nélkül
megszüntettessenek; 's ezért indítványozza: hogyő fölsége
a' király méltóztassék a' Pfalzban létező minden kolostori
intézetet azonnal eltörölni.'
Legyen nekünk szabad ezen tartalomdus pontot egy
kissé bővebben taglalni. Mindenekelőtt is egy szót a' dolog'
állásáról. Pfalzban, mint tudva v a n , két kolostor van, egy
férfi-, 's egy nőkolostor. A z álladalom ezeknek föntartására egy fillért sem ad. A' nőkolostor egészen magánalapon nyugszik. Az épületet a' franczia forradalom' i d e jében néhány nő, mint újra megvásárlott magántulajdont
birta ; később a' bajor kormány alatt kolostorrá alakíttatott. Az oggersheimi férfi-kolostor pedig Lajos király' magánpénztárából birja alapítványi tőkéit. Ezen oldalról tehát
mind a' két kolostor magán társadalmi jellemű, 's az álladalomtól sem alapitás, sem föntartási eszközök' tekintetéből nem függ. Az egyháztól 's álladalomtól helybenhagyatv a , mindkettő az alkotmány
és pápai egyezkedések
által biztosítva van, a' nélkül, hogy az álladalom valaha
magát följogosítva érezhetné, eltörlésöket önhatalmilag 's
egyoldalúan elrendelni, mindaddig, mig a'jogot tisztelő
álladalom' nevére igényt tart. — Hasonlóan az uj birodalmi alkotmány is biztosítja ezen két vallási társulatot.—
A ' pfalzi katholicusok, úgymint : a' püspök, a' lelkészi
kar, 's a' nép' ismételve mellettök nyilatkoztak. A' speieri
domonkosnők a' nevelési ügynek igen hasznos szolgálatot
tettek négy osztályú jeles népiskolájok, magasabb intézetük , mellyre még protestáns papok is bízták leányaikat,
's nem különben növeldéjök által. Szinte illy elismeréssé!
fáradnak a' lelkipásztorságban 's gyóntatószékben az
oggersheimi sz. ferencziek is. A' tartományi tanács ezen
két kolostornak minden mulasztás nélküli eltörlését ő felségénél indítványozta. IIa ezen indítványt megvisgálni
akarván, azon kérdést formuláznék, hogy mit követett el
ez által a' tanács ? Azt kellene felelnünk: a' tanács ez által
1-ször: törvénytelen, jogellenes követelést tett. Már fölebb

említettük , hogy ezen testületeket minden képzelhető jogczim , szerzés , személyes szabadság, a' bajor 's az összes
német birodalom' alkotmánya biztosítják. Az indítvány
tehát a' legújabban is biztosított jogi állapotnak nyilvánvaló megsértése. D e az indítvány 2-szor : ellenkezik a'
szabadelvüséggel, sőt egyenesen zsarnoki lelkületre mutat.
Mert ha a' jogezimek nem is volnának olly szilárdak, nem
szabadelvütlenség-e, hasonjogu honpolgárokat akadályozni
akarni olly életirány' követésében, melly az álladalom
iránt sem veszedelmes, sem ellenséges ? Vagy az illy követelés nem a' legármányosabb megszoritása-e az egyéni
's társulati szabadságnak, mellyel most mindenki é l , de
különösen Heckernek elvrokoni tettlegesen élnek ? Illyesminek a' demokraticus elveken alakulni akaró monarchicus
uj német álladalomban ép olly keveset szabad előfordulni,
mint Éjszakamericában. Különben a' hajdani bureaukratia
helyett uj 's még gonoszabb vörös zsarnokság uralkodnék.
3-szor : A' tanács ezen követelésében szenvedélyeinek
engedte át magát. A' férfi előbb meg szokta fontolni a' jogot 's a' törvényt, minekelőtte indulatainak helyt ád, vagy
épen nyilatkozik; ha ezt nem t e s z i , ugy megérdemli a'
szenvedélyesség' szemrehányását. A' tanács pedig nem
cselekedett igy ; sőt annyira megfelejtkezett magáról, hogy
jogviszonyokat illető indítványát nem jogos okokkal, de
ezeknek még csak színével sem támogatta ; hanem olly kifejezésekkel állott elő, mellyek csak szerzőjének indulatosságát árulják el. Például a' pfalziak' botránkozását hozza
föl mint okot a' közjog ellen ; a' mi annyit tesz mint keresztény intézetek ellen a' hitetlenség' szenvedélyeit hivni
föl akadályul. A' tanács 4-szer: indítványával nyomorultan
elmaradt az újkor' jog- 's szabadságfogalmai megett. A'
szabadelvűnek látszani akaró gyülekezet' fölhívására, a'
rendőrségnek be kellene tolakodni a' társulatok, ezen tágasabb , terjedtebb családok' szentélyébe. A' minden és sok
kormánykodást hívják föl szövetségtársaul
szabadsági
törekvéseiknek. Nem gondolják m e g , hogy egy társulat'
eltörlésének elhatározásával minden más társulat' létele is
kérdés alá vonatliatik, 's hogy erre jogosan 's tettleg a'
fölhatalmazás meg is történt. D e ez még nem elég; a'
tanács ez által 5-ször : magára a' gyengeség' bélyegét is
sütötte. A' tanács a' pfalzi hitetlenségnek, ugy nevezett
szabadclvüségnek, általa pártolt ügyét olly gyenge lábon
állónak tartja, hogy a' kolostorok, az ostobaságnak ezen
kikürtölt tanyái, reája még veszedelmesek i s ? I g y valóban
ügye igen rosszul állhat. Mit is lehet a' kolostorban elzárt 's félénk apáczáktól tartani ? Vagy a' tornyon ragyogó
kereszt okoz zavart ? De továbbá, ugy látszik előttünk, a'
tanács ezen indítvány által magát nevetségessé is tette.
Vagy hogy is lehet a' tárgyat máskép fölfogni, midőn a' kifejezést annyira felcsigázza, hogy „elutasitliatlan szükség"-ről merészel szólani egy j o g - , szabadság- 's rendellenes indítványban, melly ellen a' pfalzi
katholicusok' kitűnő többsége, melly szinte nyom valamit, óvást tesz? Vagy talán a' szavak' hatálya az
okok' hiányát pótolja ? V a g y talán illynemü gyöngéd
insinuatio által az ismeretes frankfurti törtirásmódra tétetik figyelmeztetés ? Vagy talán ez által hallgatag a' baromi erőszaknak élő tárnokaira történik hivatkozás, melylyekkel a' demokraták képesek előállani, ha különben
istentelen indítványaiknak nincs ohajtott sikere. Végre
ezen indítvány, véleményünk szerint, a' király' fölségének
indirect megsértése. Vagy nem igy kell-e e' tárgyat fölfogni, midőn a' király fölhivatik tanácsa által a' birodalmi
's országos alkotmány' megszegése- 's a' közjog' megsértésére ? Illynemü indítványokat csak az tehet, ki a' királyt
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illy tolvajrendszer 's karhatalom' használására képesnek
tartja. Az egész dologban az a' legesudálatosb, hogy illy
sok 's egyébként tisztelt férfiak gondatlanul 's minden jogérzetet mellőzve, illy okiratot össze- 's aláírhattak. Előfordul
ugyan az életben, hogy a' szenvedély ezt, vagy amazt elvakítja; de egy egész testületnek, két tag' kivételével, (csak
ennyi volt az indítványnak ellene,) még sem volna szabad
illy balfogást tenni, ha csak Pfalznak egész lakosságát radicálnak, 's igy a' tartományi tanácsot lelkülete' igaz tolmácsának tartani nem akarjuk. Illy föltét ellen pedig a'
leghatározottabban tiltakozunk. Nevezetesen ismeretes dolog, hogy Pfalzbanki döntötte el a' választásokat. Sajnáljuk,
hogy ezen barátságtalan értekezéssel a' tartományi tanács
ellen föl kelle lépnünk ; minthogy máskor Pfalz' érdekei fölött elismerést érdemlő modorban őrködött. (A. P. Z.) Közlöttük ismertetéseül azon iránynak, mellyet a' protestánsok
még Bajorországban sem tudnak magokban elfojtani azon
helyeken, hol többségben vannak.

pásztori és körlevelet, és a' papság- és hívekhez intézendő
mindennemű iratot a' status' előleges helybehagyása alá
bocsássa, és a' zsinati határozatokat az állomány' törvényei- és jogaival öszhangzásba hozza. Mi nem fogjuk
tűrni, hogy valaki a' freiburgi népet intézményeiben
bűntelen insultálhassa, alattomos és szűnni nem akaró áskolódás által háborgathassa, a' bizodalmatlanságot, nyugtalanságot és rendetlenséget örökösen ápolhassa. Feleletét
folyó hó' 23-dikára (az ultimatum 14-dik octoberről kelt,)
elvárjuk, eleve kijelentvén, hogy a' hallgatás engedni vonakodásnak fog tekintetni.' Ezen idézetek, mond az ,Ami de
la Religion,' elegendők. A' becsületes emberek' indignatioja
ezen iratnak is igazságot szolgáltatand. Bármi érje a' hős
és szent püspököt, ki ellen ezen megtámadások intézvék,
a' katholicusok' közelismerése, az egyház' hálája bő jutalmat nyujtandnak neki azon rágalmakért, mellyekkel illettetett.

A in e r i c a.
Schweiz.
Azon ultimatum, mellyet a' freiburgi kormány Marilley püspök urnák kézbesített, 's mellyet eddigelé, mivel
kútfőinkben nem találtuk, nem közölheténk, igy hangzik :
,Reverendissime ! A' freiburgi kormány forrón óhajtja a'
békét és csendet, ön azt kerüli. Ön megesküdött, hogy a'
szellemek' lecsendesitését nem engedendi , és a' helyett,
hogy a' béke' visszaállításán munkálkodjék, azon van,hogy
romokat romokra halmozzon, a' családokban, plebániakban,
községekben meghasonlást okozzon, a' lelkismeretekben a'
zavar és nyugtalanság' magvait hintse e l , a' testvériség
és boldogság helyett gyűlölséget és pusztítást előidézzen,
és országunkat szerencsétlenségbe döntse. Ön február' 1 1 diki (mult év) körlevelében a' canton' papságának a'januar
22-diki törvény ellen engedelmetlenséget kötött szivére,
egyedül azon czélból, hogy a' zavarokat öregbítse, a' elerusra zsarnok akaratát ráerőszakolja, és a' szellemi fejetlenséget örökösitse. Ön tiltakozik a' canton' egyik törvénye ellen, mellynek czélja a' felvilágosult ész és oktatás'
jótéteményeit Freiburgban elterjeszteni, vádolva azt istentelenségről, mivel állítólag ön és az egyház' jogaival
ellenkezik ; mialatt a' kérdéses törvényben foglalt rendeletek az európai katholicus statusok' többjeiben uralkodó
rendszerrel egészen egyezők, sőt Schweiz' több kath. cantonaiban is elfogadvák. Ön egy veszélyeztetett religiot emleget és hirdet, mialatt igazán szólva, a' cantonban annak
létezése óta a' religionak más ellenségei nincsenek, mint
két nagyravágyó püspökei, ön' gyászos emlékezetű elődje
Strambino, és ön. Ön' kezei közt aljasult az a' politica,
gyűlöletes szenvedélyek, fanatismus és üldözés' nyomorult
eszközévé. De legyen elég. Mint atyáink' vallásának született protectorai, kik annak sértetlen föntartására, és a'
kath. cultus' szabadságának e' cantonbani biztosítására
vagyunk hivatva, kötelességünknek ismerjük, ezen a' közcsend ellen intézett merényeknek valahára véget vetni. Az
alkotmány-, a' canton" ezen legfensőbb törvényének értelmében fölhívjuk önt, hogy minden kivétel nélkül a' canton'
ezen alkotmánya- és törvényeinek magát alávesse, hasonló
alávetést a' cantoni clerus' minden tagjainak lelkére kössön, őket oda utasítván, hogy azokhoz minden magán és
nyilvános tetteikben alkalmazkodjanak, és igy a' népnek
példával is menjenek elő : hogy ezentúl minden rendeletet,

Uj- York. A' vendégszerető America naponkint fogad be európai száműzötteket. Mi egymásután látunk jönni Schweizból elhajtott jezuitákat, Németországból elkergetett jezuitákat, Olaszhonból kiűzött jezuitákat ; Gtiibert
atyát a' genuai collegium' igazgatóját, Chicateri atyát veronai iskolakormányzót, Fruzzini atyát Némethonból, Rottgcister atyát a' freiburgi collegium' mennyiségtan-tanárát,
Vico atyát a' legnevezetesb csillagászok' egyikét, és temérdek másokat. Hálát adunk Istennek, hogy nekünk illy
nagyszámú's jeles munkatársakat küldött. A z ő miiködésök
foganatos leend America' földén, mellynek szentelik most
magukat, miután ez a" szabadságot őszintén szereti, 's az
ember' lelkismeretét tiszteli. Azonban még sem tehetjük,
hogy Europa' nemzeteit ne vádoljuk, kik illy számüzési
rendelvényekkel önmagokat lealacsonitják, 's magokra
vonják az Isten' haragját, miután szolgáit üldözik. Ön
nem h i s z i , m i 11 y m e g v e t é s t
és kedvetlenséget
idéznek elő nálunk ezen zsarnok rendelvények. Hogy képzelete legyen önnek róla, közlöm önnel, a' mi nem rég George-Tovvnban, a' jezuiták' collegiumában díjkiosztás' alkalmával történt. Nagyszámú követek valának jelen a'
gyülekezetben, mellynek elnöke a' baltimorei érsek volt.
Este fényes lakoma adaték, melly alatt a' nemzet' képviselőinek egyik legkitűnőbb tagja, egy protestáns, a' jezuitáklioz fordulván következőkép köszönté föl őket : ,Alkalmam vala az elmúlt évben önöket az egyesült statusok 1
kamarájában dicsérettel említhetni, és hiszem, hogy mondott szavaim önök' tudomására jutottak. Ma még szebb és
kedvezőbb alkalmat találok erre, miután több olly áldozártól környeztetem, ki polgártársai által erőszakosan elüzeték. Legbensőbb részvéttel vagyok balsorsuk iránt, de örvendek hazám' érdekében. Americaiak ! ezek azon férfiak,
kik azon tudományokat hozzák nekünk, mellyeknek még
hiányával vagyunk. Fogadjátok őket olly szívesen, mint
érdemök után illik.Ök tanítóitok leendenek,'sigy arra minden
esetre érdemesek. Jöjjenek azért hozzánk ezen tudós
kiköltözők, 's bár soká közöttünk maradjanak, bár még
mindig többen jöjjenek városainkba. A ' t á g America megelőzőleg tárja ki elébök karjait. Jöjjenek azért minden aggodalom néikül, mi boldogoknak érezzük magunkat atyáink'
szabadságát velők megoszthatni.' Minden mondatnál helyeslő közbenszólások szakiták félbe a' szónokot, mellyek
végül valóságos tetszésrivalgásban törtek ki.
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Ezen közlésünkhöz még egy másikot is csatolunk,
melly az egyesült statusok' egyik legkitűnőbb jogtudósától,
Brownson úrtól származik. ,Ncm lehet nem kimondanunk'
igy szól ő, ,legnagyobb rosszalásunkat a' jezuiták' az egyházi birodalom-, és Olaszhon' egyéb tartományaibóli kiűzetése fölött, az ugy nevezett szabadság és népjóllét' barátjai által. A' vélemény, hogy a' pápá maga nyomta el a'
jezuitarendet Romában, hamis ; a' szent atya a' jezuiták kal csak a' fenyegető veszélyt tudatta, melly rájok Romában várt, 's tanácsolta nekik, húznák vissza magokat valami biztosabb helyre, miután nem érzi magát elég hatalmasnak, őket a' fölizgatott nép' dühe ellen tovább is védeni.
A' pápa' részéről átalában semmi sem történt, a' miből a'
legtávolabbról csak némi nem kedvező véleményt, vagy
bizalom hiányt is lehetne következtetni. Ellenben IX. Pius'
cselekedete és szavai tanúsítják, mennyire tisztelte ő a"
szerzetet, és szerette, annak tagjait. Az ő elüzetésök ép'
olly kévéssé származott a' pápától, a' milly kévéssé felelt
az meg az egyház- és hitbarátok' kívánságainak; ez a'
szabadelvűek és radicalok' müve v o l t , olly nemű embereké, kik mindenkit gyűlölnek, ki a' religiot a' politicának,
a 1 rendet a' fejetlenségnek, a' szabadságot a' zsarnokságnak elébe teszi. Ezen olasz szabadelvűek nyilván kimutatják a' jezuiták' üldözése által, minő emberek ők, millyen
legyen a' szabadság, mellyet ők kívánnak, 's mit várhat az
emberiség az ő fondorkodásaiktól. Az ő magokyiseletc nem
igazolható, nem menthető, 's minden becsületes ember-,
's a' hit és valódi szabadság' minden barátjának bosszankodását idézik elő. A' mi minket illet : mi szabadok vagyunk, szabad földön születtünk 's neveltettünk ; ismerjük
és szeretjük mi a' valódi szabadságot, 's határozottan vonakodunk ezen dühönczökct testvérekül elismerni. Es
ezek volnának a' szabadság' baráti, ezek Olaszhon' viszszaállitói ? Hiu kérkedők, szánandó gyávák ők ! Hihetik-e,
hogy van valódi szabad ember a' földön, a' ki őket meg
ne vetné, a' ki őket, egész lelkéből ne gyűlölné ? (Tudnillik
tetteik-és szellcmirányukat.) Mert kik ők? Ki adott nekik
jogot és szabadságot békeséges embereket üldözni, olly
embereket, kik magokat religioi czéloknak szentelék ?
Milly jogával birnak ők a' szabadságnak, mellyel a'jezuiták
is ne bírnának ? Valljon nem fogják föl , hogy ott nincs
szabadság, a' hol mindenki, a' legkisebb is, részt nem vehet benne ? hogy a' szabadság épen ugy van szomszédunkért, mint érettünk ? Valljon szükséges még meg is mondani
nekik, hogy ezen szabadság egy jezuita' személyében épen
ugy sértethetik meg, mint egy olasz gyujtogatóéban ?'
,Azonban ezen szabadelvűek meg nem elégedtek a'
jezuiták' elűzésével ; ők annyira haladtak, hogy a' sz. atya'
szabadságát is megtámadták, mivel ő hitét, lelkismeretét,
kötelességét megsérteni nem akarta azért, hogy egy szemtelen nép' szeszélyeinek hódoljon. És mi láttunk körünkben
embereket, sőt mi több embereket, kik katliolicusoknak
nevezik magukat, bőszült örömzaj' mámorától elfogulva,
ezen szabadelvűek előtt kalapot emelni, 's őket éltetve a'
szabadság' barátaiként üdvezelni ! Oh oktalanokat ! Tehát
a' szabadság igazságtalanságon, a' törvény és religio' megvetésén alapulna? Tehát át nem látjátok, hogy azon
emberek, kik sem engedelmeskedni nem akarnak, sem mások'jogait tiszteletben tartani nem tudják, 's a' szabadságot csak azért óhajtják,hogy ez önzési czéljaikra szolgáljon,
nem egyebek a' szabadság' gyilkosainál? Ezen szabadelvűek, ezen hitetlenek, a' pokolnak ezen műszerei, kik

mindenkép azon vannak, hogy Európát romlásba döntsék,
és azon népeket, mellyek a" kereszténységnek köszönik
kiképezettségöket, a' vadság' sötétségébe visszataszítsák,
nem érdemelnek mást, mint hogy minden ember, a' ki emberi szivet hord keblében, őket elátkozza. A' ki azt hiszi,
hogy az ő dühöngéseikből legalább a' nép' anyagi javára
valami üdves származhatik, az a' legvastagabb csalódásban van. A' Mindenható nem illy eszközöket használ a'
népek' állapotának javítására, 's ördögi eszközökkel soha
sem ér az ember jó czelt. A' szabadság nem szorult azon
szabadelvűek' szolgálatára, kik őt hodolatuk jeléül lábbal
tiporják. Ki tulajdon aljas szenvedélyeiből, 's igazságtalan
előitélcteiből kivetkőzni nem tud, az tegyen szabaddá egy
nemzetet ? A' nép' szabadsága nem a' szabad kormányoktól kapja létét, hanem megfordítva szabad nép alkot magának szabad kormányt. Szolgák csak zsarnokok lehetnek,
vagy maguknak kell a' földön csúszni, vagy minden másokat magok előtti csúszás-mászásra kényszeríteni. A' mi
országunkban ki sem szolgálhat a' szabadság' ügyének,
ha magát Isten előtt mélyen megalázni, annak szolgáit
tisztelni, 's felebarátjának jogait becsülni nem tudja, 's
nem érzi a' kötelezettséget: embertársának szabadságát ép
olly jól oltalmazni, mint a' magáét. Ti szabadelvűek belsőtökben szolgák vagytok, 's azért szinte csak szolgákat, teremthettek. A' szabadság az ég' leánya, és nem lehet
annak semmiféle ember papja, a' ki a' pokol' szellemét
választotta bálványának.' Igy Ítélnek Americában. Kívánjuk, hogy Európában jól megértsék őket. (Son. B. zur A.
P. Z.)

Hirfözér.
A' mainzi főtisztelendő püspök, Dr. Kaiser Péter
dec. 30-kán rövid betegeskedése után az Urban ajtatosan
elnyugodott.
Luzernben Siegwart' háza nyilvános árverés' utján
eladatott. Itt csak nem igen akarnak tudni az amnestiaról.
A' ,Slovcnska Lipa' egyik gyűlésében indítvány tétetett , hogy a' csehországi püspökök közbenjárásuk által
a' bécsi érseknél eszközöljék k i , hogy azon 6 0 , 0 0 0 tótok,
a' kik Bécsben laknak, lelkipásztori jótéteményben részesittessenek, mellytől a' redemtoristák' elűzése által elestek.
Rauscher apát, a" keleti akadémia' eddigi igazgatója
Bécsben, seckau-leobeni *) herczegpüspökké neveztetett.
(W. Kirch. Z.)
Marilley püspök püspöki megyejében négy helyettest
rendelt, kik által száműzetése alatt ugyanazon megyét
kormányozandja.
Olmützból érkezett tudósítások szerint az ausztriai
püspökök nemzeti zsinat' tartására készülnek. Gyülekezethelyül Laibach volna kijelelve.

A' l e o b e n i

püspökséff

I I . J ó z s e f alatt 1 7 8 4 - b e n alapít-

tatott, 1 7 8 6 - b a n püspököt

k a p o t t , ki 1 8 0 0 - b a n

halt , 1 8 0 8 - i g a' k á p t a l a n i j o g h a t ó s á g

alatt á l l o t t ,

megmig

a' káptalan' e k k o r t ö r t é n t f ö l o s z l a t á s á v a 1 , az e g é s z m e g y e
a' s e e k a u i ordinariatusnak alá nrm v e tetett.

A ' p pávali

a l k u d o z á s o k azóta f o l y v á s t tartanak ; Roma a ' p ü s p ö k s é g '
visszaállítását követeli.

Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, c s ü t ö r t ö k - és vasárnapon. Az előfizetési dij érlle, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. sz.) és Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , a'
v á c z i ntszáhan.

TARTALOM : Széttekintés. Szabó Imre.
félék.

Szét

A'jczniták' kiűzetése Nápolyból.

tekintés.

Nehéz idők sulyosodtak ránk. Az események,
mint özönlő áradat, boritoltak el bennünket. Az o r kán' ereje a' Libanon czédrusait, a' bérezek' t ö l gyeit , és a' völgyi csemetéket egyaránt m e g r o hanta. Midőn a' zivatar enyhül, vagy tovább h ú zódik: a' gazda kisiet a' mezőre, megtekinteni a'
vihar' nyomait. A' k e r t é s z , körülnéz kertjében,
tudni akarván : mint állták ki a' rohamot a' iák'
és virágok. Nem vagyok gazda, nem vagyok
kertész, csak egyik legcsekélyebb munkás vagyok
az Ur-Isten" földi kertjében, az anyaszentegyházban. De azért talán nem fog rossz néven vétetni
tőlem, ha alárendelt állásomon is érdekel e' kert'
állapota, 's nem tudok közönyös lenni a' nyomok
iránt, mellyek a' megszakadozott felilök' foszlányain átható napfénynél elémbe tűnnek.
Még ugyan közel állunk az eseményekhez.
Közelebb, mint hogy kellő nyugalommal tehelnök
a' tanulságos kivonásokat. De vannak igazságok,
mellyek első tekintetre szembetűnnek ; vannak t a nulságok, mellyeket kivonhatunk az eseményekből,
mielőtt a'bonyodalinak végkép szétszálasztatnának.
Hogy a' természetére nézve ugyan politicai
zivatar, egyházunkat's egyházi életünket sem h a gyandja érintetlenül, azt viszonyainknál fogva
eleve gondolhattuk. Hogy ezen érintés sok t e kintetben fájdalmas leend, azt az Europa' legtöbb
részeiben előzmény gyanánt mutatkozott szellem
gyaniltatá, és a'komoly tapasztalás bebizonyította.
Nézzünk szét egy kissé.
Az egyház, ezen édes lelki anya osztozott
ama' testi anyák' fájdalmaiban, kiket nem csak
idegenek szorongatnak, hanem öngyermekei is
gyötrenek; 's kiknek még azon vigasz sem jut,
hogy könyeikben enyhet sirhatnának bánatukra.
Mert nincs bánatenyh az anyák' könyeiben, melyELSÖ FÉLÉV.

— Egyházi tudósítások. —

Külön"

lyeket verőkkel táplált magzat által okozott f á j dalom facsart ki. ,A'bántalom', mondja sz. Gergely
(Hom. 35. in Evang.)
,mellyet idegenektől
szenvedünk, csekélyebb fájdalmat okoz. Sokkal
inkább dühöngnek bensőbben a'gyötrelmek, m e l y lyeket azoktól szenvedünk , kiknek érzelmeibe
bíztunk. Ez esetben a' testi károk mellett még
azon fájdalom is g y ö t ö r , hogy szeretetüket e l vesztők.'
Ki tudna sajgó fájdalom nélkül visszagondolni a z o k r a , miket egyházunk ellen elkövettek
soJ.^n, kik dajkakarjain növekedtek föl: s z e r e t e tének áldásait bőven élvezék. Nem ugy íünhetn e k - e ők föl a' higgadt szemlélet' óráiban, mint
váltott gyermekek, kiket egy nem ismert anyához
a' szivnek természetszerű ösztöne nem vonz. Azt
mondák ugyan majd mindnyájan, hogy az egyházat bántani nem akarják; hogy e' jó anyát leikök—
bői szeretik; hogy öröme a z ö ö r ö m ö k , fájdalma az
ö fájdalmuk, dicsősége az ö dicsöségök is. De én
azt gondolom, nem lehet szeretni az anyát,'s m e g támadni mind a' mellett legszentebb érdekeit;
megfosztani akarni életelemeitöl, legalább is ugy
elzsibbasztani életmüszereit, ugy elszorongatni a'
testében lüktető élelereket, hogy élete ne lehessen más, mint egy, fiainak sokszor elleneinek f a nyar kegyelmétől luggö nyomorult tengés. Ki
anyát szereti, nem incselkedik élete után. És minő
élet volt szánva egyházunknak? Feleljetek e ' k é r désre lelketek szerint.
Azt mondátok, az egyházat nem bántjátok,
csak a' gyomot irtjátok az Ur' kertjéből; csak a'
f ö - és almunkásokat rovogatjátok mulasztásaikért,
hibáikért; miként nem mondhatjuk, hogy a' kertet
akarja elpusztítani az, ki a' virágok közt föltetsző
perjét tépi, 's a' kert' munkásainak megmondja
hibáikat. Igen jólvan.De hát n e m v e v é t e k - e észre,
hogy a' sövénynél lappangva bujkáló ellenség
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csak alkalomra v á r t , ' s látván a' munkások közötti
merev feszültséget, 's szándékosan fölerőszakolt
zsibbadozást: tüstént belopódzott a' kertbe, 's midőn egy kézzel tépte az áldásthozó ültetvényeket,
másik kézzel hintette a' gyom és dudva' magvait,
mellyek a' kövér földben buja tenyészetnek indultak azonnal, mint a' kendermag, mellyről azt
mondja a' falusi n é p , hogy ha nem szégyellené
magát: mire az elvetők' lakjaikba visszatérnek,
már is kikelne. És mondjátok m e g , valljon ezen
incselkedök akaratán m u l t - e , vagy nem a' kert'
isteni gazdájának mindenható ereje gátolá-e,hogy
e' gyönyörű kert' helyén most nem a' pusztaság'
utálatosságát kell gyászolnunk?
Ne gondoljátok azonban, mintha én ezen egy,
soha nem menthető osztályba szorítanék
minden
szabadabb életnioczanatot, melly egyházi körben
a'közelebbi időkben jelentkezett. Ismerem a'józan
szabadság és féktelen szabadosság; a' jó akaratú
gyarlóság és megátalkodott gonoszság közötti
határvonalt. Tudom, hogy azok'soraiban, kik e g y házi érdekekben szót emeltek, vagy tollat fogtak,
álltak többen , kiket az ügy' szentsége lelkök'
mélyéig áthatott; az egyház' tiszta szerelme magaszlositott; kik az egyháznak egy szép, dicsőségteljes jövendőt ígértek, 's annak előkészítésére
iparkodtak közremunkálni. Am lia ezek az eszközök' megválasztásában netán megtévedtek, a' hiba
nem jó akaratuk' megfogyatkozásából e r e d t , h a nem a' mindnyájunkkal közös gyarlóságból, melly
tudásunk' keskeny lálkörében rejlik. Sokat azon
hiúság ragad el, mert szerel mást mondani. Sokban
szinte természetté válik a'viszketeg : különczködni
javaslatok, indítványok' tételében. De meg van
bennök a' jóakarat megnyugodni mások' ítéletén,
noha önérzéseikből az előszeretet' némi fájdalmával válnak meg. Tudom azt is, hogy azért, mivel
valaki egyben-másban változtatni akar, mert meg
van győződve, hogy e'változások az egyház'közjavára válnak : még nem érdemli, hogy fölötte a'
kárhozat' pálczáját eltörjük, habár nézetünk szerint, az általa sürgetett változások nem is képesek
eszközölni a' j ó t , mellyet vár és óhajt. Hiszen
azt, ki a' ház' vakolatát itt-ott levakarni, 's újra
más anyaggal akarja beöntetni, még nem lehet a r r ó l vádolni, hogy az egész épületet készül lerombolni. És azért , én örökmindig azt fogom s ü r getni, ovatosak legyünk egymás' megítélésében.
Örökmindig azt fogom kiáltani : hitünk és egyházunk' szelleme a' szeretet, és nem csak a' j ó k , de
a' bűnösök' szeretete is. E' szellemet megtagadnunk nem szabad. E' szellemnek ítéleteinket, 's a'
bünösökkeli eljárásunkat is mindenha át kell l e n geni. Még midőn büntetni akarunk i s , a' szeretet-

től kérjünk végső tanácsot. Mert sok esetben, midőn a' szigor büntetést sürget: a' szeretet bocsánatot javai. 'S a'kímélő szeretet' gyümölcsei mindig édesebb izüek, mint azok, mellyek a' büntetés'
kényszerítő melegházában teremnek. Még midőn
az eltagadhatlan szeretetlenség állal okozott sebeket akarjuk is orvosolni, vigyázzunk, nehogy mi is
szeretetlenségbe essünk. Azért, mert egynémelly
testvérünk megbotlott, egészen eltaszitsuk-e, vagy
mert elesett, hát rárohanjunk-e, hogy végkép e l tiporjuk? Aranyajku sz. János (Ilom. 8. in Ep.
ad Rom.) mást tanácsol. 0 azt mondja : „Te ne
bántsd öt , 's ne rohanj vele együtt romlásba.
Mindaddig, mig te erősen állsz, öt is fölemelheted;
de lia bántalmail viszonozva te is elestél, ki fog
fölemelni benneteket? ü - e , ki imott sebesülve
fekszik? Vagy te, ki szinte utána e s t é l ? Miként
nyújthatnád te másnak kezedet , ki tenmagadat
nem birtad föntartani ? Állj szilárdon és v é r tezetten, de testvéredet nagylelkűség által vond
el a' csatatérről. A' harag megsebzé öt, ne s e bezd meg te is, hanem első dobd el a' fegyvert.
Ha igy viseljük magunkat egymásirányában , r ö vid időn bajunkon segítve l e s z ; de ha küzdelemre
türközünk egymás ellen, akkor az ördögnek jövőben nem kell fáradni megrontásunkban.'Az aranyajku atya arany szavaihoz nincs mit toldanom ;
legfölebb is azt mondom: a ' k i megfoghatja, fogja
meg.*) ( V é g e k ö v . )
Szabó Imre.

A' jezuiták' kiűzetése Nápolyból. *)
A' jezuitáluiak Nápolybóli t ö r v é n y - és a l kotmányellenes kiűzetése az ottani lakosság'min*) Részünkről a' byzanti ünnepelt szónok' idézett szavait igen meg tudjuk egyeztetni sz. Ambrus' következő útmutatásával : ,Episcopi affectas boni est, ut
optet sanare infirinos, serpentia auferre ulcéra, adurere aliqua,non abscindere ; postremo quod sanari non
potest, cum dolore abscindere.'(De Ofíic. Lib. 2. C.27.
Nr. 1 3 5 . ) Igen helyesen sz. Jeromos: ,Misericordiani
et veritatem diligit Deus. Si tantum misericors esset,
omnes nos ad peccata provocaret. Si tantum veritatem diligeret, nemo spem haberet poenitentiae. Propterea duo quaerit, ut alteram ex altero temperet. Si
peccator es, audi miscrieordem, et noli desperare, sed
age poenitcntiam. Si vero justus e s , noli negligens
e s s e , quoniam Deus Clemens est; quoniam Deus et
justus est, et veritatem diligit.' Ugyanazon Üdvezitő,
ki törvényének alapjául a' szeretetet tette, egyszersmind meghagyta, hogy ,a' ki az egyházat nem hallgatja, legyen neked mint a' pogány és a' publicanus.'
Szerk.
*) T. Perceval Ward Williámnak egy, Lacaita nevü nápolyi ügyvédnek irt levele után. Ward ur, egyike
azon oxfordi hittudoroknak, kik a' legújabb időkben
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den osztályainak olly átalános indignatiőját idézte
elö, a' törvény- és alkotmánynak e' vakmerő
megszegése olly hangosan és helyesen rosszaltatott, hogy az idegen majdnem önhittséggel v á doltatnék, ha erről még tulajdon véleményét
akarná kimondani. Mindnyájan tudják és p a n a szolják, hogya'honi (nápolyi) törvények a' k o r mánynak szeme láttára, 's ugy szólván b e l e e g y e zésével lábbal tapodtatnak, és hogy az uj alkotmány
ama' két legfontosabb czikkében sértetett m e g ,
mellyben a' romai katholica vallás
statusvallásnak, és másodszor a' nápolyinak laka és
személye sérthetetlennek nyilvánittatik, kivéve a'
rendőrségtől törvényes forma szerint rendezett
kutatásokat. Minderről szükségtelen, hogy k ö zelebbről szóljak; de van az érintettem szomorú
eseménynek még egy más oldala, mire vonatkozólag véleményemet nyiltan szeretném kimondani.

ményében osztozom, hogy legjobb lett volna, ha
a' jezuiták a' jelen terhes időkben Olaszországot
önkényt elhagyják, csak külső missioikra szorítkoznak, 's csak n é h á n y , ügyeik' vezetésével
megbízott atyát hagynak Romában. Ez ö reájok és
Olaszország' békéjére nézve kétségtelenül l e g üdvesebb lett volna.
Mindaz, mi a' collegiumon kivül történt, i s meretes ; minthogy azonban a' belül történtek nem
annyira jutottak önnek tudomására, megfogja ön
engedni, hogy előadjam a' fő eseményeket, a'mint
nekem azokat az atyák' egyike elbeszélő, vagy
melly elten magam i s , mint tanú jelenvoltam. P é n teken reggel, martius' 1 0 - k é n a' collegium' a j t a jánál mintegy 150 pisztolyok- és kardokkal f ö l fegyverzett fiatal ember csoportosult össze, kik
,halált a'jezuitáknak'-féle kiáltásokkal követelték,
hogy ezek növendékeiket tüstént elbocsássák.
Erre a' provinciális hozzájok lejövén egész n y u galommal azt jegyzé m e g : hogy a'jezuiták készek
elutazni, ha azt a' nápolyi nép kivánja, mert ők
nem jöttek azon okból, hogy szolgálatukat v a l a kire erőszakolják. Erre a' provinciális kényszeríttetek írásbeli Ígéretet adni, hogy az atyák más
napon elutazandnak. Innen a' provinciális egybe
gyűjti szerzetestársait, hogy velők utoljára szólj o n , de megindulása olly nagy v o l t , hogy alig
mondhíitá ki e' szavakat : Ha titeket egy városban
üldöznek, fussatok a'másikba. Ezután még némelly
intést volt nekik adandó jövendő magukviseletér ö l , midőn egyszerre az egész dühös csoport
néhány nemzetőr' kíséretében zajosan a' terembe
rohan, az épületet hatalmába ejtvén, és annak l a kóit gorombaságokkal illetvén. Midőn ennek a'
városban Ilire terjed, a' szülék a' hely' sziliére
siettek tulajdon és barátaik' gyermekeiért ugy,
hogy a' növendékek nem sokára bátorságban
voltak, és a' collegium üresen állott.

Eddig ugyanis hiában várakoztam érdemesebb
bajnokra, ki a' nyomorult rágalmakat, mellyek a'
hazájokból olly érdemetlenül kiűzetett atyákról
keringnek, meghazudtolta volna. Isten mentsen
attól azonban, hogy ők minden nekik szentelt u t ó hang nélkül, és e' város' legbecsesebb és legfontosabb érdekeinek olly buzgó védelmében és
előmozdításában álló, sokszerü érdemeiknek minden elismerése nélkül kényszerüljenek idegen
földre lépni. Ezen szives szózatot tiszteletteljesen
önhöz kivánom intézni. Ön mint a' nápolyi ügyvédi
karnak kitűnő tagja, tudtomra, honi törvényeinek
e' megszegését mélyen lajlalá ; és mint az alkotmányos szabadságnak eszélyes és lelkes pártolója
nem helyeslé ö n , miről szinte meg vagyok g y ő ződve, a' módot, melly szerint e' szabadság l á b bal tapodtatott. És mind a' mellett, hogy ön a'
jezuitáknak , mikor még befolyással birtak , határozott ellenese v o l t , mégis igazságtalan elüzetésöknél annyi mérsékeltséget és sympathiát t a núsított, miszerint erősen meg vagyok győződve,
Azon perezben érkezett meg a' rendőrségi
hogy ön és barátai hasonló részrehajlatlansággal főnök Tofano i s , ki épen a' királyi tanácsból é r fogadandják ezen, a' jezuitákat védő iratomat. kezék, és Cappelone atyának kezét nyújtván,
Ezenfölül tudva van ön előtt, hogy abbeli v é l e - mondá : „ A z Istenért, milly bajos és veszélyes
helyzetben lelem önöket ! Meneküljenek, a' mint
lehet, és még ezen perezben hagyják el önök a'
a' kath. egyház' kebelébe visszatértek. Mindeddig el
hallgatók ama' gyalázatos bánásmódot, mellyet a collegiumot. Más tanácsot nem tudok." Ekkor
jezuiták a' megváltás' 1848-dik évében a' ,polgáriso- kérdék az atyák : „Mit követtünk el tehát, és midottSilág'majdnemminden tartományában tapasztaltak, ért hajt el bennünket illy módon a' k i r á l y ? " Mire
legközelebb amaz egyszerű okból is, mivel a'jezuiták
magok sem panaszolák ezt. Azonban halasztás még Tofano igy felelt : „Ez nem a' királyi tanács' p a nem hallgatás , és mi közléseinket ezen szégyenletes rancsa , ez csak egyéni nézetem." Ézen egészen
ténynek előadásával kezdjük m e g , melly az olasz sajátságos beszélgetés alatt egy pár fiatal ember
szabadelvűeknek valóban dicséretére válik. Német- hevesen tört a' jezuitákra, halállal fenyegetvén a'
honban természetesen szinte meg vannak vélemény- és
rendőrségi főnököt is, ha a' jezuitákat tüstént el
elvbarátaik : mindazáltal, ha már egyszer mindenki'
számára vagyon szabadság, miért nélkülöznék ezt a' nem küldené. Erre ö visszavonult, 's az atyák a'
nemzetőrség' örizete alá tétettek. Néhányan közüjezuiták, ligorianusok és redemtoristák.
15*
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l ö k , k i k a' kimenetelt megkísérték,az öröktől f o g - czára történt ide és tova való hányatás által olly
lyokként taszíttattak vissza. Ezen perczben ma- nagy fájdalmakat szenvedett, hogy ájulásba esett.
gamnak a' collegiiunba erővel utat nyitottam, mi- Szörnyű jajkiáltásai közt újra mosolygott, visszatitán előbb Costa atyának meglátogathatására sok nyervén eszméletét, az öt környezők' kísérletein,
fáradsággal engedelmet nyertem. Blinden kijárás mellyek által őt a' kocsiba emelni igyekeztek, 's egy
szorosan őriztetett, és a' folyósok fegyveresekkel türelmetlen szó sem hangzott le ajkairól. Végre a'
tömve voltak. Leirhatlan zavar uralkodók, 's a' kocsinak födele levétetvén, igy téteték bele, 's
szép rendnek e' csendes és szent lakhelye fel mindez mintegy husz perez' müve volt.
volt dúlva. Mindazonáltal határozottan ki kell
Én mély sajnálattal tekinték a' szolgálattevő
emelnem azt, hogy nem láttam az atyák között tisztekre , kik ezen iszonyatosságokat bosszankoegyet sem, kinek arczán sáppadt félelem lett volna d á s - és undorral szemlélték, és nem tartózkodtak
olvasható , vagy kinek ajkait a' haragnak csak egy érzelmeiknek szavakat is adni.Erősen megvagyok
szava is illette volna, hanem megtarták a' nyugal- győződve, hogy ezen derék schweiziak' akármat, és a1 léleknek amaz é b e r s é g - és szelidségét, mellyike szivesebben állott volna naphoszszat egy
mellyet jobb napjaikban is tanúsítottak. Az éjt v e - osztrák ágyuteleppel szemközt, mintsem e' bakószélyek és bántalmak között tölték. Megvonat- hoz illő szolgálatban segédkezet
nyújtson.
ván tölök minden eledel, a' szobáikba való mehe- Mondják, hogy a' spanyol követ szegény agg hontés is megtagadtatott tölök,'s gonosztevőkként egy fitársának kiadatását két izben siirgeté, de kérelme
terembe záratván, mindennemű erőszakkal f e n y e - tudomásul sem vétetett. Ha nagyobb és erélyesebb
gettelek. Egy közülök, ki elájult, gunynyal és hatalmasságnak alattvalója lett v o l n a , kérelme
bántalmakkal illettetett. Hogy mindez vakmerő valószínűen minden ellenmondás nélkül teljesíttetörvényszegés, szükségtelen megyjegyeznem.Más- tik. Most a' halottian gyászos menet megindult
n á p , miután harminczhat órát étel és álom nélkül Nápolynak a' kikötőhöz vezető utszáin haladva;
töltöttek, lakaikból kiparancsoltattak, mint gálya- mindenütt mély csend uralkodék, sokan sírtak és
rabok , kik a' Bagnoba hurczoltatnak. Ekkor köszöntek. Fiatalok és öregek, növendékpapok és
utoljára láttam őket, és egy szolgálatot tevő tiszt' áldozárok, egészségesek és betegek, nápolyiak
szívességének
köszönhettem , hogy egészen és idegenek, mint gonosztevők egyaránt hurczolközel valék a' kocsihoz, midőn beszálltak. De még tattak tova k a t o n á k - é s nemzetőrökből álló fedezet
ezen pillanatban sem hagyá el őket a' nyugalom alatt; az agg és beteges áldozár a' nyitott kocsiés hidegvérüség percznyire sem, midőn a' kiállott ban tilt, 's a' záporkint hulló esőnek özönében
r e t t e g é s - é s aggodalomtól, é h s é g - és álmatlan- majd megfuladott.
ságtól már leveretve valának. Szép és szellemdus
Ezután Molohoz érve csolnakba szálltam,
arczaikon ugyan a' szomorúság tükröződött, beszállásuk' helyére evezendő. A' szél dühönés egy még fiatal ember, ki kedves Nápolyát, gött, egy hajó sem távozott a' parttól, 's a' l e g szeretett egyházát és jámbor lakát csak először bátrabb tengerész sem mert volna elkeriilhetlen
hagyá e l , olvadozott könyeiben: de vonásaikon szükség nélkül a' nyílt tengerre evezni; 's e' szenem volt a' félelemnek nyoma is látható , egynek gény áldozárok, kiknek lábaik tán még soha sem
arczán sem lángolt a'hiba'öntudatából eredő s z é - érintének hajófedezetei, könyörület nélkül taszítgyen' pirja, 's a' harag egy homlokot sem torzita tattak ki a' tenger és szelek' hatalma alá, egy
el. Szelíden, mivelt férfiakhoz illően foglaltak nyomorult kis gőzösre bizatva,'s megfosztatva minhelyet az elkárpitozott hintóban, és bucsut vőnek den ruhától, csak a' testökön lévőt kivéve. Mind
barátaiktól, szomorút ugyan, de nyugalom- és a' mellett a' legtapasztaltabb tengerész sem szállszeretetteljeset. Midőn én a' jó Cappelone előtt hatott volna nagyobb bátorsággal h a j ó r a , mint
meghajoltam, a' derék aggastyánnak a' kocsi' a j - ezen elűzött áldozárcsapat' agg és fiatal tagjai.
tajánál vevém áldását, mellyet épen azon szelid Bajára, mint rendeltetésük' helyére érvén, az itteni
és szeretetreméltó mosolylyal adott , mellyet várban, mint foglyok addig őriztettek, mig Napier
előkelők ós kisebbek iránt mutatott, midőn még lord Maitára szóló utileveleiket megküldé. Meg
nagy tisztelet- és előjognak tekintetett, ha valaki kell vallanom felmagasultam érzeteimben, midőn
ezen férfiúhoz közeledhetett. A' legfájdalmasabb láttam, hogy e' szegény üldözött jezuiták a' p r o benyomást tevé azonban egy agg spanyol j e z u i - testáns Angolország' lobogója alatt találnak oltaltának leszállittatása, ki elborítva sebekkel g y e n - mat és menhelyet.
gesége miatt széken hozatott le. Minthogy azonÉs most tekintsen ön vissza az egyszerűn
ban a' kocsinak ajtaja kelleténél keskenyebb volt,
előadott tények' s o r á r a , mellyet a' lehető legröa' szegény aggastyán, a' minden elővigyázat' d a videbbre fűztem. Az egész bánásmód egész á t a -
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lánosságában törvénytelen, mert az alkotmánynak
nem csak a' fönebb emiitett két czikke sértetett
meg, hanem a' kormány és pápa között fönállott
concordatum is lábbal tapodtatott, a' külhoni k ö vetek insultáltatlak, mert honfitársaik, kik' o l talmára rendelve vannak, ki nem adattak. És f é l retéve az emberi törvények' e' megszegését, hol
volt az isteni törvények iránti tisztelet, melly
igazságosságot és irgalmat parancsol mindenki
iránt, és különösen követeli, hogy a' vallás az ö
szolgáiban is tiszteltessék?
De kik azok, kik szülőföldjükről száműzettek, és kik miatt a' legszentebb jogok szentségtörő kézzel dulattak föl? Megjegyzendő, hogy
nincs Nápolyban testület, mellynek élete és mindennapi foglalkozása olly kévéssé volna ismeretes, mint a' jezuitáké. Nevök minden szájról viszhangzik, mindenki olvasott, vagy hallott valamit
felölök, de senki sem iparkodott megvisgalni, lia
valljon igazak-e ezen vádak? Ha ezeket tekintjük
csak bizonytalanlés ki nem elégitöt találunk. Vagy
állott-e valaha jezuita, mint gonosztevő a1 nápolyi
törvényszék előtt? Volt-e valaha ott jezuita részes
politicai mozgalmakban? Ki képes egy nápolyi
jezuitát csak egy bűntettről is vádolni u g y , hogy
ezt adatokkal is bebizonyítván, amaz törvényszék
elé idéztethetnék? Én részemről még nem hallottam a' jezuiták ellen olly panaszt emeltetni,
melly az angol ügyvéd' csak legifjabb tagjának
kérdésére is megállhatna.
És ezen alkotmányos kormányok, mellyek
tegnap még esküvel fogadák, hogy a' romai k a tholica vallás, statusvallás, ma már tűrik egy szerzetnek kiűzetését, melly olly férfiakból áll, kik a'
vallásnak egyik kiegészítő részét teszik ; igen tűrik
a' törvénynek ellenére, sőt visgálat nélkül, és k i űzetésök után teljes nyugalommal szemlélik, mint
rágalmaztatnak tulajdon vallásuk' áldozárai a' l e g gyalázatosabb módon , midőn kezeikben vannak az
eszközök, mcllyekkel azok megtorolhatok. És én
mondom : ha ők ezen eszközökkel nem élnek, 's
ki nem tárnak mindent , mi nekik a' jezuitákról
tudomásukra van : akkor önmagukat, mint embeberek és keresztények becstelenitik meg. ( V é H. L.
ge köv.)

a' keresztényeknek. Ezen édes kötelesség- és szükségnek
hódoltak vasárnap, azaz : folyó hó'18-kán Budapest'lakosai
is, roppant számban jelenvén meg azon egyházi hálaünnepélyre, melly Budavárának főegyházában fölséges I.FerenczJózsef' szerencsés trónra lépteért és igazságos fegyvereinek koszorús sikereért herczeg Windischgraetz Alfréd"
élén a' tábornoki kar, minden egyházi és világi méltóságok
es hivatalnokok' jelenlétében tartatott. ,Téged Isten dicsérünk'-et elénekelve, a' szent mise áldozatot mélt. Fogarasy
Mihály és mélt. Németh György püspökök' környezetében
és egyéb fényes egyházi segédlet mellett, főméit. Hám J á nos herczeg prímásunk mutatta be a' mennyei Atyának,
áldást könyörögvén le a' kegydus és reményteljes ifjú királyra, zaklatott hazánkra és édes mindnyájunkra, miszerint
az Isten iránti szeretetben, 's a'k irály, mint* 6 általa rendelt
hatalom iránti engedelmesség által az ohajtott békének és
ezzel testi és lelki gyarapodásunknak hova-hamarább örvendhessünk.
Sujánszky Antal.
(Helyrehozott hiba.) Győrből. Az igazságnak őszintén hódolok, főnökeim iránt pedig megtörhetlen hűséggel
viseltetem. A',Rel. és Nev.' f. félévi 11-dik számában közlött ,Győri események' közt arra nézve, mint fogadta a' 111.
káptalani főhelyettes ur Lukács biztos' azon intézkedését :
,hogy a' győri székes templomban az általa kinevezett szónokok fognak a' katonaság' számára prédikálni', hibásan
értesülve lévén, azon örömtudósitást közlöm kath. egyházunk' sz. ügyének barátjaival : hogy a' m. káptalani főhelyettes ur, egy számos , a' biztos' lakásán épen jelen volt
népsokaság' hallatára, az egyház' legyőzhetlen ügyétől lelkesülten szólott, komolyan figyelmeztetvén a' biztost : hogy
fönebbi rendeletével a' katholicismus' legbensőbb terrénumára lépett, mellyen az egyház profán kezeknek rendeletét soha sem tűrte, nem tűrheti, és tiirni nem fogja. Az ég
áldjá azért az aggastyán főhelyettes urat, kibe az Isten uj
meg uj erőt lehel, hogy aggkorának daczára, az idők által
is annyira nehezült pályáján, fönséges egyházát dicsőítBertha.
hesse.

(Szathmár-egyházmegyei
tanácskormány' jegyzőkönyvének kivonata.) Megyei tanácskozmányunk m. é. sz.Mihályhó' 11-kén püspöki-helyettes és káptalani nagyprépost ft. Linczy József ur' elnöklete alatt Szathmár v á rosában tartatott ; mellyre Kisasszonyhó' 26-kán kelt
meghivó levél' következtében a' kebelbeli káptalannak
minden tagjain kivül, megjelentek : a' megyei fő- és alesperesek, kerületek' követei, helybeli hittudományi tanárok,
a'kebelbeli papság'megbizottai, az összes megyei segédlelkészek'két képviselője,'s a'megyében létező szerzetesházak'
elöljárói. A'Szentlélek'segitségül hivása után a'tanácskozás
ft. elnökünk által megnyittatván, miután a' tanácskozásra
összegyűltek' nevében ft. Némethy József cz. kanonok ur,
az elnök ur iránti közbizalmat kifejezte volna, jegyzőkül
választattak ft. Biró László kanonok és Grynaeus Alajos
beregi főesperes. Ezek után fölolvastatott: 1-ször: Főméltóságu Hám János kegy. kinevezett hg-primás, esztergomi
érsek és megyés püspökünk' Pesten, sz.-Mihályhó' 3-kán
kelt levele, mellyben ezen tanácskozmány' elnökségét főt.
püspök-helyettesünkre bizva, a' megye iránt legforróbb
atyai szeretetét kifejezvén, fölszólítja a' tanácskozmányt,
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
miszerint a' kath. egyház' fegyelméhez rendületlenül ragaszkodjék, a' megyének az egész hon előtt szenyczetlen jó
hirét és nevét föntartani, és minden újítási vágytól, mint
egyházunk' szellemét kiölő mételytől tartózkodni, 's az
idők' nehéz körülményeit figyelembe venni el ne feledje ;
(Hálaünnepély.) Az öröm vagy keserűség' pcrczeiben jelesen pedig a' kebelbeli papnövelde és felsőbb tanodák'
a' hála vagy könyörgés'hangjain Istenhez folyamodni, min- alapját, melly a' jelen idők' viharai közt egészen ingataggá
dig legédesebb kötelességei- és szükségeihez tartozik
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vált, némi áldozattal megszilárdítani, 's a' papnöveldét
megtartani igyekezzék. A' főpásztor' fölszólítása fiúi
őszinte hódolattal és mély tisztelettel fogadtatott. 2-szor :
A' kalocsai érsek' nemzeti zsinatra meghívó levele olly
formán tárgyaltatott, hogy a' meghívó levél' értelmében a'
nemzeti zsinaton a' káptalanon kivül a' megyei lelkipásztorok is képviseltessenek ; a' tanácskozmány intézkedni 'a
követeket fog választani. 3-szor : Előadá ft. elnökünk, mikép a' nemzeti zsinatra kitűzött pontok fölött, a' kerületek'
beküldött munkálatainak nyomán, a' kebelbeli káptalani
középponti választmány kész munkálatot készített, 's czélszerünek tartja : ha időnyerés végett a' megyei tanácskozmány ezen munkálatot vezérfonalul elfogadná, és tanácskozás alá venné. Határoztatott : hogy azon jog' föntartása
mellett, miszerint kiki észrevételeit előterjeszthesse, és módosításokat ajánlhasson, az ajánlás elfogadtatik, 's ennek
következtében a' nemzeti zsinatra kitűzött pontok az érintett munkálat szerint egyenkint tárgyalás alá vétettek.
Azonban 4-szer : A' szavazatok iránti kérdés szőnyegre
kerülvén, miután némelly kerületek' követei azt kívánták,
hogy szavazatuk képviselt küldőik' száma szerint vétessék
és számittassék; a' dolog' fölvilágosittatván, elhatároztatott :
hogy a'jelen tanácskozmányban minden innen vonható következés nélkül a' jelenlévőknek egyenkint egy szavazatuk
legyen, azon óvással és óhajtással, miszerint a' nemzeti
zsinaton a' szavazatok' kérdése világosan eldöntessék és
meghatároztassék. 5-ször: Olvastatott a' középponti választmány' munkálata, mellynek szerkezete a' tanácskozmányi módosításokkal együtt következő :
A) 1. (A' kath. egyház' függetlensége, egyházunk'
látható fejéveli szabad közlekedés, minden ajtatos és iskolai alapítványoknak, ide értve azokat is., mellyek a' volt helytartó-tanács által kezeltettek, legfelsőbb fölügyelet melletti
szabad kezelése, és a'kath. iskolák iránt szabad rendelkezés.) A' magyar kath. egyház' ősi polgári alkotmányunkkal
egy eredetű lévén, ezek egymást különösen istápolták, innét származott az, hogy a' polgári hatalomnak az egyházi
ügyek körüli intézkedése sem föltűnő, sem az egyházi életre gátló nem lehetett ; és ámbár az ezek közti eredeti minőség a' protestáns elem' föltünése után némileg változott,
egyházunk azonban kormányunk által pártoltatván, főleg
miután hongyüléseink vegyes tanácskozmányoknak tekinthetők, ennek intézkedései zsibbasztólag az egyházi életre
nem hathattak. Miután azonban az 1848-dik évi hongyülésen hazánk uj alkotmányt nyert, 's ennek 20-dik törv.czikkében tökéletes egyenlőség 's viszonosság megállapittatott, az egyházirend pedig a' törvényhozásba eddig gyakorlott befolyástól kizáratott, 's a' kormány a' királytól elkülönittetvén, annak az egyház körüli intézkedései is megszűntek az apostoli király, mint a'magyar kath. egyház' fővédnöke'akaratának tiszta kifolyásai lenni : ez által kiszövődvén a' kath. egyház a' magyar alkotmányból, 's annak
alapjaiból kifolyó kormányszerkezetből, azon eredeti állásba és viszonyba jött a' magyar álladalom' irányában,
mellyel természeti mivoltánál fogva minden polgári közállományra nézve bir. Hogy pedig ez a' tökéletes függetlenség' állapota,világos ; miután az egyházi és polgári hatalom
eredeti mivoltuknál fogva egymástól különbözők és függetlenek. Ezt hozza magával uj alkotmányunkkal született
1848-diki érintett 20-dik t.-czikkben megállapított vallásbeli egyenlőség' és viszonosság : mellynek következtében
ha a' többi törvényesen bevett vallási felekezetek a' törvényhozás és kormány' minden befolyása nélkül függetlenül kormányozzák vallási ügyeiket, 's elrendezik bel és
kül életüket : természetes következés, miszerint e'jogot

a' kath. egyház" irányában annál kevesbbé lehet megszorítani, minél bizonyosabb, hogy a' kath. egyház' eredeti
megállapítása- 's természeténél fogva a' polgári közálladalomtól független hatóságot és társulatot képez, 's valamelly polgári álladalomba csak mint illyen fogadtathatik
be ; mire nézve a' törvény által is kimondandó függetlenség
és szabadság' következtében a' magyar kath. egyház méltán és jogszerűen követelheti, hogy : a) Belügyeit önállólag,
és a' polgári hatóság' minden befolyása nélkül maga rendezhesse és intézhesse el. b) Hit- és erkölcstanait 's azokkal összekapcsolt szertartásait szabadon hirdethesse és
gyakorolhassa, c) Belső életét mind a' fegyelem' szabad
kezelése, mind intézetek, vallási társulatok és tanodák'
alapítása által kifejthesse és élénkíthesse, d) Zsinatokat
tarthasson, és azok' rendeleteit végrehajthassa, e) Intézeteit, alapitványait, tanodáit maga igazgathassa és kormányozhassa. f) Az alkotmány' védpaizsa alatt törvényesen
szerzett birtokát, vallási és tanodai alapítványi tőkéit,
ideértve azokat is, mellyek eddig a' helytartó-tanács által
kezeltettek, megtarthassa, és saját kebeléből alakítandó 's
a' nemzeti zsinatnak és az apóst, fejedelemnek számadással tartozó vegyes bizottmány által, a" magyar kath. egyház' fővédnökének, az apóst, királynak fölügyelése mellett,
maga kezelhesse ; mert mint törvényesen bevett társulat
erkölcsi személyt illető sérthetlen tulajdonjoggal bir.(Folyt.
köv.)

Francziaország.
Az ,Ami delàReligio'-banolvassuk : ,Azon alkalomkor, midőn a' salettei jelenést lapjainkban közzétettük,
kinyilatkoztattuk egyszersmind, hogy mi, kikre mint minden komolyabban gondolkodókra ezen esemény mély hatást
gyakorolt, bevárandónak véljük az egyházi tekintély' hivatalos ítéletét. A' tiszteletreméltó grenoblei püspök, ki az
egyházmegyéjében történt rendkívüli ténynek természetes
bírája, a' katholicusok' ebbeli reményét teljesen kielégité.
(3 ugyanis nem akarván a' két hegyi gyermeknek a'
környék' lakói által is egyhangúlag hitelesnek bizonyított
elbeszélése fölött ítéletet hozni, mint tudós és tiszteletreméltó főpap azon szabályokat tűzte ki követendőknek,
mellyeket kivált akkor vesz igénybe az egyház, midőn az
Isten' egy olly eseményben nyilatkozó szavát kell constatiroznia, melly a' természet' törvényeiből meg nem magyarázható. Ennélfogva Philibert urcgy kánonszerü küldöttséget
nevezett ki, melly a' salettei ügyet bonczkés alá venné.
Ezen küldöttség két püspöki-helyettes-, nyolcz káptalanbeli tag-, a' nagyobb papnövelde' elöljárója- és a' grenoblei plébánia- öt lelkészeiből állott.Két tag, Rousselot kanonok és hittanár , és Orcel ur a' nagy papnövelde' elöljárója kiválasztattak, hogy a' hegyen történt nevezetes j e lenés' körülményeit 's annak közelebbi tényeit leirnák.
Ezen tudós egyházi férfiak tehát a' jelenet' színhelyére
utaztak a' két kis pásztorgyermek, (ki tudnillik annak
szemtanuja volt,) néhány körülfekvő plébánia' lelkészei és
nagy számú áhítatos bucsujárók' kíséretében/
,Miután ezekkel az ösvényt, mellyen a' szép szűz
tovalejtett, bejárták, és magoknak tájismeretet szereztek
volna : a'két gyermeket, Maximint és Melániát kikérdezték,
's feleleteik minden pontban teljesen öszhangzottak azzal,
mit már azelőtt a' corpsi és saletti lelkésznek , ezen
utóbbi község' polgármesterének, és később az utazók' ez-
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Sienában időző pápa fővárosába ismét visszatérhetett,
m. Ilynek azon idő alatt elég alkalma volt, saját tévedését
megismerni. A ' középkorban több pápa kénytelenittetett
hasonlólag futásban keresni menedéket, ezek közt : VII.
Gergely és III. Incze. A' legújabb időkben VI. és VII. Pius
erőszakkal liurczoltattak számkivetésbe, 's ez utolsó viszszatértévcl népétől kitörő örömzajjal üdvezeltetett. Ma a'
romaiak ,IX. Pius ellen ágyukat szegeznek, és palotája'
falait gyalázatosan összelövöldözik. A' polgári őrség, melylyet ő létesített, 's melly neki hűséget esküdött, a' sorkatonasággal együtt fegyverét uralkodója ellen fordítja, kinek
csak azon egyet vethetni szemére : tudnillik, hogy nem
tudta, micsodás erőknek oldozta meg bilincseit, és hogy
azon hiedelemben volt, miszerint azokat fékezheti még akkor
is,midőn már egész hatalmát aláasták. ,Crux de cruce' mondja ezen pápáról egyik jövendőlés. A' kereszt szeretet, és
szeretete neki keresztje lett. IX. Pius futással menekül,
Romában a' clubbok uralkodnak, és ezek egyik oraculuma
a' caninoi herczeg.' (A. Z.)
Az 1848-diki forradalom Krisztusból erőnek erejével
demokratát csinált. Az 1789-diki forradalom minden vallásnak, különösen a'katholicismusnak nyiltan üzent hadat :
az 1848-diki szövetségeseül akarta; pedig mind a' kettőnek czélja ugyanaz volt. Honnan e' különbség ? A' forradalom' vezérei azt hitték, hogy könnyebben boldogulhatnak,
ha Krisztus és az egyház' tekintélye alá menekülnek, csak
ezen az uton reménylhctvén, hogy terveikbe a' hasonlithatlan hivő többséget, különösen pedig a' kath. papságot
beszőhetik. — A' kereszténység tehát demokratia és Krisztus demagog ! ! Igaz Krisztus Isten és felebaráti szeretetet
tanított. Ez erkölcstanának legfőbb törvénye, melly társadalmakat csak ugy kötelez, mint egyeseket. Mind a' mellett
igen csalatkoznak, a' kik hiszik, hogy ezen törvénynek a'
demokratia, vagy is : népuralom lenne a' politicában az
egyetlen tiszta kinyomata. E' törvény valamint nincs szükségképen ellentétben az ollyan kormányformákkal, mellyek
szerint egy vagy többen kormányoznak : ugy viszont nincs
szükségképen hozzákötve a' demokratiához ; megtörténhetvén, hogy valamint azon egyet vagy többet az országlás'
minden ágaiban a' legtisztább Isten- és felebaráti szeretet
vezérli : ugy viszont a' tömegek a' legkegyetlenebb és igazságtalanabb zsarnokságot gyakorolják. A' morálnak, tehát
a' szeretet' törvényének is örök, változhatlan, egyetemes és
ugyanazon-egy alapja van, nem lehet más Romában, és
más Atheneben : a' kormányzás' alakjának alapjai pedig
változok és különfélék az idő, hely, viszonyok, miveltség'
körülményei szerint, és mások nyugoton, mások keleten ;
és nem felebaráti szeretet avagy testvériesség, de legnagyobb szerencsétlenség valamelly népre kormányformát
ráerőszakolni, melly az emiitett körülményekből nem önkényt fejlett ki, vagy azokkal ellentétben áll. Krisztus, az
állítólagos demagog annyira nem volt a' kormányzásban a'
demokratiának barátja, hogy azt egyházában egészen is
kizárandónak Ítélné. A' testvériesség nem áll a' political
hasonjoguságban, hiszen apa gyermekét, testvér testvérét
ugyanazon-egy kis családban szokta megkötni, lia a' hasonjoguság a' családnak bárminemű oknál fogva is kárára
válnék: hanem igenis azon szellem- és lelkesültségben,
4 1 4 é v e , hogy pápa a" romaiak elől Romából melly szerint a' polgári társaságban élő minden osztályok'
utolszor megszökött. E' pápa 4 - d i k Eugen volt. Majland' minden rangú és rendű tagjai, ugy tekintik egymást : mint
utolsó viscontija föllázitá a' romaiakat ellene, 's ő 1434- ugyanazon-egy Isten' egy czélra törekvő és hason belmélben május' 18-án csolnakon menekült meg a' lázongó vá- tósággal fölruházott gyermekeit, kik minden tetteikben
rosból ; Tiberisen Ostia-, és innen a' ílorencziek' akkoriban csak egymás' örök és ideiglenes javát szorgalmazzák. 'S ki
jelentékenytelen kikötőjébe Livornoba jutva. Kilencz év merné mondani, hogy e' szellemirány, tehát a' valódi szivmult el, mielőtt a' közben Florencz-, Bologna-, Ferrara- és és lélckbeni testvériség a' demokratiában vagy népuralom
reinek elmondottak. Maximin és Melánia külön kérdeztetének ki, és minden elővigyázat és a' kérdésekben használt
ügyesség' daczára is, elbeszélésök tárgy- és alakra nézve
ugyanaz maradott.'
,Rousselot és Orcel urak még tovább folytaták visgálódásukat. Ök a' falu' lakosainak egyhangú állításai'
nyomán egy uj tényt fedeztek föl, melly a' pásztorfiuk' állításait támogatva, egyszerre a' jelenés' valóságát és a'
megjelent személy' hatalmát látszók bebizonyítani. A' patak, mellynek partján a' szép szűz nyugodott, mint más
időközi források, szinte csak hosszú szünetekkel folydogált,
jobbára nagy esők- és bérezi havakból nyervén vizét ; és
ezen időszak óta, a' hegyi lakók" nagy csudálkozására soha ki nem apadó, kristálytiszta viz folyt medrében. Ezen
csudás vizet a' bucsujárók bizalommal iszszák, és a' legtávolabb tájak' betegei hozzá, mint üdves orvosszerhez folyamodnak. Nem lehet pedig kósza hirek közé sorolni e'
gyógyításokat, mellyek a' jelenés' szirtjéről lezuhogó forrásnak tulajdonittatnak, és mellyeknél fogva a' hozzá folyamodó nép hálás elismerésében ezen helyet ,Salettei Aszszonyunk'-nak clnevezé. A' küldöttek tehát, hogy munkájúkat bevégezzék a' falunak kivált azon családjaihoz siettek, mellyek a' víznek gyógyerejét tapasztalák, és ezen
czélból 9 egyházmegyét kellett beutazniok, hol jobbára
püspökök' jelenlétében tett komoly visgálatok után a' történt csudákat összeszedték, mellyek ellen hiában támadna
föl a' tudomány és hitetlenség. Más tájak' lakói még ma is
számos, a' salettei sz. szűznek tulajdonított gyógyításokat
hirdetnek.'
,Rousselot és Orcel urak egy havi utazás után viszszatértek Grenoblebe , 's a' püspök' elnöklete alatt egybegyűlt választmánynak visgálataik' sikeréről számot adtak. Ennek megvitatására nyolez egymásutáni tanácskozmány rendeztetett. Az elsőben kimondattak az elvok, molylyek valamelly csudaténynek elfogadásában irányul szolgálnak, a' második- és harmadikban megidéztetett a' két
kis pásztorgyermek, hogy még egy birói vallatásnak, melly
még a' legcsökönösebb hazugot is megzavarni képes leendett, alávettessenek ; átalában pedig fölhordattak a' hivők
és kétkedők által tétethető ellenvetések, mellyek' megoldásával a' választmánynak más tagjai foglalkoztak, nehogy
illy nagyszerű eseményben valami homályos, vagy bizonytalan maradjon. Végre ezen tanácskozásoknak eredménye
a' salettei csudálatos jelenésnek elfogadása lőn.'
Ezen tanácskozások' tárgyát Rousselot ur a' grenoblei püspök' jóváhagyásával legújabban a' közönséggel különös iratkában tudatta. A z iratka czime ez : ,La vérité
sur le événement de la Salatte du 19 novembre 1 8 4 6 , ou
rapport a M. 1' évéque de Grenoble, sur 1' apparition de
la sainte Vierge á deux petitrf bergers sur la montagne de
la Salette canton de Corps (Isère), par 1' abbe Rousselot.'
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alatt nem mondom egyedül, de csak nagyobb mértékben
is és szükségkép otthonos ? A' schwcizi üldözések csak
olly iszonynak, mint az oroszországiak, 's a' respublieákbancsak ugy találunk s z e n n y e s v é r f o l t o k a t :
mint a' monarchiákban dicső korszakokat. Azért a' keresztény moral' minden megsértése nélkül mindig tétethetik
kérdés a' különböző kormányformák iránt, azok' czélszerü
és üdvös voltát illetőleg. D e föltéve, mit meg nem engedünk
megengednünk nem lehet, hogy Krisztus demokratiat hirdetett , valljon véres, és az eddig fönállott törvényes hatalmak és intézmények' fegyveres, erőszakos elűzése és lerombolása által c z é 11 é r n i kivánó forradalom' utján
kivánta-e
azt
valósítani?
T á v o l . Az öt
igazságtalan befogatás ellen fegyverrel védeni akaró Péternek azt mondá : Tedd hüvelybe kardodat ; mert mindnyájan, a' kik kardot fognak, kard által vesznek el. Pilátusnak maga fölötti hatalmát elismerte, mivel az onnan
fölülről adatott. Az adófizetést törvénytelen tettnek bélyegző zsidókat oda utasitá, hogy adják meg a' császárnak, a'
mi a' császáré, és Istennek a' mi Istené. Melly útmutatásainak igaz szelleme még inkább világossá lesz előttünk,
ha a' történetekre, különösen azon módra figyelünk,
melly által a' romaiak Judaea' birtokába jutottak. Hasonlókig tanítottak az apostolok i s , különösen sz. Péter és
Pál ; 's ismeretes, ide tartozó mondataik' igaz értelméről,
mint azt a' keresztény egyház mindenkor, de különösen
az első három századok' rettentő üldözései között, midőn
nem egy ok lett volna rá, hogy a' hivek fegyvert ragadjanak , fölfogta, az életben tanúsított szellem kételkedni nem
hágy. — H a l l j u k T e r t u l l i a n t : ,Q u o t i e s úgymond,
,in
c h r i s t i a n um
d e s a e v i t i s , partim
obsequentes?
animis propriis, p a r t i m l e g i b u s
Quoties etiam, praeteritis vobis, suo jure nos inimicum vulgus invadit lapidibuset incendiis?Ipsisbachanalium furiis
ne mortuia parcunt cliristianis, «juin illos de requie sepulturae avellant, dissecent, distrahant. Quid tarnen de tarn
conspiratis unquam denotatis, de tarn animatis ad mortem
usque pro injuria repensatis ? quando vel una nox paueulis
faculis largitatem ultionis posset operari, si malum malo
dispungi apud nos lieeret . . . Si enim et hostes exertos,
non tantum vindices occultos, agere vellemus, deesset nobis vis numerorum et copiarum ? Plures nimirum mauri
et marcomani, ipsique parthi, vel quantaecunque unius
tarnen loci et suorum finium gentes, quam totius orbis ?....
Cui hello non idonei, non promti fuissemus etiam impares
copiis, qui tarn libenter trucidamur, si penes hanc disciplinant non magis occidi lieeret, quam occidere ? Potuimus
et inermes nec rebelles, sed tantummodo discordes solius
divortii invidia adversus vos dimicasse. Si enim tanta vis
hominum in aliquem orbis remoti sinuin abrupissemus a
vobis, suffodisset utique dominationem vestram tot qualiumcnnque amissio civium, . . . . ad stuporem quemdam
quasi mortuae urbis, quaesivissetis, quibus in ea imperaretis, — plures hostes, quam cives vobis remansissent.
Nunc . . pauciorcs hostes habetis prae multitudine christianorum, qui vos ab occultis hostibus reparant...' (Apol.
C. 37.) ,Nos pro salute imperatorum Deum invocamus
precantes ipsis . . . vitam prolixam, impérium securum,
domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum
probum, orbem quietum, et quaecunque hominis et caesaris vota sunt.' (Ibid. c. 30.) Hasonlólag sz. Ambrus : ,Yolens'
ugy mond, ,nunquam vos deseram, coactus repugnare non

novi. Dolore potero, potero Here, potero gemcre ; adversus
arma, milites, arma mea lacrymae sunt. Talia enim sunt
munimenta sacerdotis. Aliter nec possum, nec debeo resistere.' (Serm. cont. Auxen.) ,Censum D e i Filius solvit.
Magnum quidem et spirituálé documentum, quod christiani
viri sublimioribus potestatibus doeentur esse subjecti, ne
quis constitutionem regis terreniputet esse solvendam.' (In.
Luc. L. 4. n. 73.) Es ezt azon szent püspök, ki különben
az egyház' szabadságának és fegyelmének magok a' fejedelmek' ellenében is rettenthetlen bajnoka és védője volt.
Ezt megérinteni szükségesnek véltük, miután a' legújabb
forradalmi sajtó a' revolutionalis domokratiát a' keresztényi testvériséggel azonosítva, fogalmakat terjesztett el,
mellyek szerint ennek országa, ha másként nem m e g y ,
erőhatalommal is lenne eszközlendő, és a' szerződvények'
meg nem tartása' esetében joguk volna az alattvalóknak
fejedelmök' ellenében a' fegyveres önvédelem' terére is
lépni, azaz : az értelmes és kitartó, egyedül alkotmányos
és keresztényi apologia és capacitatio helyett, az ököljog'
eszközéhez nyúlni. Hol két magánpolgár perlekedik : a'
törvényes biróság közbelép, 's elintézi dolgaikat. De hol
fejedelem és nemzet között támad illy controversia : ki legyen a' biró ? Fegyver és erőszak bizonyosan nem.
A' bécsi egyházi újság 6-dik számában az ismeretes
,Slowanska lipa' egyesületre vonatkozólag ezeket irja:
Csehország' fővárosában egy hársfa nevekedett föl, melly
több évekig jelentékenytelen csekélységü volt, mig most
nem csak az egész csehföldet beárnyékozza, hanem ágait
Morva-, Galliczia- és Magyarországon keresztül egész
Törökország' széleiig, és az adriai tengerpartokig is kiterjeszti. Czélja eleinte nem volt, más, mint a' cseh dialekt'
mivelése által a' tót törzsökök' miveltségét előmozdítani;
's a' társulat lényegileg ezen czéljánál meg is maradt,
valamíg a' föloszlatott ,Swornost' elemeit magába nem
vette. A' ,Swornost'-on már több óvek óta volt észrevehető,
hogy nem csak religiosus szine van, de separatisticus politicai irányban is működik. A' ,Lipa' visszatartóbb volt,
habár senki sem is kételkedett benne, miszerint hasonló
szellemtől lelkesittetik, mig a'végzetteljes 1848-diki év ezt
is, mint sok egyebet, leleplezte. Ez két módon történt. Először ,Huss' ezimü nézőjáték' előadása, és 2-szor : a' különböző törzságák' küldöttségeinek elfogadási modora
által. — Huss nézőjátékban ez mint hős és vértanú állíttatik elő, és mindaz, a' mi a' kath. egyházban szent és tiszteletre méltó, legázoltatik, a' pápa teszem,egy konty által tétetvén nevetségessé. A' küldöttségek pedig egy olly teremben
fogadtattak, mellyben ugyan ő fölsége'képe föl volt állitva,
de két oldalról Huss- és Zizskától környezve. E' két esemény
az egész egyesület' irányát vallási és polgári tekintetben
eléggé jellemezte , 's intésül szolgáljon mindazon sorsosinknak, kik a' nevezett egyesületnek netalán részesei
lennének, arra, hogy abból mielőbb kibontakozzanak. A"
nemzetiségnek, ugyanis, mellynek köpönyege és firmája
alatt gyakran csak egyes nagyravágyó cselszövők lappangnak , soha és semmi ürügy alatt sem szabad a' religio
és egyház' érdekeit föláldozni. A' nemzetiséget ápolni, föntartani, e m e l n i : jó dolog i s , kötelesség is. De ezzel az
egyház és polgárzat' földulását maga után vonó irányzatókat összekötni, vagy a' nemzetiség' kedveért illy irányú
férfiakkal szövetkezni, vagy mivel ezek a' nemzetiség'
fölkent bajnokinak kürtölik magokat, őket épen a' forradalmi térre is követni : nagyon vétkes dolog.
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A" jezuiták" kiűzetése Nápolyból. (Vége.) — Kgyházi tudósítá-

Széttekintés.
(Vége.)
Vessünk még egy közelebbi tekintetet minmagunkra, az egyháziak' testületére. A' tapasztalás legjobb iskola az életigazságok' megtanulására. És ezen iskola nehéz időkben, a' körülmények' gyors változásai, a' helyzetek' ingadozásai
közt adja a' legvilágosabb leczkéket. "S volna-e
közöttünk csak egyetlen-egy, ki ez iskolában meg
nem tanulta, 's ha az igazmondásra elég lelke van,
meg nem mondaná, miszerint testvérszerii testületünkben a" testvériség' angyala vajmi sovány
alakban teng, 's a' szeretet' mennyei tüze, melly
a' testvériség' lánczszemeit összeforrasztaná olly
parányi szikra csak ; izzik, izzik ugyan, de föllobogni nem elég erős. Nehéz napok választják el
a' szeretet' mértékét; és mi a' nehéz napokban
meggyözödheténk, hogy nem szeretjük egymást.
Nincs-e a' papság ekkorig, nem political t e kintetben, inert ahhoz nekem semmi közöm; hanem
tisztán egyházügyi tekintetben pártokra szakadozva, mellyek eddig is csak rosszul takart, de
most nyíltan bemutatott szenvedélyességgel állnak
*) Ez, és a' miket t. értekező ur alább részletesen megérint,
egyeseket illetőleg igazak lehetnek : de egyesektől az
egész, annyi kitiinő és feddhetetlen tagot számláló testületet ugy tudom, maga is megkülönbözteti.Elvrokoninkról legalább kezeskedünk, hogy habár ők is emberek,
következésképen az átalános emberi gyarlóság' törvényének többet-kevesebbet alávetvék, mit soha senki
sem tagadott : mégis sziv- és lélekben sokkal fölcmelkedettebbek, mintsem egyház körüli eljárásaikban, véleményeikben, javaslataikban magán és aljas szenvedélyek' mámorától ragadtatni engednék magokat. Ha
valahol van és volt helye a'szeretetlen irigység-, jellemtelen nagyravágyás-, és szemtelen vásári dicsüzletnek : igenis meg tudnók t. szerzővel egyetértve
mondani, hogy hol keressük azt.
Szerk.

ELSŐ FÉLÉV.

szemközt? Gondoljátok talán, hogy csupán az e g y ház' tiszta szent szerelme oszlatá meg őket? Gondoljátok talán, hogy itt és ott egyedül az ügynek
való, vagy ráfogott szentsége dagasztja a' keblek e t ? Am ha az ügy' szentsége lelkesít bennünket,
mért hogy egyesülni nem Indánk olly sok vita és
véleményharcz után? Mért nem volt meg az
őszinte készség áldozatul hozni a' közügynek
egyfelől a' véleményekből, más felöl az előnyökből vagy kényelmekből? Mért hogy most sem tartjuk kezeinkben a' kibékülés' olajágát? Mért nem
mosolyg szemeinkből az engesztelödés' szelid f é n r r Az egyház' közügyei, a' gondjainkra bízott
hivek' közjava osztatlan erőt,közös vállvetést kíván.
És mi, kik mindnyájan az egyház' közjavát h a n goztatjuk, nem tudunk egyesülni a' Megváltó' k e resztje körül, melly jelben lehet egyedül győznünk,
's az egyház' közjavát előmozdítanunk! Mért olly
hideg körülöttünk most is a ' l é g , mint a'feszültség'
nehéz napjaiban? Mért nem emeli föl kelyhét a'
bizodalom' legázolt virága? Mért zárvák az atyák
és fiak' ajaki egyaránt? Miért nem hangzanak a'
föllelkesítő vezérhangok? Sőt mért vágjuk el útját
a' megindult kiábrándulásnak? Mért szegjük s z á r nyát a' legjobb akaratú igyekezetnek? Am feleljen e'kérdésekre kiki lelkismerete szerint, nekem
akaratlanul is sz. Ágoston' imez mondata j o e l mémbe : Az irigység oszlat, a' szeretet egyesit. 4
(Tractat. 32. in Joann.)
És meglehet hibásan, de én csak azt g o n d o lom, hogy nálunk nem annyira az elmék, mint a'
szivek vannak meghasonlva * 's a' közöttünki f e szültségnek nem annyira a' vélemények, mint a/,
érzelmek voltak létrehozói, azok folytonos á p o lói. Testvéreknek nevezzük egymást , és száz
czimnél fogva tea'tvérekül kellene lennünk a' szó
legmennyeibb értelmében. És ha azokra figyelünk,
mik köztünk történnek, nem k e l l - e sz. C h r y s o 16
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loggal (Serin. 4.} fölsóhajtanunk : ,Oh milly n a g y
az irigység' fölpuffadása; két testvér egy nagy
házban nem 1er meg!' 'S lia testületünket szorosan
szemügyre veszszük, nem kell-e pirulva bár elismernünk, miszerint kevés kivétellel (?) ránk alkalmazhatók Salvian' ezen szavai : (Libr. 5. De Gubern. Dei.) .Kiben nem ég az irigység' lángoló
tüze? Ki nincsen irigységgel eltelve? Kinek s z e mében nem szálka a' másiknak boldogsága? Ki
nem tartja saját boldogtalanságának mások' boldogságát? Kit elégit ki önboldogsága u g y , hogy
másokat is boldogoknak ohajtson? Nem egy k e vesli önboldogságát, lia csak a'másik mellette nem
boldogtalan ?' Igy van-e ? . . . Fájdalom, nagy r é s z ben igy! És hol rejlik mindezeknek forrása?
Mondják az aránytalanságban, melly szerint
egyik bővelkedik, a' másik szűkölködik; egyik
foltozik, a' másik éhezik; egyik csillog, a' másik
rongyoskodik. . . . És annyi igaz, hogy az Ur,
szöllejének munkásai közt tözséreknek nem j e lelt helyet; 's nem azt akarta, hogy szolgái a r a nyokban, hanem azt, hogy erényekben legyenek
millionerek. Már én aztán nein keresem, hogy mint
van e' dolog? Hanem azt tudom, 's nyiltan hirdetem. hogy nincs az a' roppant aránytalanság,melylyet a' szeretet' találékonysága kiegyenlíteni nem
tudna! Hiszen a'szeretet az a'jótékony olaj, melly
miként a' Hermon' harmatja alászáll a' Sión' h e gyére ; ugy száll le az emberi szivekre, 's meggyógyítja azok' sebeit. Az aránytalanság csak a k kor ejt mérget, és gyógyithatlan sebet, ha azt a'
szeretetlenség bemérgezé. Édesgessük csak viszsza elkietlenült életkörünkbe a'szeretetet; szeressük egymást, segítsük és vigasztaljuk ; egyengessük az aránytalanság' göröngyeit, mint igaz testvérekhez illik, és tapasztalandjuk, milly jó és
gyönyörűséges az atyafiaknak együtt lakniok. I s meretlenek lesznek körünkben az elcsüggedés'nehéz fohászai ; a' megverettség, lenézetés' k e s e rűségei ; a'félreismert jóakarat, elmellözött é r dem, vigasztalatlan öregség niiatliaggodalom' t e r mészetes fájdalmai ; az alattomos sugdozás ; á l szenteskedö képmutatás, túlhajtott szigorkodás
titkon érő, de annál érzékenyebben sebző fullánkjai. Mindezek a' szeretettel össze nem férnek, 's
tova sompolyognak onnét, hol az ég' e' szende l e ánya Ironját fölíité. Ott, hol a' szeretet' malasztjának forrása eldugulva nincs, csak pereznyi f á j dalmak lehetnek ; csak addig sajoghat a' seb. mig
e' mennyei balzam rá lecsöppenik.
Sokszor elnézem a' virágokat. A' rózsát a'
kert' emeltebb részén, 's az ibolyát a' fák' tövében. Dus pompában díszeleg amaz kiváló helyén,
mint a' többi virágok' királynéja ; mig a'kis ibolya

szerényen rejtekezik alacson helyzetében, alig
látszva ki a' fűszálak közül. De vidor színezete, 's
a' harmalgyöngy, melly mint örömköny az anyai
keblen enyelgő kisded' szemében, ugy csillog
szende kelyhén, nem hagynak kétkedni, hogy e'
kis virágnak alacson helyzete nem súlyos, 's
azért, mert a' rózsa magasabb helyen díszeleg,
bánat nem hervasztja csöndes életét. Hiszen a'
rózsa nem igyekszik rá vastag árnyékot vélni, 's
nem gátolja, hogy a' napsugarak hozzá lehassanak.
Sokszor elnézem az embereket, 's látok
egynémellyeket magasabb polezokon ülni. Látok
másokat alant állani. Es ugy találtam, hogy a' hol
a' szellemi világ' napja, a' szeretet megszorilás
nélkül hintó szél áldó sugarait, 's ápoló melegéi
mindenkire ömleszté : az alacson helyzetekből
nem lövetlek irigy tekintetek a' fölsőbb polczok
felé. A' szeretetnek ikergyümölcsei : bizalom és
megelégedés, az irigységnek ellentétei . . . . De
azt is tapasztalául, hogy lia a' szeretet' napja fön
nem r a g y o g ; vagy lia sugarait a' szeretetlenség,
gőg' sűrű fellegei visszatartják : akkor igen t e r mészetesen az alsó részekben hidegül a' l é g , 's a'
bizalom, melly csak a' szeretet' melegében tenyészik , még virágjában elhervad, és a' megelégedés, mint a' napsugarak' hiányában éretlenül m a radt gyümölcs a' fa alá hull . . . . Ugy találtam az
életben, hogy nem azon gazdagnak irigylik v a gyonát , ki a' szűkölködőt szeretettel öleli szivéhez , kinek alamizsnáit emlegeti a' szentek' g y ü lekezete . . . . Az emberek nem szokták rázni a'
f á t , melly önkényt hullatja érett gyümölcseit. De
ar a , melly magas sudarában makacsul tartja
azokat, botokkal, kövekkel is dobálnak . . . .
Annyi lagadhatlanul igaz , hogy a' szeretetlenség
köztünk nagyon elterjedt. Ugy látszik, mintha a'
szeretet, a'szellemi világnak eme'szép napja, f o l y tonos fogyatkozásban volna . . . Fönt és alant hirves a' lég. A' völgyi virágok közt nem látom az
óhajtott életvidorságot. Azt már megint nem t u dom , ha egyedül e' virágoknak kell-e fölrónom,
hogy olly elsatnyultak, élettelenek : vagy a' n a p nak, melly nem adja reájok melegét, vagy a' f e l hőknek, mellyek a' sugarak' lehatását g á t o l j á k ? . . .
Ezt én nem tudom. De azt tudom, hogy a' t e r m é szetben a'nap fön r a g y o g ; melegítő sugarai fölülről hatnak le. Mit gondoltok, vádolhatjátok-e a'
vadon' rózsáját,mellya'rideg hegyoldali szikla' r e pedékében, a' nap' sugaraitól elzárva, bágyadt
színével nem bájolja a' szemet, 's kedves illattal
nem gyönyörködtet? Am vegyétek ki e' töt rideg
helyéből, ültessétek el kertetek' nyilt t e r é n , s z e mezzelek bele szelíd rózsából : 's meglássátok e'
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vad lő, milly bájló szinii és illatú virágot hozand.
Mit gondoltok, vádolhatjátok-e az életösvény' alsó
részein, tehát alattatok, de veletek mégis csak
egy czélra zarándoklókat, ha a' szeretet 1 napjának
sugáritól elzárva, csak vadrózsához hasonlitnak,
mellyen több a' tövis, mint a ' b á j ? Am ültessétek
át őket szeretettől meleg szivetek' földébe, s z e mezzelek beléjök a' szerelő sziv' érzelmeiből, 's
megfogjátok látni az elragadó változást.
Az emberi sziv hasonlít a' napraforgó v i r á g hoz, melly a' nap felé nézve virul. Az emberi sziv
is a'szeretet'napja felé fordul; 's szivéletiink csak
e" nap' melegében virul . . .
Minmagunkat szeretjük mértéktelenül. Szivünk' oltárán mimagunk vagyunk a' bálvány. T ö rekszünk boldogulni, de nem egyszersmind boldogítani is. Szeretünk a' magasba kacsingatni, 's
mert lángzó képzelödésünk eldoradót rajzol elénkbe, azt gondoljuk, jó volna ott lennünk; 's törtetünk fölfelé másoknak, a' szerényebbeknek viszszanyomásával ; gyakran az érdemesebbeknek
szívtelen eltiprásával is. Igy aztán nem csuda, ha,
miután reményeink' fellegvárába fölkapaszkodtunk , 's onnét, képzelt dicsöülésünk' gloriafényéböl a' hátrahagyottakra visszanézünk; és l á tunk közöltök csalódott reményeik miatt aggodókat, elmellőzött érdemeik miatt elkedvetlemilteket,
vagy talán önmagokat példánk után tulbecslö
sovárgókat: és mind ezt látva, neme a' féltékenységnek, mondhatnám inkább keserű emlékezettel,
aggodalommal vegyes kárörömnek foglalja el
kedélyünket, mint ollyanokét, kik nyertek, de
nyereségűknek nem örvendhetnek, mert öntudatuk'
vádolása szerint ugy rémlik elöltök, mintha hamisan
játszottak volna . . . . Aztán meg természetünkben
v a n , hogy azokkal, kiknek okot adtunk némi f á j dalomra, nem keressük az érintkezést, sőt néha,
hogy minmagunkat megnyugtassuk, bennök k e ressük a' hiányt, mert elmaradtak, noha mi tolakodtunk utjokba, hogy elmaradjanak . . . . líagynók csak életünk' folyását az isteni gondviselés'
rendes útjára; az irás' ama'szavait : ,,A'mennyek'
országa eröszakot szenved, 's csak az erőszakosok ragadják el azt", vennők saját értelműkben, 's
ne alkalmaznék lángzó képzelödésünk által e ' f ö l dön alkotott mennyországok' ostromára : és sok
bajok ismeretlenek lennének, mellyek most gyötrenek , szétoszlatnak bennünket. . . . Ne volnánk
csak annyira hajlandók az evangeliumi munkásokkal morgolódni, mert egyikünk kevesebb munkáért
több dijt nyert. . . . És egy szóval szeretnők e g y mást igazán, mint valódi testvérek ; oh akkor az
egyiknek bősége enyhítené a'másik'nélkülözéseit;
az egyiknek fénye, földerítené a' másiknak ho-

mályát ; egyiknek jólléte kezesség lenne a'
másiké mellett. . . : És . . . no de elég lesz e g y szerre ennyi.
Én széttekintettem, 's elmondani mi e' s z é t tekinlés alatt szivemre és tollamra jött. Nézzetek
szét ti is. 'S lia igy láttok, mint én : helyeseljétek
szavaimat ; ha máskép láttok, világosítsatok f ö l . . .
Minden esetre óhajtóm, hogy e' tárgyban ne ezek
legyenek az utolsó szavak. Mert itt van ideje,
hogy egyházunk' szent ügye körül egyesüljünk, 's
annak diadalt szerezni kivétel nélkül lelkesüljünk.
Szabó Imre.

A' jezuiták' kiűzetése Nápolyból.
(Vége.)
Midőn három év előtt Angolországol elhagyám, épen annyi előítéleteim voltak a" jezuitákr ó l , mint többi honosaimnak; a ' k a t h . religioban
sok csudálátra méltót találtam, de a' jezuitáktól
utálattal fordultam el. A' jezuitát csak mint a'
megtestesült álnokságot és képmutatást ismerém.
Mialatt azonban Európát teljes kényelemmel b e utaztam, négyről győződtem meg : 1 - s z ö r : Hogy
templomaik jobb karban voltak, mint a' többiek.
2 - s z o r : Hogy a' szegényeknek legkedveltebb
gyóntató atyáik és szent szónokaik voltak. 3 - s z ö r :
Hogy becsületes emberek felölök tisztelettel e m lékeztek. És 4 - s z e r : Hogy a' gonoszok őket
gonoszoknak festették. Ezen n é g y , általam mindenütt tapasztalt tény megrendilé előítéleteimet,
és midőn Nápolyba érkeztem : kérdém magamtól,
ha az angoloknak a' jezuiták ellen forralt dühös
gyulölségök nem e r e d - e a' papismus elleni átalános gyűlölségből, és onnan kivált, hogy a' jezuiták
a'romai kath. hit'legbuzgóbb apostolai; és m á sodszor : ha a' romai kath. tartományokban a'
jezuiták' irányában uralkodó ellenszenv nein gyök e r e d z i k - e , a ' m i n d e n vallásos hit iránt nyilványuló megvetésben és közönbösségben ?
Mély érdekkel viseltetve a' j e z u i t a - k é r d é s '
ügye iránt, azon szándékkal érkezém Nápolyba,
hogy minden védveket és ellenvetéseket kihallgatni , elolvasni és figyelemmel kisérni fogok.
Történetesen az első pap, kinek bemutattattam,
jezuita volt. Ez angolul jelesen beszélt, és megi g é r é , hogy nekem az olasz nyelvben oktatást
adand ; szerencsétlenségemre azonban ezt egészen,
elfeledök hittani vitatkozásainknak közepette, m e l y lyek egyúttal alkalmat nyujtának nekem közelebbről betekinthetni a' jezuiták' rendszerébe és s z o kásaiba. Hetenkint háromszor vagy négyszer Iá-

10*

124
a'jezuitáknak ez iskoláit, hol társam az ifjaknak
a' latin és görög nyelvbeni jártasságál próbára
tevé, 's ezután nekem megjegyzé, hogy ők akármelly angol collegiumnak diszéré válnának. A' l'egyelemrendszerböl, mellyet a' jezuiták a' nappali
gondviselésük alatt lévő gyermekekre is alkalmaztak, a' testi büntetés kizárva v o l t , és szemtanuja voltam, hogy az egyszerű szelid szemrehányás' hangján kimondott szavak :,Ma íiglio mio'!
(ugyan liam !) a' gyermekei bánat- és szégyennel
tölték el. A' fegyelemnek e' szelid jelleme a'
jezuiták' minden növendékein észrevehető. Ez
természetesen rágalomnyelvek által oda magyaráztatott, hogy a' jezuiták' rendszerének czélja
nem volt más, mint a' gyermek' szivének sziilőitőli elidegenítése. Azonban a' szülék, kik g y e r mekeiket évekig a' jezuiták' nevelésére bízták,
önmaguk ellenkezőleg azt bizonyítják, hogy szülötteik nagyobb s z e r e t e t - és tisztelettel tértek
meg az atyai házhoz. Az is mondatott, hogy a'
nemes ifjakat a' jezuiták magokhoz édesgetni k í vánták; azonban jóságuk és engedékenységök ép'
olly mértékben terjeszkedék ki a' szegény idegen e k - , mint a'gazdag előkelőkre, és ők a'kis a b y s siniainak szeretetét szintannyira becsíilék, mint
egy sok czirnek' örökösének hajlandóságát.
Nápolybani tartózkodásomnak utolsó két é v é ben barátom már nem lakék a' collegiumban, hanem
az intézetnek ,11 Gesu' nevet viselő és kizárólag
papoknak szánt részében. Láttam tehát azt i s , mi
itt történik, és megvallom, hogy itt ugyanazon
rend és munkásság, ugyanazon egyszerű életmód
és nyíltság található, mint a' fönebb leirt collegiumban. A' mult tél' estvéinek egy két óráját
egy pár angol' társaságában közönségesen Corda
atyánál töltém, kivel hittani és philosophiai vitatkozásokba ereszkedtünk. Mi soha sem határozók
meg látogatásunk" óráját, hanem bizonytalan időben
mentünk a' zárdába, a' nélkül, hogy barátunk'
otthon- vagy távollétéről tudomásunk lett volna,
és mi mindnyájan felhiva érezzük magunkat, nyilván kinyilatkoztatni, hogy nem csak semmi g y a núsat nem láttunk, hanem, hogy mindaz, mit
láttunk és hallottunk, mig a' gyanúnak lehetőségét
is kizárta. Mind a' mellett , hogy mindenkinek miveltsége iránt kellő tisztelettel viseltetem, mégis
nyiltan meg kell vallanom, hogy azon estvéket
szellemi tekintetben a' legérdekesebbek közé s z á mitandom,
mellyeket Nápolyban töltöttem ; szintolly
Ezen iskolákon kivül, még egy másik is volt
nyiltan
bevallom
azt is, hogy én e' városban a'
a' jezuiták' kezében, hol 1500 középsorsu g y e r jezuiták'
társaságát
egyedül nagy szellemi tulnyomek nyert ingyen-oktatást, a' szegényebbek p e dig ezenfölül élelmeztetlek is. A' mult évben az móságukérl kereséiu. Különben minden angol, kit
angol tudósok legjelesebbjeinek egyikével,ki csak az intézetbe vezettem, szintúgy meg volt lepetve,
rövid ideig tarlózkodék Nápolyban, meglátogatám mint é n , ők bámultak, és elbájolva voltak mind

togaláni meg- a' collegiumot a' napnak különféle
óráiban, a'mint j ö t t ; minden előleges megegyezés
nélkül. Ott épen olly szabadon jártam, mint Oxfordvagv Cainbridgeben , fölkeresém barátom' szóbáj á t , 's ha nem felelt halk kopogásomra, azonnal
be nyitók és helyei foglaltam, vagy pedig addig
sétálgattam az épület' folyosóin, mig ö megjőve,
vagy mig eluntam a' várakozást. Ezeket azért
mondom e l , hogy a' ,titkolódzásnak' amaz igen
közönséges vádja elhárittassék, mert sehol sem
lehetett könnyebb és szabadabb a' bejárás, mint a'
collegiumba. Mit láttam tehát a' reggel és est'
minden óráiban tett gyakori látogatásaimkor?
Mindég ugyanazt : mindenütt rendet és tevékenységet, csendet és békét, melly mindenütt föltűnő
volna u g y a n , de melly Nápolyban különös ingerrel bir. Ha a' folyosókon lépdelünk : a' félig nyitott
ajtókon át kis szobáikban szorgalmasan dolgozó
papokat szemlélünk, vagy gyorsan mellettünk e l suhanókkal találkozunk, kik foglalatosságaik után
látnak. És miféle foglalatosságok e z e k ? Börtönök
és kórházak' látogatása, a' szegényeknek vigasztalása lakaikban, a' siketnémák' tanítása, gyóntat á s , az Isten' igéjének hirdetése a' város' többi
egyházaiban,és az iskolákrai fölügyelés. Soha sem
feledendem a ' n a p o t , mellyen ezen iskolákat először látogatám meg; épen szünidő volt, 's a' l e g kisebb gyermekek egész kedvvel játékaiknál voltak.
Azon perczben, midőn bennünket megláttak, öröm
sugárzott arczaikon, és olly készséggel, melly
egyedül szeretet- és bizalomból eredhet, siettek
a' superior és a' többi jczuiták e l é , ezeknek
kezeiket csókolák, és ruháik körül sürögtek, mindenki csak egy nyájas tekintetért vetekedvén ;
épen illyen szeretet- és tiszteletteljes bizalmat
tanúsítottak a' nagyobbak is, midőn az erkélyre
értünk, hol ezek sétáltak. Az atya gyermekeitől
nem fogadtathatik olly szeretetteljesen, mint ezen
lelki atyák' gondviselésökre bizott nagy és kis
gyermekeiktől. Két ifjú abyssiniai, ki épen a ' r a b szolgaságból váltatott ki, egy zugban voná meg
magát, és mivel csak néhány nap előtt érkezének
m e g , olly vadak és félékenyek voltak, mint a'
bérezek' zergéi. Kevés idö múlva, midőn szinte
illy látogatást tevék, már ugyanazon bizalom- és
szeretetlel viseltettek az atyák iránt, mint az olasz
iljuk. Ezen növendékek' nagyobb r é s z e , mint ezl
ön is tudja, magasabb származású volt.
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attól, mit láttak és hallottak. Templomukba gyakran protestánsokat is v e z e t é k ; kik alig hitlek
füleiknek, midőn az evangeliimf legszentebb igazságait azon ékesszólással és lelkesedéssel hallak
magyaráztatni, melly ezen atyáknak olly annyira
tulajdona. Hasonlóan mély benyomást tettek reájok
a' templomban legalább 5 0 0 0 szó által elénekelt
responsoriumok.
Vannak, kik azért vádolják a' jezuitákat, hogy
ők örökségeket és ajándékokat fogadtak el.
Mindazonáltal. lia a' világi papok szent hivataluk'
jövedelmeiből élnek, és a' elerus' kártalanításában
részt nyernek. ha a' többi szerzetek elfogadják az
ajándékokat, miért mondanának le erről a' jezuiták, kik a' szentségekel a' betegeknek és e g é s z ségeseknek kiszolgáltatják,egyházi beszédeket t a r tanak . kik meglátogatják a' börtönöket és kórházakat. és oktatják az ifjúságot? A' kormányok'
részéröli gyámolitás és az aláírások által bejövő
összegeken kivül nincsen igazságosabb és j o g o sabb, pénzhez és az élet' szükségeinek fedezésére
megkívántató segélyhez juthatási eszköz, mint a'
végrendeleti adományozások' elfogadása. Nem ez
által lámadtak-e a1 legnagyobbszerii és legjótékonyabb intézetek? És kérdem : voltak-e a' n á polyi jezuiták valóban olly gazdagok,millyeneknek
őket a" közhiedelem gondola? Részemről s ü r g e tem, hogy jövedelmeik' állásának kimutatása minél hamarább közrebocsáttassék. Előlegesen annyit
mondhatok. hogy bármilly nagy javaik voltak
légyen is : mindazáltal mégis az iskoláikra, r o p pant épületek és nagy egyházuk' föntartására 's a'
naponkint kiosztott jámbor adakozásokra fordított
költségek' levonásával, minden egyes jezuitának
ruházatára és ápolására nem maradott több 14
ducatinál (mintegy 2 5 l'rl e. p.). Bökezüségök
mind a' mellett, hogy olly nagy és kiterjedt volt,
mégis alig tudatott. En azonban tulajdon szemeimmel láttam, mint részesiték a' szegényeket mindennap kenyér- és ételekben, ruházat- és pénzsegélyben. Valahányszor a' jezuiták a' börtönöket
meglátogaták, annyiszor rablakóiknak kezeikbe
alamizsnát is juttattak, és lelki intéseik, önvallomásaik szerint, sokkal foganatosbak valának , ha
előbb a' testi szükségek' enyhítéséhez parányival
járultak. Bökezüségök Sorrentoig t e r j e d ő , hol
több elszegényedett család egész a' kényelemig
gyámolittatott. A' mi az atyákat illeti, ők olly
egyszerűn éltek, mint valamelly angol szegényintézetnek gyámoltjai, ámbár sokan közülök előkelő családokból származtak, és mindnyájan t e hetségeik és tudományuk után az élet' legmagasabb polczaira érdemesek leendettek, ha más
pályán kezdik vala futásukat.

Mondatott továbbá. hogy a' jezuiták political
dolgokba elegyedtek; és én megengedem, hogy
az ollyan vallásos társulat, mellyröl bebizonyodik,
hogy szünetlenül politicával foglalkozik, aláírja
feloszlatása' ítéletét. Mindazonáltal előbb meg kell
mutatni azl, hogy a' vád az egész társulatot t e r heli , mert a" világ' minden testületeiben fog egy
ollyan egyén találkozni, ki egykor politicával
foglalkozott, és ezért igazságtalanok volnánk, ha
hibáikért az egész testülelet akarnók felelőssé
tenni. A z é r t , mivel például Gioberti dühös politicus, már minden olasz áldozárok azok volnának? Es
ki fogja bebizonyíthatni azl. hogy a'jezuiták N á polyban valaha politicai üzletekbe keveredtek?
Én felhívok mindenkit, a" kinek ellenök vádja van,
álljon elő valahára bizonyítékokkal, és ne szórja
orozva , átalános , mitsem bizonyító állításaival a'
gyanúnak sebző nyilait. Én részemről mindent
röviden megmondandok, mit az <"> politicai viszonyaikról tudok. Mielőtt tudnillik az alkotmány m e g adatott, a' kormány és az akkor fönálló t ö r v é nyek iránt engedelmességet tanítottak. Angol és
franczia hírlapok természetesen azt állítják, hogy
a' királynak utolsó gyóntató atyja jezuita volt;
azonban ennek csak a' körülményeket nem ismerők adnak hitelt. Monsignor Cocle nem jezuita,
hanem liffuorianus és ig-y más szerzethez tartozó;
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én tulajdon füleimmel hallám, mint rosszalták ezen
főpapnak eljárását magok a' jezuiták még azon
időben, midőn felőle illyest mondani veszélyes
volt. Az anyakirálynénak gyóntató atyja Latini
atya, jezuita volt ugyan, de tudva is vagyon mindenki előtt, hogy a' királyné politicai dolgokban
nem toré fejét. Átalában, ha volt a'jezuitáknak
politicájok, ez azon tartomány kormánya' polilicájának követésében állott, hove őket Isten h e lyezé. Ók hódolnak a' köztársaságnak az őket
nagyrabecsülő Americában; és hív alattvalók
Nagybrittaniában, hol ők a" törvényeket, ezek
őket tisztelik. Szintolly hiv alattvalói lettek volna
az uj kormánynak is Olaszországban, mint hívei
voltak a' régi rendszernek. Kik voltak ama' dicső
napon, midőn hónuk uj alkotmányt nyert azok,
kik a' nápolyi clerusból elsők magyarázák a ' n é p nek uj kiváltságait és kötelességeit ? Ugyanazon
jezuiták voltak azok, a' most rágalmazotlak; az
első alkotmányos beszéd az ö templomukban
hangzott, és a' collegiumnak igazgatója Liberalere
atya volt az első, ki a'tanulókhoz illy czimü iratot
bocsátott : ,Nápoly és az alkotmány.'
Azonban itt újra a' régi felelettel találkozunk :
mindez csak képmutatás, mellynek fátyola alatt a'
legveszélyesebb merények rejlenek. De én újra
mondom : bizonyítsátok be ezt az igazságosság
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és a'józan emberi ész' nevében. Bizonyítsátok be,
mondom, mielőtt e' vádat újra kimondanátok, mikor vön csak valaha is nápolyi jezuita részt illy
tervekben; 's ha ezt bebizonyítani képesek vagytok,
ugy megszégyenitendetek minden eddigi illynemü
kísérletet. Vagy talán minden előleges részletes
tudakolás nélkül, egyedül kósza hirek' nyomán
akarjátok szégyenkönyvbe juttatni egy olly s z e r zet' n e v é t , mellynek annyi tagjai onták és most
is ontják véröket a' pogány tartományokban? A'
történet' lapjai késő vagy korán bizonyára teljes
méltánylással megülendik emiéköket ; miért vonjuk meg tehát magunktól a' megelégedésnek azon
é r z e t é t , mellyet minden becsületes ember érez
akkor, ha elismerő méltánylással tekint embertársai' erényeire, kik testvéreink mint emberek és
keresztények? Napjainkban mindenki olvasott v a lamit a' jezuiták felöl ; de valljon olvastunk, vagy
hallottunk-e csak egy szól i s , melly őket k e d vező szinben tüntetné elő ? Olvastuk-e irataikat és
egyházi beszédeiket? Olvasluk-e tetteiket másképen, mint leghatározottabb elleneik állal indokoltáivá? Es ha ez igy van, e g y e z ő - e az igazságossággal és az emberi észszel, ha csak vak lármát
ütő szájhösökre hallgatunk?
Mindezekhez még csak azon egy megjegyzésemet csatolom, miszerint első ízben tett észrevételeim az utolsó három évben tett tapasztalásom állal minden pontban igazolvák. Ezen idő alatt
egész Európát beutazám, érintkezésbe jöttem minden osztályú, a' legkülönbözőbb vallású és minden
tartományú emberekkel, és azt találtam, hogy a'
protestánsokat kivéve, kiknek részint tudatlanság u k , részint vallási előítéleteik miatt itt szavuk
nincsen, minden becsületes ember barátja a ' j e z u itáknak, minden gonosz pedig azoknak esküdt e l lensége. Csak ezen egyetlen tény, nem tekintve
mindazt, mit a' jezuitákról önmagam tapasztaltam,
ugy hiszem, eléggé kedvező bizonyság reájok
nézve, mert az irat szerint : a' jámbornak szeretete, és a' gonosznak gyülölsége régtől fogva hatalmas jel volt és leend is az Isten' hü szolgáinak
megismerésére. En itt csak világiakról szólok. A'
mi a' kath. világi clerus'nézetétilleti: ez csak erősíti állításomat. Mindenütt azt találtam, hogy a'
buzgó és jámbor áldozár szereti és tiszteli a' j e zuitákat ; igy van ez Romában, Francziaország-,
Belgium-, Angliában ; igy van ez Nápolyban is; és ha találkozik áldozár vagy szerzetes,
ki támadólag lép föl a' jezuiták ellen : ugy tekintsünk éltére 's tetteire előbb, mielőtt szavainak hitelt adunk. Visgáljuk meg, valljon teljesiti-e pontosan rendje' szabályait? Énlegkevesbbé sem k é kételkedem ezen visgálatnak eredményéről.

Azonban eltávoztak az áldozárok, kiket az
egész clerusból utoljára kellett volna elbocsátanotok. Az áldozárok, kik egyedül leendettek k é p e sek a' népet uj institutioitok' magasságára emelni,
az egyedüli férfiak, kik a' nápolyi és az olasz ifjúságot uj jogaik- és kötelességeikre taníthatták
volna. Eltávoztak a' visszahivatás' lehetőségének
reményét is elvivén magokkal. Véleményem s z e rint a' béke' kedveért jobban tettek volna talán,
ha megelőzvén a' zivatart, az őket kizáró keresztény országoktól a' pogány tartományokhoz f o r dultak volna, hol még annyi lélek várja kezeikből
a' megváltás' malasztjait, és hol számukra a'dicsöségnek még annyi babérja virul? Ok elmenének,
de menjenek bár h o v a , Isten' áldása követendi
lépteiket ; a' szegények. kik zárdáik' ajtainál
mindennapi kenyeröket nyerték, a' foglyok, kiket
látogattak, a' gyermekek, kiket a ' k o r és az örökkévalóság' tanaiban oktattak, az egész n é p , melly
szájukból hallá az élet' igéit, és kezeikből nyeré
az életnek kenyerét, végre e' nagy városnak minden jó és eszéiyes lakói áldást rebegnek az eltávozott atyák' útjaira! Fogadja ön, 'sib. Perceval
W a r d Will iám. (Németből.) '
II. L.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Magyarlion.
(Fölszólitás.) A' kath. egyház' feje, Krisztus' hierarehiajának legmagasabb , azaz : azon hivatalnoka , kinek
központosító és közvetítő hatósága által a' hitnek egysége,
az egyház' egyetemisége eszközöltetik, már harmadik hónapja, hogy a' számkivetés' szomorú napjait éli. Kiki tudja, hogy az egyházkormányzati ügyek' folyamának e' miatt fönakadni nem szabad. Pius daczára az iszonyú convulsionak , mellyet az istentelenség fejedelmi városában
fölszámithatlan szellemi és anyagi sérvekkel kapcsolatban
okozott, lelkileg minden innen eredett kimondhatlan fájdalmak- , keserűség- és aggodalmakon magasztos keresztényi erélylyel fölülemelkedve, pillanatnyira sem feledkezett meg azon nagyszerű és a' világon legterjedelmesebb
föladatról, mellyet mint a'világegyház' isteni hatalmú kormányzója teljesíteni és megoldani hivatva van ; más szavakkal : Piusnak földi honábólí számkivetése miatt az egyetemes egyházkormány pillanatnyira sem akadott meg. Romábóli futása közben félúton állíttatja meg kocsiját, megvisgálandó , ha valljon az ,annulus piscatoris' hon nem
hagyatott-e. Ámde kiki tudja azt i s , hogy ö szentsége'
személyes s z ü k s é g e i t nem is említve, a' világegyház' kormányzása, már csak a' nélkülözhetlen cancellariai
személyzet' tekintetéből is temérdek költséget igényel. A'
világ' minden részeiben imádságok tartatnak ő szentségeért ; de a' világ' minden részeiben egyszersmind adakozásokra is szólittatnak föl a' hivek olly czélból, hogy az egy-
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begyűjtött fillérek ő szentségének megküldetvén, a' világegyház' kormányzásának anyagi eszközei legalább némileg
pótolva legyenek. Nincs a' világon tisztább, magából a'
társulati élet' fogalmából folyóbb igazság annál, mint hogy
az, ki valamelly társulat' jótéteményeiben részesül : osztozzék annak terheibcnis; 's kinek kedveért a'kormány
létezik : az annak áldozatkészsége által tartassék is fön.
Eddigelé a' praeconisationalis taxákat kivéve, e' kormányzás' költségei átalában a' romai egyházi birtok- és alapítványi jövedelmekből fedeztettek, a' többi katholieus világ'
legkisebb terheltetóse nélkül ; most ezen források legalább
egy időre tökéletesen elzárattak. IX. Pius nem panaszkodik, nem kér. Senki egy hangról sem emlékezik. melly e'
tekintetben osont volna ki atyai ajkain. O kész küzdeni,
szenvedni, nélkülözni, tűrni a'legnagyobb nyomort, szóval:
kiüríteni, mint mondá, fenékig a' keserűség' poharát : de
alkalmatlan e'miatt senkinek az ég alatt és soha lenni nem
fog. Azonban nekünk fiainak illik magunktól, fölszólitatlanul is, méltányolni az áldott atya 1 állapotát. Nem
emlitem Francziaországot , hol kétségkívül nagy sikerrel
folynak eddigelé a' gyüjtegetések ; de ha ki honunk'
jelen Ínséges állapotát vetné föl, mintha tudnillik a' segély
annyi mindenét vesztette család, földúlt egész városok
és falvak, megbénult harezfiak és elárvult anyák és gyermekek és jajgató özvegyek' nyomorának enyhítésére bizony otthon is elkelne : azt csak Irlandra, az éhezőre
emlékeztetem. Daczára a' keblében milliókat éhhalással
fenyegető nyomor- és Ínségnek, a' zöld sziget' fiai, különben
is annyi rendkívüli az egyház és jótékony egyesületek'
föntartását illető kiadásokkal tcrhelvék, e' czélra is tudnak
néhány százezer fillért megtakarítani, hogy azt a' szent
atya' lábaihoz t é v e , szcrctetöket ez által is bebizonyítsák.
Itt tudnillik : ,oportet unum facere, et alteram non negligere." IIa ki a' missio-egyesiiletck' számadásait megtekintette : bizonyára észrevette, miszerint azok' gyámolitására,
valamint átalában jótékony czélokra, minden kath. egyházak közt a' magyarhoni rendesen a' legkevesebbel járult.
Ugy hiszszük t e h á t , hogy most épen semmit sem tenni,
gyalázatunkra válnék, 's azon kis becsületet is, mellyel
külhoni kath. hitsorsink előtt még dicsekedhetünk, megsemmisítené. Fölszólítunk tehát minden, a' szent atya'
szerencsétlenségét és elhagyatottságát méltányló katholic u s t , különösen pedig paptársunkat, liogy a' fillért, melylyet nélkülözhet, a' pápa ő szentsége' szükségeinek fedezésére fölajánlani, másokat adakozásra fölszólitani, 's az
egybegyűlt összeget, lia csak a' megyés-püspök másként
nem rendelkeznék, hozzánk adandó alkalommal beküldeni
szíveskedjék. A' begyült pénz a' nuntiatura' utján különös
fölirat mellett fog annak idején ő szentségének kézbesittetni. E' czélra részünkről előlegesen 10 p.frttal járulunk, 's
ugyanannyi lőn nekünk a' pest-józsefvárosi lelkészi személyzet' részéről is ugyancsak e' czélra kézbesítve. Mi hitsorsosink' kath. érzelmeiben helyezünk annyi bizodalmat,
hogy eleve is megnyugtatva érezzük magunkat, miszerint ez
áldozat nem volt az utolsó. Isten' áldása lengjen az egymást értő szivekhez intézett c' kérelem fölött !

czéljával lényegesen összefüggő czikkek' kiszorítása nélkül
megkísérthessük : más részről pedig tagadhatlanul igaz
lévén, hogy az illyen ismertetés nem csak a' tudománynak
tesz hasznos szolgálatot, mennyiben lelkismeretesen kezeltetve évenkint számos jó könyvek' több száz példányokbani elterjesztését eszközli, de egyszersmind a' szellemirány' központosítására nézve is hathatós befolyást gyakorol : nehogy ezen olly hasznos és szükséges rovatot tökéletesen elhanyagolni akarni látszassunk, a' jelen súlyos
körülmények' közepette legalább annyit akarunk ez érdemben tenni, hogy minden egyes megjelent termékre és
tulajdonaira t. olvasóinkat rövideden figyelmeztessük, föritartva magunknak, hogy az ekként indicált müvek közül
egyeseknek annak idején bővebb és kriticai taglalásával is
szolgálhassunk. Óvakodni fogunk pedig ollyas munkáról
említést tenni. mellyet magunk nem láttunk, és legalább
egyes, főbb szakaiban eleve és figyelemmel meg nem forgattunk. Remélljük. hogy t. olvasóink meg fognak bocsátani . lia többet nem tehetünk egy olly időben, mellyben
annyi kiképezett egyházi elme elhallgatott, mintha csak
sz. Gergely' szavai akarnának teljesedni rajtunk : ,Jam
nullus in me sacri <Joquii Studium requirat, quia versa est
in luctum cithara mea, et orgánum meum in vocem flentium. Jam cordis oculus in mysteriorum discussione non
vigilat, quia dormitavit anima mea prae taedio. Jam minus
lectio animo dulcis est, quia oblitus sum manducare panem meum a voce gemitus mei . . . . Nemo me reprehendat, si post banc locutioneni eessavero : quia sicut omnes
cernitis, nostrae tribulationes excreverunt.' (Horn. ult. in
Ezecli.) Ennyit előleges értesítésül.

,Geschichte des Kirchenvaters Hieronymus, sein Leben, seine Zeit, seine Schriften und seine Lehre. Nach
dem französischen des F. B. Oollonibet bearbeitet v. Fr.
Laudiert, Professor am oberen Gymnasium in Rottweil,
und A. Knoll Gymnasiallehrer in Rottweil. Rottweil 1846."
Ára 3 frt 18 kr." p.
A' munka, mellyet itt, a' t. cz. olvasó közönségnek
ezennel bemutatni szerencsénk van, mint czime mutatja,
az egyházatyák'egyik lcgjelesbikének, sz. Jeromosnak életét, korát. irományait és nézeteit taglalja. Ha az összes
egyháztörténet' tág mezején lelkünk' szemei kielégithetlen
tudvágy- és végnélkül édes örömmel szétlegelnek, noha
egyes tárgyak'szemlélésén ezek'változatossága miatt sokáig
néni vesztegelhetünk : bizonyára hasonlithatlan élvezetet
talál az egyház' hü magzatja ollyatén müvek' visgálásán,
mellyek föladatuknál fogva több olly részletességekre is
kiterjeszkednek, mellyekből a' figyelmes olvasó valamint
az egyház' akkori helyzetét világosan következtetheti, ugy
az egyházi irodalom' akkori éghajlata alatt főlsarjadzott.
terményeket is ismerni és hasznára fordítni megtanulhatja. A' fönczimzett mü ez élvezetet szép mértékben megadja. A' kor, mellyben sz. Jeromos a' katholica egyház' egén
tündöklött, igen jelentékeny; azért ennek ismertetésére az
idézett munka' utasítását követve másszor még visszatérünk, most inkább a' mnnka' elrendezéséről, mintsem annak belértéke- és részletes tartalmáról kívánván t. cz. olvasóinkat tudósítani. A' könyv három füzetre van számítva, mellyekből eddig tudtunkra csak kettő jelent meg. A'
franczia eredeti Bonald bibornok' helybenhagyásával dicsekedhetett. Ezen kiadást szabadon átdolgozta, a' munka'
czimén kitett két tanár: fölhasználván egyszersmind az
olasz irodalom' ez érdembén megjelent jelesebb terményeit.
Miután lapunk' terjedelme sokkal szűkebb, semhogy
Az igen rövid előszó leginkább a' kútfők és segédeszközök"
hasábjain a' kath. világ' irodalmi színpadján megjelenő
rövid ismertetésével foglalkozik. Azok között kiemeli sz.
minden jelesb termék' kriticai ismertetését más . a' lap'

Irodalom.
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szavában tett ebbeli nyilatkozata által : ,Aueh bedarf es
jetzt keiner allgemeinen Empfehlung Anselm's mehr:
so weit ist die Aufklärung, so weit auch die alt-protestantische Abneigung gegen das Mittelalter überwunden, dass
man ein Interesse an dessen Erscheinungen nimmt, dessen
grosse Manner als solche gelten lässt.' (TX.) Többiben a'
szerző, mint cziine mutatja protestáns.
.Gregor I. der Grosse nach seinem Leben und seiner
Lehre geschildert \ o n Georg Johann Th. Lau, Compastor
zu Hattstedt und Sehobüll im Herzogthum Schleswig, ord.
Mitgliede der historisch-theologischen Gesellschaft zu
Leipzig. Leipzig, Th. 0 . Weigel 1845.' Kr. 556. 1. Á r a :
4 frt 4 8 kr. p.
Szerző szinte protestáns, 's ezt munkájában is ott,
hol dogmákra vonatkozó tárgyakról van szó, különösen a'
2-dik, Gergely' tanait ismertető részben észre is véteti, a'
nélkül azonban , hogy előadásával valami gyűlöletest
kapcsolna össze. Daczára Gergely' azon nevezetes nyilatkozatának : ,Sicut, sancti evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia susciperc et venerari me fateor.' (Lib. 1. Ep.
25.) És ismét : ,Sic quatuor synodos sanctae universalis
ecclesiae, sicut quatuor libros sancti evangelii recipimus'
(Lib. 111. Ep. 10.): mégis rá akarja Gergelyre erőszakolni,
hogy ő a' szent-irást a' hit- és erkölcstanok" egyedüli kutfejeül tekintette. A' szentségeket illetőleg tanát ugy adja
elő, mintha Gergely csak kettőt, tudnillik a" keresztségét
és Oltári-szentséget, ismert volna el illyennek. A' primátusra nézve elismeri, miszerint Gergelynél az kicsinált dolog volt, hogy : ,Der römische Stuhl der erste und höchste
Bischofsitz der christlichen Welt sei, dem sich alle Kirchen der Erde unterwerfen müssen . . . Waren in seinen
Augen auch alle Bischöfe gleich, so verlangte er doch die
Részünkről az egyes individuumok, megyék, intézeAnerkennung des Vorranges des Petrus und seiner
tek , például : kolostorok 'stb. történetírását, ennek minNachfolger . . . Es war ihm heilige Pflicht, jeder einzelnen
den m á s , terjedtebb körre utasitott nemeinél tanulságoKirche ihre Gercchtsame zu wahren : aber als höchste
sabbnak tartjuk: miután bizonyos, hogy minél szűkebb
Autorität und letzte Instanz wollte er dem römischen Bikörre szorittatik e" téren az előadás, annál több, a' tágaschof anerkannt wissen. Dabei aber leitete ihm kein persabban a' tárgy' átalánosabb voltánál fogva mellőzött,
sönlicher Ehrgeiz ; nicht für sich, sondern für die Würde
mellőzni kellett részletekbe kell az írónak bocsátkoznia,
seines Amtes sorgte er.' :— Munkálkodásának irányára
mellyekből aztán igen sok. az egyház' ügyének, eljárásának,
nézve pedig megjegyzi : ,Die Kirche muss sieh durch sich
intézményeinek védelmére, ajánlására, megkedveltetésére
selbst regieren : das war der Grundsatz, dem er' (Gergely)
szolgáló adatokat meríthetni. Emlékezzünk csak milly ha,durch seine Thätigkeit Anerkennung verschaffen w o l l t e . .
tást gyakoroltak Némethonban a" kath. szellem' fölébreszEs war sein Streben, der Kirche ihre Freiheit und Selbsttésére, és a' kath. egyház ellen divatozott rágalmakés előständigkeit von der Staatsgewalt zu bewahren. Freilich
ítéletek' eloszlatására VII. Gergely és III. Incze eletirásaik ;
erkannte er sich als einen Unterthanen des griechischen
's milly gazdag tárát képezik azok azon fegyvereknek,
Kaisers, dem er Gehorsam zu leisten schuldig sei, aber er
niellyokkel a' még mindig ócsárló hitetlenség' ellenében a'
wollte eben sowenig einen Eingriff des kaiserlichen Hofes
legsikeresben fölléphetni ! Ennél fogva a' fönczimzett életiin die Rechte und Freiheiten der Kirche dulden, als die
rásból alkalmat veszünk magunknak a' t. olvasó közönséAnmassungen der weltlichen Beamten', (bureaukratia a'
get a'következő, habár már pár évvel ezelőtt kijött történeti
mostani szójárás szerint) ,gegen die er beständig auf das
jeles munkákra is figyelmeztetni :
schärfste auftrat.' Ezen rövid idézetből is kitetszik, misze, Anselm von Canterbury. Dargestellt von F. R. Ilasse, rint szerző Gergelynek, mint történeti személynek igazsáLie. u. ao. Prof. der ev. Theologie zu Bonn. Erster Theil : Das got hajlandó szolgáltatni. Többiben a' materialc' gyűjtéLeben Anselm's. Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann. sére és földolgozására, hogy sok időt és szorgalmat fordí1843.' 8r. 576.1. Ára : 4 frt 3 kr. p. E' munka kútfők után van tott, maga a' mü beszéli, mellyet elvonva a' controversus
dolgozva, és tiszta, elfogulatlan történeti előadása által, tanok iránt tanúsított protestanticus előszeretettől, egy tumelly sem polémiát sem apologiat nem tartalmaz, hanem dós és sikerültebb életirásnak kell nyilatkoztatnunk.
egyenesen a' történtek' hü előadására szorítkozik, mind a'
mellett az itélethozásban az olvasót habozni pillanatnyira
,Lebensgeschichte des heiligen Thomas Becket,
sem engedi, különbözik mind Franck F. G. Tübingában Erzbischof von Canterbury und Märtyrers. Nach Abbe
1 8 4 2 - e n kijött, mind Möhler' először a' tübingai negyed- Robert von W. Reithmeier, Priester. Augsburg, 1847.
éves folyóiratban, aztán a' Döllinger által kiadott kisebb Druck und Verlag der Kollman'schen Buchhandlung.' 8r.
iratai (Gesammelte Schriften) közt újra kinyomott ebbeli 180 1. Ara : 1 frt 21 kr. p. Tanulságos és egyszersmind
irataiktól. Szerző szellemét eléggé jellemezte önmaga elő- épületes olvasmány.

Jeromos' saját, munkáit, jelesül leveleit ; emezek között
pedig néhány kisebb jelentőséggel birókat mellőzvén, a'
következőkről szól. ,La Vie de Monseigneur sainct Ilierosme, 'stb. par Josse Badius. 1530.',Vita di S. Girolamodottor massimo della Chiesa descritta de Sebastiano Bonadies, 'stb. In Rimino 1651.' Az 5-dik lapon minden további
tájékozás nélkül megkezdi magát az életirást, elkezdvén
sz. Jeromos' születéshelye- és házi körülményeivel. A'
munka fejezetekre van fölosztva, mellyeknek száma a'
második füzetben is folytattatik, és 21-ig terjed. A' megjelent füzetek' tartalma sz. Jeromos' születését, romai tanulását, trieri és aquileai utazását, a' keleten először
töltött éveket, 's nyugotrai visszautazását tárgyalja. Viszszavezet azután ismét napkeletre szentünk' egész bethlehemi zárdaéleteig. Ez csak fő fonala a' műnek, de közzelközzcl az egyház' régiségeit, szokásait, jelesül a'zárdaélet'
akkori gyönyörűségeit illető igen érdekes adatokkal találkozhatunk benne, mellyekből néhányat másszor legyen
szabad elmondanunk. Irmodora egyszerűségében kedves.
Adatainak hitelességet illetőleg pedig megjelelhetjük, miszerint minden állitást kellő okokkal bebizonyitni iparkodtak a' szerzők. Bár mitsem tartózkodunk őszintén bevallani, miszerint itt-ott, talán a' tárgy' lelkünkre gyakorlott
befolyása miatt, szerettük volna, ha tovább mulathatunk
egyes adatokon : mégis az egész miit tekintve, nem lehet
azt nem ajánlanunk mindazoknak, kik ős egyházunk iránt
kebelökben szeretetet, tiszteletet és fini gyengéd ragaszkodást táplálnak.
Z.
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TARTALOM : Montalembert' levelei az ,Ami de la Religion'szerkesztőihez. 1. Sujánszky Antal. —
dósítások. — Ilirfüzér.

Egyházi tu-

Montalenibert' levelei az ,Ami de la R e l i g i o n ' legalább nálunk és e' szempillanatban. Nincs több
oka panaszkodni az u j , mint a' régi kormány e l szerkesztőihez- * )
len : és ha minden előre hirdeti is azon adáz k ü z I.
delmeket, mellyeken át kell esnie, mig azon s z a Teljes lelkemből üdvezlem azon uj irányt, badság' élvezetéhez jutand, melly neki egyszer
mellyet önök a' ,L'Ami de la Religion'-nak adni végvalahára megígértetett : az egyház elfogadakarnak, és kérem önöket, hogy közreinunkálá- hatja ezen küzdelmeket, erősnek érezvén magát
somra azon mértékben számolni szíveskedjenek, azon bizalom és tisztelet által, mellyet iránta F r a n mellyben időm- és tehetségeimmel rendelkezhe- cziaország' népsége majd mindenütt tanúsított.
tem. Valóban őszinte örömmel látom ekképen s z a - Nem az erőszak a z , melly jelenleg fenyeget; n i n porodni azon még igen kis számú katholicus hír- csen most szó egy, a' lelkismeret által kárhoztalapok' dandárát, mellyek a' ,L' Univers' és C o r - tott igáról, melly az egyház'nyakára tolassék. lie
respondent' példájára és ezekkel öszhangzásban, a' próba, ezon történetének minden korszakában
az ügyek' legszentebbikének védelmére áldozzák Istentől számára föntartott, szükséges kisértet, s a magokat, közepette a'szörnyü lázrohamnak, m e l y - ját keblében és öngyermekeitöl származhatik. Ö s z tönözve érzem magamat közleni önökkel tán lui—
lyen keresztül hajtatunk.
Minden esetre tudni kell önöknek,hogy sem csigázott aggodalmaimat.
az irodalmi kritica, sem az archaeologia, sem a'
Mindenki tudja, hogy napjainkban a' t á r s a bölcsészet, sem maga a' politica nem az, mi e l ő - dalomnak nincsen nagyobb ellensége a' socialis—
munkálataikban az első helyet magának igényli. musnál, és hogy az irányában tehetsége szerint
Ha nem csalatkozom, napjainkban az egyház egy azon megtörpitett eszközökkel védi magát, m e l y uj és ügyeimet igénylő veszélyben forog, mellyre lyeket a' nyilvános nevelésnek ollyan rendszere
nézve különösen hivatvák a' katholicus irók, azt és ollyan törvényhozás hagytak kezében, mellykimutatni, megelőzni és leküzdeni.
nek elseje a' szivek' megrontásával a' jellemeket
Az egyháznak nincs mit félni az üldözéstől, megvesztegeti, másodika pedig a' keresztény ö n feláldozás' önkénytes emelkedéseit nagyobb gonddal igyekszik elfojtani, semmint megromlott t e r *) E' lapok' olvasói emlékezni fognak r á , miszerint a'
jeles franczia egyházi lap mult év' octoberében szer- mészetünknek gonosz hajlamait. Mindazáltal nincs
kesztőségében változást szenvedett, irányában pedig okunk addig kétségbe esni e' fölött, mig az e g y határozottabb, a' jelen körülményekhez alkalmazot- h á z , mellyel a' világi társadalom igen gyakran
tabb alakot nyert. — A' munka többek között czél- idegenszerűn vagy ellenségesen bánt, olt álland a'
szerüen elosztatott ; Riancey a' vallás és politicai ;
társadalom' oldalánál, hogy sebeit bekötözze,hogy
Cornut a' bölcseleti, itészeti és irodalmi rovattal bízattak meg, vezérczikkek'számára pedig több jeles egyéni- anyai keblét számára megnyissa, hogy egy f o l y ségek, nevezetesen : Dupanloup, Ravignan, Falloux tonosan visszautasított, de azért örökre szükséges
(cultusminister) és Montalembert ajánlkoztak. 'S illy gyógyszerrel gyöngéd és kifáraszlhatlan béketűvezér- és irányadó, némileg bevezető czikkekként. réssel ötet megkínálja. De ha a' socialislicus j á r tekintendők Montalembert' fÖnczimzett levelei, mely- vány maga az egyház' gyermekei közt elhatalmalyeket itt egyes, minket nem érdeklő helyek' kihagyázott , ha katholicus ifjúságunknak egy része
sával az eredetiből tett fordítás után közlünk. Szerk.
ELSŐ FÉLÉV.
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és igazán szólva, bolondok' vakmerényeinek. Örült
hibák, szörnyű rendszerek komoly tanokul v a n nak fölállítva, mellyekkel jövőre számot kell v e t nünk. Ezek az agyrémek' országából a' tények'
birodalmába, a' könyvekből az utczákra á t t é tettek, hol sorsuk aztán óngolyók által döntetik el.
A' képtelenség óriási és talán eddig ismeretlen
nagyságra növesztetve, teljes erővel az országos
és mindennapi foglalkozások' gyakorlati terét r o hanta meg. Hiába vészük igénybe az emberi t e r mészel' legvilágosb törvényeit, a' századok' t a pasztalatai által megszentelt eredményeket, és
mindeddig elvitázhatlan és soha meg nem támadott igazságokat. Kell, hogy újra mindeneket
meghányjunk, mindeneket védelmezzünk, mindeneket bebizonyítsunk; és pedig ama' tűrhetetlen
szájhősök' irányában, a' kiknél az irigység a'
vetélkedésnek, és a ' m e r é s z s é g az értelemnek
helyét pótolja. Az egyenlőség' nevében, és m i n den társadalmi hierarchiának omladékai fölött, a'
Ieggyülöletesb és legkártékonyabb kiváltsági r e n d szer' szemtelen visszaállításán dolgoznak. Minden
előterjesztett törvények, minden követelt újítások
egyetlen és azon-egy osztály' kizáró érdekeinek
szolgálnak, melly a' többi népesség' arányában
mind számát, mind és főleg szellemét tekintve,
alábbvaló. A' falusi népet, a' mi Isuszonnégy millió békeszerető, munkás és még többnyire k e resztény földmivelőinket, rendszeresen áldozzák
Jól érezzük ugyan. hogy az áradat egykor
föl; föláldozzák őket egy részről a' forrongó kimedrébe visszatérend, és várakozásra szánjuk
sebbségnek, melly a' városokban lakik, és más
magunkat, fölötte boldogok leendvén, ha a' v é r részről a' hivatalt sürgetők' azon naponkint nöhullámok visszafolyásukban nem ragadandják
vekedő csoportjának, kik vak szülék és egy k é t magokkal legutolsó nyomait is azon politicai szaszeresen vak kormány által azon egyetlen czélra
badságnak , azon a' nyilvánosság állal mérséklett
neveltettek, hogy alkalmazást nyerjenek ; kik
kormányalaknak, mellynek harmincz év óta ö r hivatalt, minden hivatalt, és semmi mást csak
vendünk.
hivatalt akarnak, a' kikre nézve minden forradaMár többé nem vitatkoznak a' köztársasági lomnak, minden változásnak, minden utópiának
alak fölött : hanem aggódnak, és pedig okszerűn, az a' v é g e , hogy a' létező hivatalokat elfoglalják,
azon határtalan és példátlan zsarnokság, minden vagy hogy azok' segélyével ujakat teremtve, á l socialis vagy anlisocialis tanok' ezen utolsó igéje talok magokat tápláltassák. Alig van egyik közümiatt, melly a' köztársaság' fölmerülésével h a - lök kielégítve, már is tizen jelentkeznek, hogy
tártalan, féknélkuli nyilvánosságot nyert. Mindenki ezen az uton haladjanak, hogy szükség' esetében
kérdezi magától, az anyagi rend és béke' f ö n - helyét pótolják, és mindnyájan az álladalomnak.
tartását föltéve, hova jutand az erkölcsi rend, azaz : azon szegény falusi embereknek költségén
hova a' köz- és magánvagyon, szemközi a'politi- éljenek, melly az adót, a' hivatalnoki dij' alapcai gazdászat- és birtokról szóló azon uj tanokkal, j á t , fizeti. L e g y e n , hogy már elláttattak, legyen,
mellyek néhány év óta lassan és sötétben szét- hogy még csak ellátandók, mindegy; ők a' t á r s a szivárogtatva , mohón szedettek föl a' nép által, dalomnak mindig föllángoló veszélyét, mindig
mellynél a' keresztény hitnek helyét a' legcsudá- felujuló rákfenéjét képezik. Anyagilag tekintve,
lalosb hiszékenység fokozatosan foglalta el.
az álladalom' jövedelmeit, azaz : hogy még e g y Nincs mit kétkedni r a j t a , Isten a' mostani szer megemlítsem, a' nem hivataloskodó p o l g á társadalmat felfuvalkodása- és anyagiságaért m e g - rok' erszényét fosztják ki ; erkölcsileg pedig a'
fenyítendő , kárhozlatla azt a" legkeményebb bün- szabadság és tekintély' ellenében, egy rendszetetésre ; martalékul adva őt az újítók, önteltek,

elég szerencsétlen lenne elméjét és szivét ezen
áltanoknak megnyitni : akkor a' bajt valóban o r vosolhatlannak lehetne tekinteni, akkor az elcsüggedés természetes fogna lenni, akkor nem m a r a d na egyéb hátra, mint könyeket önteni a' g y ó g y i t liatlan anarchia' vonaglásaiban halálra kárhoztatott
társadalom' omladéki fölött.
Jellemezzük a' veszélyt, inig idö van azt e l távoztatni. Bizonyára nagyok a' politicai v e s z é lyek. Nincsen egy magas és föllengzö lélek is, ki
méltó nyugtalansággal ne látná a' demagógiának
azon luláradását, melly Francziaországban és h a tárain kivül a' tekintély és társadalmi rend' minden alapjait elnyeléssel fenyegeti. Valóban igen
nagy vakbizalom , vagy épen bünneli vétkes
szövetség volna részünkről az, ha nem remegnénk
a' jövedelemhiány- és nyomornak azon látványa
előtt, melly nyolcz hó óla magát köröttünk mindinkább mélyebbre ássa és kiterjeszti; lia vissza
nem borzadnánk azon mozgalom előtt, melly Helvetiában Europa' legrégibb és legtiszteletreméltóbb köztársaságának bukását maga után vonja;
melly Olaszhonban az ,Irgalmas nők' baromi kiűzésére, és IX. Pius, az emberek és pápák' e' legnemesbike iránt a'legfeketébb hálátlanságra v e t e medik ; melly végtére Némethonban azon vakmerényeket okozza, mellyek által Frankfurt, Pest és
Bécs megfertőztettek.
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resitelt tábort alkotnak, eléggé képezettet arra,
hogy az egyik'helyébe a'korszakonkint visszatérő
forradalmat, a' másik'helyébe pedig a' hivatalnoki
és alsóbb osztályok' zsarnokságát állitsa. Csak az
ö érdekükben és főleg általok terjesztetik szét
azon t a n , mellynek czélja Francziaországot lassankint egy roppant mühelylyé átalakítani, mellynek birtokosa egyedül az álladalom, hol minden
haszon az övék, minden jog az ö ügynökeiké, de
minden veszteség, bajaival egyetemben, a' mienk
leendne. Mindez már sokkal inkább kifejtve és bebizonyítva áll előttünk, semmint azt én tehetném ;
de van még egy pont, melly különös figyelmünket
igényli, és melly szoros szövetségben áll azon
veszélylyel, mellyet kijelelni akarok. Azon szentségtörő és képmutató visszaélést értem, mellyre
a' religiot használják, midőn a' keresztény tan'
egyes morzsáit, sőt a' mi Üdvezilönk' nevét ezen
szerencsétlen tévedés' támogatására használják.
A' katholicusok, kiváltkép a' papok előtt, kik nem
olvassák a' socialisticus lapok- és iratokat, i s m e retlen lehet, hogy napjainkban Jézus Krisztus'
nevében csődítik össze a' néptömegeket, és v e zetik harezba az ugy nevezett régi társadalom
ellen. Kell, hogy azt tudják ezentúl, mert kell,
hogy ellene föl is fegyverkezzenek; és e n n é l fogva meg fogják engedni nekem, hogy e' tekintetben ezen tünemény'jelentőségéröl tovább é r t e kezzem. Igen, ezt tudni, ezt kimondani k e l l : egy
részről vagyonfelosztás, fegyveres kézzeli r a b lás, tökemegszüntetés; más (mérsékeltebb) r é s z ről adó általi rendszeresített fosztogatás, a' b i r toknak fokozatos rendezése, mindez a'keresztény'
szólásmodorból kölcsönzött kifejezések és e s z mék' segélyével hirdettetik. Nincs az ugy n e v e zett socialis köztársaság által rendezett egyetlen
vendégség i s , hol az evangelium nem idéztetnék;
nincs egy demagog is, ki Krisztust lázító s z ó n o k lataiba félig be ne szőné ; nincs a' gazdagok ellen
egy rágalom, a' társadalom ellen egy ostrom is,
hova Istennek háromszorosan szent neve ne k e vertetnék. Igen, ezen tanok, mellyek az anyag'
uralma- és az érzékek' kielégítésénél, mint az
élet' föczéljánál végződnek, mind az evangéliumhoz folyamodnak, és a' keresztény tanok' igazi
értelmén alapitottakul állíttatnak. Gyűlöletes elcsavarások, megcsonkított idézetek, képtelen k ö rülírások' segélyével a' szent atyák' iratai a' t á r sadalom ellen intézett követelések' támogatására
használtatnak, és az evangelium a' socialísmus'
törvénykönyvévé aljasittatik. *)

*) Lásd eziránt az ,Atya' czimii ezikket a' ,Démocratie
Pacifique' oct. 2-diki számában.

Ellenben ezen csudálatos hittanárok szerint
a' szent-írás' igaz értelmétől csupán az egyház van
megfosztva. A' tizenkilenczedik század állanárainak lön föntartva, annak a' zsinatok által nem i s mert, a' szentek által elárult és a' pápák által
elnyomott igazi értelmét megismerni és kinyilatkoztatni. Nem kell felednünk, hogy ezen uj é r telmezői a' keresztény kinyilatkoztatásnak Jézus
Krisztus'Istenségének tagadásában egyetértvén, a'
poklot mind elvetik, és a' földnek paradicsommá
átalakítását igérik. Ekkép természetes uton mindannyian az öröklét' eltagadásáig jutnak. Ezen h a tárig Krisztus urunk, tanításával együtt élelemalkujok. Innen az következik, hogy rájok és a v a tottjaikra nézve a ' j ó és rosz nevét és természetét
megváltoztatja ; és hála ezen méltatlan alakoskodásnak, minden keresztényi előttök, kivévén m a gát a' kereszténységet.
11a lehetséges , képzeljük már magunknak
azon pusztításokat, mellyeket hasonló tanoknak
a' szivekben, és kiváltkép az igazi keresztény o k tatástól olly igen idegenkedő városi népségben
okozni kell ; és ennélfogva valljuk meg, ha valljon nem f o r o g - e az egyház veszélyben g y e r m e kei' egy részétől elesni, kik öléből, a'nélkül, hogy
védhetné őket, kiragadtatnak azon hitáruló tanítás
által, melly az evangéliumot álarczul és Ü d v e z i tőnk' nevét csábul használja.
Én részemről nem tudom, ha jobban i s z o n y o dom-e a' tizenkilenczedik század' ocsmányságát'-,
semmint az igazságés keresztényi őszinteség'ezen
kegyetlen meghurczoltatásától. Igen azt kérdem
magamtól, ha valljon a'káromlók' és istentagadók'
nyilvános harcza, nem volt-e kevesbbé v e s z é l y hozó, mint a'kereszténység'ezen képmutató m e g hamisítása azok által, kik az anyagiság' é r d e k é ben az evangelium halhatatlan népszerűségét k i aknázták, és kik a'fölfeszitett Istent hamis p r ó f é táik' elökövetévé teszik.
Itt megállapodva, ha önök megengedik, l e g közelebb az erőtlenséget és v e s z é l y t , melly f e nyeget, rajzolandom. (Az ,Ami de la Religion'
után.)
Sujánszky Antal.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

(8 z a t h m á r - e g y h á z m e g y e i
t a ná c sk oz mány' j e g y z ő k ö n y v é n e k
kivonata.
Folyt.)
Külviszonyaira nézve pedig: a) Látható fejével a' romai p á -
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pávai, szerkezetének értelmében minden tisztán egyházi és
lelki ügyekben szabadon közlekedhessek , a' nélkül, hogy
hivatalos felterjesztéseit, és a' romai leiratokat kormányi
tetszvény alá bocsátani köteles lenne, b) A' polgári kormánytól semmi olly rendeletek' elfogadására és tényekre
ne szoríttathassák, mellyek a' vallás és egyház' szerkezetével össze nem férnek, vagy az egyházi és vallási élet'
kifejtését és hatását gyengítenék, v a g y veszélyeztethetnék;
millyen például az egyháziaknak nemzetőrségi szolgálatuk, a' tisztán polgári és rendőri rendeleteknek az e g y liázbani kihirdetésük, a' nyilvános isteni-tiszteletnek és
vallási szertartásoknak, az egyház' szelleme- és rendeleteinek ellenérei alkalmaztatása, c) K ü l egyetemekbe 's intézetekbe ifjakat küldhessen s z a b a d o n , 's azoknak ottani
ellátásukról alapítványok által, v a g y más uton intézkedhessék. d) A" kath. egyház' föpásztorai megyéiket szabadon
látogathassák, 's mindenütt, az ország' minden helyein,
más vallásbeli felekezetek közepette is, híveiket taníthassák, vagy mások által taníttathassák,'s ugy nevezett missiókat állithassanak, a' megtérteket befogadhassák, 's az eltérni szándékozókat oktathassák, 'stb.
2. (A' kath. institutuni' megállapítása és a' jó 's olcsó könyvkiadó társulat' gyámolitása.) Egy olly kath. institutuni' fölállítását, melly a' kath. egyházi élet' ébresztését és ápolását magának czélul kitűzvén, az egyház"
m i n d e n érdekeit, és a' sz. hit' ügyét az irodalom' mezején
ugy, mint társulati uton terjeszsze, nevelje és előmozdítsa,
szívből pártoljuk, 's kívánjuk : miszerint a' nemzeti zsinatban annak szerkezete megállapittassék, 's életének forrásai
kijeleltessenek, a" jő és olcsó könyveket kiadó társulat ebbe olvasztassék ; ezt azonban addig is, mig amaz létre jönne, legalább részvevői tagság által akarjuk föntartani és
megszilárdítani.
3. (Legalább egy egyházi lap' állandó megállapításáról gondoskodva legyen.) E z e n kath. institutumtól várjuk a' ,Religio és Nevelés'-nek, 's az egyház' érdekeit a' politicai téren is képviselő más állandó lapnak megállapítását,
mire az előfizetési hozzájáruláson kivül, a' közalapítványok' tárából, 's megyénkint kivetendő adakozásokból bizonyos alapnak kitűzését szükségesnek tartjuk ; állandósítás végett czélszerü lenne, ha az illyetén intézménynek
kezelése egy szerzetes társulatra, 's jelesen a' sz. benedekiekre, a' magyar kath. egyház' főpásztorainak fölügyelése
mellett, bizatnék . . xYz egyházi lapok' szerkesztésére nézve
azon közkívánat merült föl, miszerint a' szerkesztőség mindenkinek neve' aláírásával ellátott munkálatait, a'mennyire nyilvános felelőssége engedi, elfogadni tartozzék.
4. (A' megürült püspöki- 's kanonoki székek' betöltésének módja.) A' megürült püspökségek betöltésénél három elvet kívánunk szem előtt tartani 's megállapítani :
a) hogy az apóst, királynak kinevezési j o g a az 1843-dik
évi 3. t.-cz. 7 - d i k szakaszának értelmében megtartassék.
b) Hogy a' dolog' természetéből eredő apostoli és ősegyliázi gyakorlat, miszerint az apostoli v a g y i s püspöki kar
maga-magát egészítse ki , ismét felélesztessék. Az illető megyének mind káptalana által közvetve, mind az
ö s s z e s papság' szavazatának tekintetbe vételével közvetlen,
befolyása biztosittassék. Mire nézve az érseki tartománybeli püspöki kar meghallgatván 's figyelembe vévén az illető megye' káptalanénak szavazatát 's az egyetemes megyei papságot, három egyént terjesztene föl az ország' prímása által ő fölségének, kinek azok közül egyet püspöknek minden ministeri ellenjegyzés nélkül kinevezni joga,
de egyszersmind köteless.ége is volna ; az érsek' választásánál a' tartományi, a' primás' kinevezésénél pedig az or-

szág' összes papságának megyénkint nyilvánítandó óhajtása tekintetbe vétessék. Továbbá :
d) A' káptalanok' kiegészítése az illető püspökhöz
tartozzék, 's azért az 1 8 4 8 - d i k 3 . t.-cz. keletkezésétől fogva
ministeri uton történt kanonoki kinevezések sérelmeseknek
tekintendők: ohajtatik azonban, hogy a' püspök a' káptalanbelieket és kerületenkint a' megyei összes papság' szavazatát kihallgassa, 's a' szavazatok' többségét tekintetbe
vegye ; egyébiránt az érseki megyékben tizenkettő, a' többiben hatnál több, egyenlő jövedelemmel ellátandó kanonok ne lehessen.
5. (A' fő- és alesperesek' kinevezési módja.) A' főés alesperesek' kinevezésénél az illető megye vagy kerület
szavazattöbbséggel választott két egyént terjesztem! föl a'
püspöknek, ki is a' fölterjesztetteket el nem mellőzheti, lia
csak egyházi törvényeken alapult, 's a' kerülettel előre tudatandó helyes kifogása nincs ellene ; azonban méltányos
és igazságos, hogy a' fő- és alesperesek illőleg díjazva legyenek, mert csak u g y lehet alapos remény és számítás,
hogy kötelességeiket pontosan fogják teljesíthetni.
6. (A' megyei alapítványok és iskolák' kezelése, a'
papnöveldék' rendezése.) A' m e g y e i pénztárak' kezelése
felelősség' terhe alatt, a' káptalanoknál maradjon ; azokról
azonban az évenkint tartandó m e g y e i zsinatnak nem csak
tudósítást, hanem számot is adni, 's az alapítványi tőkék'
kamatait az alapítók' szándoka szerint a' zsinat által
meghatározandó czélokra fordítani tartozzanak, épen maradván a' püspöknek mindenben fő fölügyelői hatalma és
joga. Az egyházi külügyek' igazgatása, 's az egyház' számadásainak vitele végett, minden lelkészetnél a' helybeli
lelkész' kormányzása alatt a' község által választandó egyházi tanács, mellyből a' kegyúr, ha a' kegyuraság' terheit
viseli, semmi szin alatt ki nem zárattathatik, alakíttassák ;
és ennek kebeléből választandó két vagy három számadó
egyénre, a' lelkész' ellenőrködése mellett, a' helybeli egyházi pénztár' kezelése felelősség mellett bizassék ; a' számadások a' községi gyűlésnek, innen a' megyei hivatalnak
fognak évenkint felterjesztetni, a' honnan megvisgálás után,
megtartván az egyházi pénztár' állásának átalános kimutatását, eredetiben visszaküldetnek. Az egyházi pénztárra 3 0
p. forintig u t a l v á n y o z á s t az egyházi tanácscsal a' lelkész
teend, ezen ö s s z e g e n tul pedig csak a' megyei kormány.
A ' kerületi esperesnek
azonban joga és kötelessége
fönmarad továbbra is, valakit a' kerületi paptársak közül
maga mellé vévén, vagy a' nélkül is, a' pénztárt bármikor
megvisgalni, 's a' számadásokat átnézni.
A' papnöveldékre nézve a'trienti zsinatnak a'23-dik
ülés 18-dik fejezetében kimondott rendeletét minden áron
és áldozattal föntartani ohajtanók, miszerint minden megyének külön papnöveldéje legyen, mert csak akkor számolhat a' m e g y e hozzá hü és gyermeki gyöngédséggel ragaszkodó, minden terheire előre elkészült és elszánt fiakra,
ha azokat maga, saját karjain neveli és táplálja; jelesen
pedig a' szathmári megyére nézve a' külön papnövelde csak
azért is szükséges volna, mivel illyetén intézet nélkül a'
számra nézve erőtlen helybeli katholicismus az itten tetemes többségben lévő protestantismus' irányában ellensulylyal többé nem bírhatna, 's a' külső istentisztelet is elvesztvén minden díszét és nagyszerűségét, a' hozzászokott népre
hatni megszűnnék. Egyébiránt is ezen megye csekélyebb
javadalmakkal birván, 's helyzeténél fogva is másoknál
mostohább állásban lévén, ha növendékei szerencsésebb
helyzetű megyének kebelében fognak n e v e l t e t n i , haza
térvén, 's a' lelkészi pályára kilépvén, sorsukkal kibékülni
és megelégedni soha képesek nem lesznek ; minthogy
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azonban a'jelen körülményekben arra nincs kilátás, hogy
kormányi pártfogás mellett papnöveldénk megtartassák,
készek vagyunk annak megalapításához áldozattal járulni,
és tőkéit évenkint száztól egy forintot fizetve nevelni. Mi
is javallatként elfogadtatván átalános kötelező erőt csak
akkor nyerend, ha a' kerületek beleegyeznek, önkénytes
adakozásokra aláírási ív fog köröztetni, 's végre ő főméltósága a' kegy. kinev. herczeg- primás esztergomi érsek 's
kegyelmes püspökünk iiui bizalommal és legmélyebb alázattal megkéretik, hogy a' megye iránt tanúsított sok kegyelmeit, a' papnövelde' megalapításával tetézni méltóztassék. Elöljáróknak egyébiránt a' papnöveldékben olly egyének választassanak, kik magukat és kényelmeiket c' magasztos czélra föláldozni, a' növendékek között élni, példaadással és társalgással őket az egyházi életbe beavatni
képesek és készek legyenek, anyagilag is ugy láttassák el
az intézet, mikép a' növendékek némi nélkülözésekhez
ugyan szokni tanuljanak, de fogyatkozást a' szükségesekben szenvedni kénytelenek még se legyenek. Végre az iskolai ügyet illetőleg minden gond oda fordíttassák, hogy
az egyháznak azokrai befolyása ne csak ne csökkenjen,
hanem inkább kiterjesztessék , a' ker. hath. hittanitás
élénkittessék, a' nemzedéknek vallásosabbá tétele minden
áldozattal eszközöltessék ; ha a' közös iskolákat a' törvényhozás minden tiltakozásunk' ellenére is megállapítaná, magán intézetekkel és buzgóbb tanítással igyekezzünk
az iskolák' közösségéből eredhető károkat és veszélyeket
meggátolni ; ide hatni a' kath. institutumnak is teendői
közé fog tartozni. Egyébiránt a' megye' kormányzásának
egy lényeges ágát fogja tenni az iskolák' igazgatása és
rendezése, 's egy, e' végett kinevezett bizottmány a' megyei iskolákra fölügyelni, 's állapotuk felől mind a' megyei
kormányt, mind pedig az évenkint tartandó zsinatot tudósítani köteles lesz ; megkérjük végre a" nemzeti zsinatot,
hogy a' kath. középtanodákbani tanithatás egyedül a' katholicusok' számára biztosítva maradjon. (Folyt, köv.)

Némethon.
Az ágostai közönséges újság'idei 15-dik számú mellékletében bizonyos protestáns férfiú azon dicsekedésre,
melly szerint százféleképen és módon hirdettetett, és
Spreetől Wupperthalig, Pommeria' partjaitól egész Münchenig ezer torokból hangzott, hogy : ,Az egyedül üdvezitő
és orthodox evangeliea egyház teljes virágzásában áll ; és
rá egyedül csak rá kell és lehet az álladalomnak támaszkodnia', következő őszinte fölvilágositásokat hoz : t e kintsük meg mégis nyitott szemekkel, előítélet nélkül a'
protestáns egyház' valódi állapotát Németországban. Az
elnyomott rationalismus egyes pontokon épen ezen nyomás
által a' világosság-barátok' végsőségeig űzetett ; az excommunicált szabad bölcsészet a' pantheismus- és atheismushoz fordult; maga R o n g e és p a j t á s a i majdnem
nagyobb, és átalánosabb részvétet találnak a' protestánsok , mint a' k a t h o l i c u s o k közt. Az orthodoxiának
ugyanazon főnökei, k i k e g y h á z u k '
állítólagos
virágzását olly hangosan magasztalják : kevesbbé kiszámított pillanatokban m a g o k i s m e g v a l l j á k ,
hogy
a' kiválasztottak' száma ezen az Istentől elidegenült világban csekély ; 's maga a' porosz király is elismeri. hogy
udvari theologusaival kisebbségben van. Midőn a' politicai zivatar kitört, az álladalmak ama' híresztelt táma-

szai , nem csak hogy fön nem tarthatták a' statust, mert
ezt senki sem teheté, hanem arra épen semmi befolyással
sein voltak. Egynémellyek közülök a' rohammal ragadtattak ; mások elnémultak ; 's mindnyájoknak tehetetlenségöket, 's elébbi mértéktelen önmagasztalásaik' semmiségét
kell elismerniek. A' porosz királynak , a' legújabb időkben
alig ártott valami többet, még a' mérsékeltebb közvélemény előtt i s , mint azon hír, hogy Leo személye körül
van. Frankfurtban, ama' különben átalános szokás : fontosabb gyülekezeteket imádsággal, és isteni-tisztelettel
megnyitni, legkisebb viszhangra sem talált, 's ha a' túlzók'
nyilatkozatai istentagadó, sőt istenkáromló módon hangzanak : sehonnan sem hangzik, mint várni lehetne, a' közös fölindulás' rendre utasitó szózata. Azon kevés protestáns p a p , ki a' rendi választások' megszűntével még a'
politicai gyülekezetekben ü l , mindnyája, vagy majdnem
mindnyája egyedül politicailag szabad, 's tehát nehezen
egyházilag orthodox szelleme miatt választatott meg.
Különben nem a' politicai viszonyok' erőszakos előnyomulása szoritá háttérbe a' vallást és egyházat ; hanem
nyilvánlag, habár ez ekkoráig világosan ki sem mondatott i s , a' nagy hidegség az egyház iránt, 's annak teljes
lenézése és gyakran megvetése. Bajorországban különösen , hol az alaptörvények szerint minden negyedik évben
megtartandó generalis synodus 1848-ra e s i k , 's hol a' főconsistorium, a' közohajtásnak legalább e' pontban elvégre,
engedve, a' világi tagok' szabad választását helybenliagyá,
a' protestáns városok' népessége, mennyire mostanig értesülénk, olly iszonyún kevés lészt vett e' választásokban,
hogy még azok is meglepettek, kik a' dolgok' valódi állása
fölött legkevesbbé hitték magokat megcsalottaknak. 'S itt az
oka, hogy Bajorországban egy egész protestáns kerület.'
elszakadását a' főconsistoriumtól, és egyéb protestáns egyházaktól keresztül lebete vinni. Van-e a' protestáns egyház' állapotának e' rövid rajzában valami, bármilly parányi, hamisan előadva, vagy csak nagyítva i s ? Az
egész ujabb időkor, a ' f r a n c z i a , valódilag éjszakamericai
forradalom óta, politicai miveltségében alkotmányosan
szabadelvű. A' protestáns egyház' traditionalis és octroyirozott szerkezete patriarchalis, és özönvíz előtti. A' reformatio' korában Németország' korviszonyai átalában nem
olly neműek valának, hogy e g y , a' reformatio' elveihez
alkalmazott kül szerkezet fölállittathatott volna, miként ezt
a'reformátusok itt és amott tevék ; ' s innen van, hogy a'
reformatio után a' territoriális rendszer mindenütt, egész a'
végsőségig fejlődött ki. Hiszen mikép is nyilatkozhatott
volna egy szabad szerkezet' szükségének érzete, vagy miként küzdhetett, győzedelmeskedhetett volna az a' fejedelmek' egyesült hatalma ellen ? Midőn később az elhírhedt völlneri korszakban, 's még inkább 1815 után ez
érzet elég hangosan nyilatkozott : akkor ismét előbb ugyan
a' franczia forradalom, azután a' reactio és rcstauratio,
mint láttuk, erőszakosan mindent háttérbe szorított, 's igy
történt, hogy a' politicai koreszmék majdnem egész Európában , a' protestáns egyház' mostani állapotával csaknem
homlokegyenes ellentétben állnak szemközt.'
,A' hosszas elszakadozottság után, az egyesülés' eszméje egész Németországban, talán Ausztria' egyes részeit
kivéve, megint gyökeret vert; 's kétségkívül majdnem
uralkodóvá lön. A' mi pedig a' lelkeken kétségtelenül uralkodik, az előbb-utóbb utat tör, kell hogy törjön magának
az életbe. Németország' egysége , mint minden alapjogok
és törvények' alapjoga és törvénye hangosan kimondatott;
's ha talán egy külön német szövetségnek sikerülne is az
eszme' létesülését akadályozni : külsőleg elnyomatva, an-

134
nál inkább fog az bensőké]) a' népben terjedni, 's az által
népszerűvé lenni. És a' protestáns egyházban mind a' mellett fönáll, vagy k e l l , hogy fönálljon, a" gonosz particul a r i s m s ? Igen ! Sőt talán egyes országokban a' szakadás
és feszültség még nagyobb m o s t , mint fájdalom, eddig is
volt. *) Mellyik, előitélctnélkül gondolkodó tartotta volna,
ezt lehetségesnek ? Nem szembetűnő-e, hogy a' kor' hatalmas szelleme mindenütt, és pedig nem árnyszerü, hanem
valóságos hatalommal nemzeti zsinatokat, 's az egység'
helyreállítása végett egy német népegyház-gyülekezetet
sürget ; 's hogy ezen, vagy ehhez hasonló uton a' németországi protestáns egyház' egysége létesíttetni f o g , létesíttetnie kell. Avagy csak gondolható is volna-e : hogy a'
nép viszonyokat illetőleg minden lelkesítő egység' daczára,
csupán az egyházban szétválasztva tartathassák az, mi
magát bensőkép, lélekben úgyis egyesülve lenni érzi, és
tudja?'
,Föltéve azonban, hogy lehetséges leend, a' politicában nyilvánlag csak az esztelen demokraticusrajongók által
fölidézett 's ápolt reactiónak az ó-, már rég elavult állapotot föntartani ; föltéve tehát, hogy lehetséges leend az
árroham ellen evezni a' nélkül, hogy az időnek erőszakosan zajló hullámai a' hajót széttörnék, 's a' hajós népet
örvénybe sodornák : mi lenne a' szükségképeni eredmény ?
Az egyház (evangelica) mind inkább elszigetelendi magát,
's rövid időn egy, lakóitól elhagyatott házhoz hasonlitand ;
rom- 's egy elmúlt, többé már nem értett idők' puszta
emlékévé válván. Mindinkább elfogja veszteni befolyását
tagjaira ; mindig idegenebbé lesz szemeikben, 's távolabb
sziveiktől. Pedig az egyház nélküli nép legnagyobb részben
vallásnélküli nép, elvek, erkölcs, Isten és gyám nélküli nép.'
,Tekintsétek meg müveteket ti egyházi hureaukraták !
Ugyanazon protestáns egyház , melly azelőtt olly népszerű
volt; mellyért az ország' szabad városaiban minden történt ; melly a' n é p , 's főkép a' népség' miveltebbjei közt
olly számos követőkre talált még a' reformatio előtt szorgosan elzárt olly országokban i s , mint Bajor-, Osztrák-,
Franczia-, maga Spanyol- és Olaszhonban is ; ugyanazon
protestáns egyház , mellyért a' nép vagyonát és vérét olly
hosszú időn át kész volt föláldozni : ugyanazon egyház
most majdnem egyedül á l l , tagjaitól elhagyatva. Kiin falukon a' szokás és hagyomány tart még fön külső egyháziasságot, de minden hév és éltető szellem nélkül. Városokban igen távol attól, hogy készek volnának érette legdrágább kincsöket, oda adni, a" legnagyobb részre nézve,
azon parányi áldozat i s , mellyet a' közönséges egyházi gyülekezetre küldendők' dijaztatása igényel, igen
nagy ! Kiterjedjen-e, vagy ki kell-e az egyház iránti ezen
egykedvüségnek, sőt mondjuk az egyház' ezen elhagyásának még a' falukra is terjedni, mire szemeitek, de már
majd későn fölnyílnak ? — A z egyháznak megint népszerűvé kell lenni : aztán önmagától a' nép' ügyévé leend. A'
szellemet, melly ma a' népeket cllentállhatlan erővel megrohanja, magával ragadja , e' két szóval lehet jelle-

A ' pfalzi prot. kerületnek , a' müncheni c o n s i s t o r i u m t ó l
e g y h a n g ú elvála'sa m é g a ' vaknak s z e m e i t is fölnyithatja.
E s épen m o s t kell Marienheimban, a' dunavidéken e g y uj
r e f o r m á l t egyházi k ö z s é g e t ala. i l n i , m e l l y n e k tagjai e d dig lutheránus a t y o k í i a i v a l e g y e s ü l v e valának ! E n n y i r e
vitte a' d o l g o t a' f ő c o n s i s t o r i u m t ó l oda küldött ó - l u t h e ranns b u z g o l k o d ó . I g y már B a j o r o r s z á g b a n , nem m i n t
ókori m a r a d v á n y o k , h a n e m mint a' l e g ú j a b b kor' s z ü l e m é n y e i bárom k ü l ö n b ö z ő p r o t e s t á n s e g y h á z a k Ié;eziiek.

mezni : „Szabadság, és a' szabadságbani egység." Ez
azon álláspont, mellyre a' németországi protestáns egyháznak is fölemelkedni kell, ha tiszteletlenségben, sőt
megvetésben elnyomorulni, elveszni nem akar. Olly szabad , népszerű külszerkezetet kell fölvennie, hogy benne
a' liitczikkeknek különböző protestáns fölfogásai egymás
mellett békés helyet nyerjenek, 's mozoghassanak; 's hogy
ezen visszanyert népszerűségben minden különböző német
népfajok éjszakon és délen, barátságosan kezet foghassanak , 's szóval és tettleg egyesülhessenek.'
,Németország'összes protestáns egyházának ez állásponthoz utat egyengetni, ez kétségkívül a' szép föladat,
melly a' Bajorországban közelebb összeülendő protestáns
egyházi gyülekezetnek jutott. És ő megtudja, meg fogja
szép föladatát oldani : ha minden theologiai viszálkodást,
minden dogmaticus pörlekedést elvből távoztatand ; minden
egyes kérdéseket háttérbe szoritand, egész erejét egy népszerű egyházszerkezet' kidolgozására forditandja ; 's egyúttal minden német tartományokbeli egyházakhoz, nyílt,
testvéri egyesülésre fölhívó szózatot intézend. Igy vissza
fogja hozni az egyházba a' szellemet és életet, magának
pedig közösen elismerendő nagyszerű érdemet szerzend.
Ellenben, h a , mitől Isten őrizzen, a' szükszivüség' korlátolt, "s épen azért nép- és időellenes álláspontján tovább
is megállapodni akarna: az idő' fönzajló hulláimban kora
sirját lelendi, 's sirkővén egy későbbi történetbuvár ezen
fölírást olvasandja : Rövidlátásban halt meg.' (A' betegség
el van találva ; de fájdalom az orvosszer, a' melly ajánltat i k , tudnillik a' dogmakoni közönyös tultevés, épen azon
méreg, melly a' betegséget ápolja 's lassankint halálossá
teszi. Valamíg a' protestáns egyház azon öntudatra világosan nem jut : hogy a' kinyilatkoztatott hittanok, mint
isteni igazságok az elmére nézve is minden egyes embert
illetőleg, és pedig az üdvesség' föltétele alatt kötelezők, "s
ezen hittanok' tsalliatlan tanítója és őrje egyedül Krisztus'
egy, szent, egyetemes és apostoli egyháza : mindaddig mind
magok betegek lesznek, mind pedig számos kívülállók'
beteggé tevésével nekünk és az egész világnak számtalan
bajokat okozandnak. Vak a z , a' ki nem látja, hogy a' kinyilatkoztatott tanok iránti közönyösségből származik a'
political és erkölcsi tények' biinös vagy nem bűnös volta
iránti egykedvűség, 's azon brutális lelkismeretlenség,
melly mitsein hajt, akár jót akár rosszat tett, csak a'külső
erőszak utói no érje. Régóta prédikálja ezt a' kath. egyház,
de a' világ érteni nem akarja. Azonban megértendi egykor ;
imádkozzunk, hogy késő ne legyen.)
— Az ágostai postalap',Die Synode in Würzburg'czimű
czikkeinek irója, ugyanazon lap'nov. 21-diki rendkívüli
mellékletében a' clerusnak gyernieknöveldékbeni neveltetését aggodalmasnak találja, miután ez által a' clerus a'
néptől elszokik , 's igy megfosztatik az eszközöktől ugyanarra sikeresen hathatni. Mi ezen aggodalmat most mellőzzük, egyedül azon hasznokat kutatva, mellyeket a' püspökök szem előtt tartani látszottak akkor, midőn a' gyermeknöveldéket fölállítani elhatározták. Mindenek előtt a'
clerus' föladata tűnik itt föl roppant terjedelme- és nagyszerűségében. A' milly nagy a' küzdtér, mellyet a' hitetlenség elrabolt : olly nagynak kell lenni a' clerus' kifejtendő erejének i s , melylyel e' küzdtért az ellenség' kezeiből kiragadhassa. Itt azonban mindenek előtt jól rendezett,
öszpontositott erőre, melly ne egyes megtámadásokban
emészsze fül magát, vagyon szükség. Minden vállalat,
mellynek sikeréről a' történet tanúskodik, hasonlólag rendezett erő által sikerült csak. Véghez vihették volna-e a'
jezuiták, a' azabadkőmi vesek, az illuminatisták azt, a' mit
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csakugyan véghez vittek, ha tagjaik nem ugyanazon egy
lelkülettel birtak volna ? Nyertek volna-e a' mai demokraták annyi tért a' conservativektől, ha nem birtak volna
azzal, a' mi ezeknél hiányzott : tudnillik tiszta ismeretével
az elöttök álló czélnak, 's az ennek eléréséhez megkívántató , könnyen mozgásba tehető, 's jól központosított erővel ? Mit tekintve, ha nem a' növeldék azok, mellyek által
ezen központosítási szellem eszközlendő : ugy mi alig
tudunk más eszközt. A' növeldékben tanulják egymást
ismerni a' clerus' leendő tagjai, tanulják ismerni a' viszonyos erőket ; a' növeldékben alakul leghamarább a' testületi szellem, melly nélkül semmi nevezetesebbet senv lehet
kivinni. Es ha az emberismeretről áll az, a' mi a' könyvismeretről elvitázhatlanul áll, hogy tudnillik egy könyvnek
alapos ismerete, sok' fölületes ismeretének elébe teendő : akkor kétségbehozhatlanul a' növeldéket az emberismeret' legjobb iskoláinak kell nyilvánítanunk. A' népnél
idegennek lenni minden esetre szerencsétlen tulajdona egy
papnak ; de a'második gát : a' nép közt elmerülni és elveszni, még nagyobb szerencsétlenség, haliogy az archimedesi
,Da mihi punctum' alapos. Hogy pedig egy pap, kinek
a' néppel mindennap van dolga, miként maradhat idegen
a' nép közt, azt be nem láthatjuk ; és ha ez eset áll : készek vagyunk minden esetre a' hibát inkább ő rá magára,
mint a' növeldékre tolni. Mi csakugyan ismerünk papokat,
kik soha növeldékben nem voltak, 's mégis a' néphez leereszkedni nem tudnak, mivel épen tehetségök hiányzik
hozzá ; mig más papok, kik egyenesen a' növeldékben
nőttek föl, tökéletesen eltalálják a' néppeli alkalmas
bánásmódot. IIa tehát egy pap a' nép közt idegen. nem a'
növeldék azok, mellyek ez idegenséget eszközlik. Inkább
tarthatni attól, hogy a ' p a p , ki naponkint közlekedik a'
néppel, veszélyben forog a' nép közt elaljasodni, mit
fájdalom ismét a' tapasztalás, "s az elpóriasodott papok
elleni declamatiók is igazolnak. Kérdjétek meg magát a'
népet, milly nézete van egy olly pap felől, ki szinte olly
pórias, mint ő. Ezen veszélynek azonban bizonyára legjobban állanak ellen a' jó növeldék, mellyek a1 papba a'
lelkiek iránt szeretetet oltanak. Mennyi jót mivelének a'
clerus' fölemelésére a' lelki gyakorlatok ? És miért ? mert
közszellemet fejtettek k i , 's az egyesek' lanyhaságát az
átalános lelkesedés által megtörték. A' ,castszellem' 's
szerzetesi,képezés' elleni lármák által elijesztetni engedni
magunkat,valósággal nem egyéb,mint elvetni azon fegyvereket,mellyeket az ellenség ellen leghatályosabban használhatni. A'németnél,ki a'nélkül is nagy szakadási hajlammal bír,
egy nagy castnemü központosítási veszedelemtől legkevesbbé kell tartani. Vigyázzunk magunkra, ne hogy elleneinknek gunytárgyává váljunk, ha mi azok által, kik demokrata törekvéseikben a' francziák' központosítási művészetét a' legparányiabbakban is utánmajmolják, az erők'
okos és szükséges egyesítésétől elijesztetni engedjük magunkat azért, hogy szemünkre ne hányhassák a' franczia clerus' képezési rendszerének utánzását. *)

Ezen reményünknél azonban, mellyet mi a' clerus'
nevelési ügyében a' növeldékben helyezünk, egy föltételünk
van : a" szellem, melly a' növeldékben uralkodik, legyen
igazi ! Egy pillanatig sem kételkedünk a' növeldék' elöljáróit az álladalom' legjelentékenyebb férfiainak nyilvánítani,
és ugy vélekedünk, hogy azon püspök, ki növeldéjének számára alkalmas férfiakat talált, egyik legfőbb kötelességének eleget tett. Mert egy illy növelde' elöljárójának, legyen
az akár gyermek-, akár korosabb ifjú papok' növeldéje, olly
embernek kell lennie, ki mély tudománynyal, túlnyomó
é s z s z e l , tág tapasztalással , emberismerettel, 's mindent
föláldozó szeretettel bir ügye' irányában ; 's ha a' föladat'
nagysága fölött elijedhet valaki, hasonló embereket lelhetni : akkor épen a' lehetőség fölött kellene kétségbe esnie,
egy jóravaló clerust nevelhetni, de egyszersmind hinnie is
kellene, hogy Isten visszavette igéretét azon rendithetlen
sziklától, mellyen szentegyháza épül.

Hirfíizér.
A' Romából visszatérő tuami érsek, Dr. M'Hale Tuatnban nagy iinnepélylyel fogadtatott. Bevezetése diadalmenethez hasonlított. A' bemenetnél egy küldöttség által
üdvezelteték, ezenkívül a' többi hivek' részéről különös
fölirattal tiszteltetvén meg. A' tiszteletére rendezendő lakomát azzal köszönte meg, miszerint nem illik vendégséget
tartani, midőn a' nép' annyi ezrei szükséggel küzdenek. Az
erre szánt költségek jótékony czélokra helyesebben fordíttatnának, a' mi meg is történt. Missiojára nézve kinyilatkoztatá, hogy eredményével tökéletesen meg van elégedve.
Rongenak Nürnbergben szinte sikerült községet alapítani. Tagjainak szánta 6 0 — 8 0 , köztük 5 — 6 katholicus.
A'dec. 2 6 - a i isteni-tisztelet' alkalmával tartott beszédében
a' scrliázi apostol herczeg Metternichet Heródeshez, magát
pedig, az általa üldözöttet, a' gyermek Jézushoz hasonlította. (A. P. Z.)
A' Piusféle egyesület Bajorországban is kezd már
terjedni. Agostában januar' elején körül-belül 4 0 0 tagot
számlált. Fuldábanügyét a'legclőkelőbb éstudósabb világiak
az egyháziakkal kezet fogva mozdítják elő. E' város' tanácsa
az itt alapítani szándékolt kath. egyetem mellett kedv ezően
nyilatkozott, 's kész e'vállalatot minden tőle telhető anyagi
és erkölcsi segélylyel gyámolítani.
Egy olasz lap irja: miszerint a'pápa ideiglenes uralmának csonkítása szükségképen Europa' közbenjárását
előbb-utóbb maga után vonandja, mert az egész kath. v i lág a' pápát Romában nem mint helybeli püspököt, hanem
mint az egyház' fejét tekinti, és épen azért kormányhatóságának gyakorlatában minden más hatalomtól független-
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nek tudni kívánja. Független volna-e p e d i g , lia Romában
egy fölötte állá világi kormány léteznék ? Bizony csak ugy,
mint például a'freiburgi püspök, k i egy a' kormánynak nem
tetsző pásztori leveleért Chillonba mint fogoly hurezoltatott. E' nézetet Europa' legnagyobb statusférfiai osztják.
John O'Connell az irlandi néphez egy hosszú manifestumot bocsátott közre, mellyben a' népet inti, hogy a
,repeal' ügy iránt ne essék kétségbe, de más részről a' radicalok' ravasz tanácsaira, mellyek' szomorú következményeit a' párisi, bécsi, frankfurti, berlini, romai 'stb. eseményekben kiemeli, se hallgasson.
Bécs jan. 7. E g y gondolat engem különösen elfoglal,
az tudnillik, hogy Bécs jó egyházi szónokokban olly
nagy szükséget szenved. IIa elgondoljuk, hogy napjainkban az ige' hatalma világhódító : bizonyára el fogjuk ismerni, miszerint napjainkban egyházi szónokok' képezésére több gondot kellene fordítani. D e e' tekintetben még mi
igen hátra vagyunk. Mi mély fájdalom fogott el annak
hallatára , miként több mivelt kath. család protestáns
szónoklatra jár, mivel igényeiknek egy kath. szónok sem
l'elel meg. (Ezeknek igényeit talán egy kath. szónok sem
fogná kielégíteni.) Én tudok templomokat, mellyekben vasárnap 7 — 8 misemondó pap végzi az oltárnál ajtatosságát,
de kik közül egy sem ér rá, hogy az Isten' igéjét hirdesse.
Remélhetünk-e ezen az uton jobbraváltozást ? A' kath.
nép is sovárog az élet' kenyere után, és hálát mond annak,
ki azt neki nyújtani tudja. Néhány olly szónok, mint Veith,
és egy auditorium, hasonló ahhoz, melly őt sylvestcrestéjén
hallgatá, és Bécs vallási tekintetben nem fog többé gyermeklábon járni. Az ,Aufwaerts' czimü lap letiltatott.
(A. P . Z.)
A' katholicusok' corki januar' elején tartott gyűlésében, a'pápa' ő szentsége' részére segélygyüjtések' foganatba vétele elhatároztatott. Hasonló történik egész Francziaországban. Belgium adakozásainak egy részét már rég
utnak indította. A 1 bécsi papság föliratot intézett ő szentségéhez.
Romából írják, miszerint a' pápai birodalom' határainál fekvő városokból (Piperno, Terracina,'stb.) naponkint
érkeznek egyházi- és világiakból álló küldöttségek, hogy ő
szentségét a'visszajövetelre bírják. A' romai lelkipásztorkodó
clerus' részéről is ment hasonló küldöttség Gaetaba. J e lenleg Romában még őt bibornok tartózkodik, nevezetesen
Castracono, Mezzofanti, Bianchi, Tosti és Barberini. A'
papságra rá parancsoltatott, h o g y minden e g y e s plébános
egy fölkészült katonát állítson ki, 's azt zsolddal lássa el,
és ezt a' pápa ellen ! Több lelkész, ki a' constituente' részére tett választásokban részt vett, interdictum alá esett.
A' nép ezen választásokhoz átalán keves kedvet mutatott,
sok helyeken igen csekély számú választó jelent meg, de
a' forradalmi párt által terrorisáltatott. A' sorkatonaságnál, különösen a' schweizi örseregben a' kötelesség' érzete
ébredezni kezd, de a' lázadás' vezérei is lábon vannak,
hogy ezen ébredés' eszközeit láb alól eltegyék. Illyés befolyás' következtében Zamboni tábornagy befogatott. Ventura atya azon alkalommal, midőn a' bécsi elestekért gyász
istentisztelet tartatott, ezek' emlékének egy h e v e s egyházi
beszédben parentált, 's ezen istentelen lázitókat a' szabadság, és hallatlan ! a' religio' martyraiul adta ki ! Nem hangzik-e ez mint keserű guny azon 0 ' Connell' ellenében, ki
a' revolutiokat. mindég kárhoztatta, 's Venturatól annyi
ékesszólással magasztaltatott ? ! Igy, politicai forradalmak
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k

által sodortatva jutott ezen nagy, de hin egyházi szónok
az örvény' azon s z é l é i g , hol nem marad fon számára
egyéb tenni való, mint h o g y vagy töredelmes bűnbánó, v a g y
egy második Lamennais legyen !
Legújabb hirek szerint Olaszországban nagy dolgok
történnek, mellyek' a' dráma' vég lefutását csak siettetni
fogják. A' romai lázadók tudnillik e g y ,Constituente Italiana' összehívását kisértették m e g , mellynek gyülhelye
Roma leendett, 's Olaszhon' minden fejedelemségeinek v á lasztott képviselőiből állna. Ezen eszmének Gioberti, a'
turini udvar' első ministere az apja. A ' ílorenczi udvar tartva a' pápa által a' ,Constituente romaná'-ra kimondott
egyházi censuráktól ez eszméhez, következésképen képviselők' Romába való e' czélbóli küldéséhez sem adhatta
beegyezését; minek következtében II. Leopoldnak c s a ládostól együtt statusaiból febr. 8 - á n futni kellett, 's F l o renezben ideiglenes kormány alakult. Romában pedig, miután febr. 5-én a' romai-olasz nemzeti gyűlés a' capitoliumban rendkívüli iinnepélylyel és 1 3 0 követ" (valamennyi
jelen volt a' nagy misén,) jelenlétében csakugyan megnyittatott volna, ugyanazon hó' 9-én köztársaság kiáltatott ki,
a' pápaság világi tekintetben eltörültetett azon ígérettel,
hogy az egyházi kormányhatóság' szabad gyakorolhatására szükséges biztosítékokról a' világi hatalom gondoskodni fog.
A'parisi irgalmas nénék Brasiliában házat alapitnak ;
rencleltetésök' ezen uj hazájába Gäbet a t y a , a' külföldi
missiok' egyik nem rég Mongoliából visszatért p a p j a , követi őket. — Mult év' vége felé 4 5 trappista ment el Ejszakamericába, Gethsemaneben, Louisville mellett telepitvényt alapitandók ; 23 más pap p e d i g , köztük egy angol,
egy spanyol, négy ausztriai, öt f r a n c z i a , nyolez piemonti,
négy pápabirodalmi, mint missionarius Uj-Orleans felé vitorlázott, hol egyesek az alapítandó uj collegiumnál alkalmazást nyerendnek.
Angliában e g y i k templom a' másik után épül. Miss
D a l t o n Erzsébet Turnhamben, (Lancashire grófság,) szent
T a m á s és magyarországi Erzsébet' tiszteletére egy pompás,
egészen uj templomot emeltetett.Hasonló történt Salisburyban, hol a'költségek Lusz ur, egy buzgó katholicus' erszényéből fedeztettek. Anglia' ügyvédi karának egyik legjelesbike Chitty ur, a' kath. egyház' ősi hitéhez visszatért.
Anhalt-Köthenből azon két jezuita atya, ki a' boldogult ajtatos berezegi pár, Ferdinand és Julia' sírjánál a'
végrendelet' értelmében, a' szokásos egyházi imádságokat
v é g e z t e , és egyszersmind a' város' kevés katholicusainak
lelkipásztorául szolgált, elűzetett. Ehrensberger atya,
miután a' kisdedeket az első áldozásra clkészité 's megáld o z t a t á , rövid beszédben bucsut, vön kedves kis nyájától,
's a' világ más, a' tiszta kath. meggyőződésnek még biztos
menedéket nyújtó uj részébe elutazott.

Kegyes adományok' jegyzéke.
Krisztus J é z u s , Üdvezitőnk' e' földöni helytartója, a'
romai pápa' részére ugyanannak alázatos hiv szolgája, egy
világi katholicus : 3 0 frt ; egy áldozópap 5 frt ; egy benedekrendi áldozópap 4 frt ; nt. Zalka János 2 frt ; összesen
eddig 61 frt p. p.
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .
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TARTALOM : Montalcmbert' levelei az ,Ami de la Religion' szerkesztőihez. II. Sujánszky Antal. — K ö z - é n e k e k V. Tarkányi. — Egyházi tudósítások. — Irodalom.

Montalembert' levelei az ,Ami de la Religion''
szerkesztőihez.
II.
A' megvitatandónak legkényesebb és l e g n e hezebb pontjához jutottam. Csak habozással, sőt
fájdalommal közelitek ahhoz. Fájdalommal; mert
már nem az ellenkezőn vélekedők' leküzdése, h a nem barátok és testvérek' megbirálása forog k é r désben. Habozással; mert mindaz, mi Európában
történik, ma inkább mint valaha, képes a' becsületes emberekbe saját véleményeik , személyes
benyomásaik, elmebeli tehetségeik iránt méltó b i zalmatlanságot gerjeszteni.
De miután soká elmélkedtem, soká visgálódtam helyzetünk fölött, é r z e m , bogy ezt téve csak
a'kötelesség'szózatának engedelmeskedem,melylyet most teljesítek i s , bizonyára nem a' harcz
és indulatosság' szellemében, sőt ellenben szilárd
elhatározottsággal, a' testvéri figyelmeztetés' h a tárain tul nem csapongani.
Mig legutolszor azon fötévedéseket jeleltem
k i , mellyek napjainkban a' társadalmi rendet és
Francziaország' jövőjét fenyegetik, szivem' m é lyében egy kérdés támadott, mellyet hat hónap
óta többször intéztem magamhoz, és mellyet v é g tére is nyilvánosságra kell hoznom.
Miért kellett hasonló tévedéseknek köztünk
fölmerülni ? Bizonyára nem egynémelly szövetségek, hanem részint együgyűség, részint és még
többször akaratlan eszközzététel' következtében.
Miért kellett lenni embereknek, kik közül többen a' katholicusoktól erényeik- , jellemök- , t e hetségeik- és ékesszólásukért szereltetnek,'s kik a'
demokratia' érdekeinek, mellynek szentelék magokat , az által kívántak nagyobb szolgálatot tenni,
hogy néhány illy szomorú tévedésnek elterjedésére közvetve közremunkáltak ?
ELSŐ FÉLÉV.

Jól tudatik , a' februári forradalom óta egy
iskola támadott közöttünk, melly engedékenysége-,
sőt némellykor rokonszenvével látszik tetézni a'
társadalmi állapotnak uj reformátorait, kiktől v i szont mindennap mintegy cserébe dicséret- és
bókokkal halmoztatik. A' sajtóban, a' tanácsteremben, magán az egyházi szószéken uj szavak
hangzottak, mellyek a' katholicusok' többségétől
nem mindig értettek, vagy helyeselteltek. Erősen
hiszem, hogy ezen iskolának komoly és kitűnő
férfiai a' rokonszenvnek csak egyszerű külszinével vannak a" tévely iránt : de még ezen külszín
fölött is szomorkodnunk kell ollyan időben, mellyben az igazságnak inkább mint valaha szüksége
van egész erejére, egész méltóságára.
Miért kellett tovább katholicusoknak lenni,
kik uj példáját adták nekünk azon szolgai és szenvedélyes tolakodásnak, mellyel az emberek az
uj hatalmakat megelőzni, 's a' szerencse' szeléhez
alkalmazkodni szoktak? A h ! mi tudjuk ezt e m b e r nek tulajdona, hogy a' sikernek hízelegjen, és a'
győzelem előtt meghajoljon. Országunk' történelme mutatja, hogy a' hil nem óvja meg mindig a'
legbecsületesb jellemeket, a'legföllengzöbb elméket sem ezen gyarlóságtól. De nem szomorú l á t vány—e, midőn a' jelenkornak a' múltnak rovására
hizelgünk; midőn olly igazságtalanul részrehajlók
vagyunk a' szerencsétlenség és legyőzettek iránt;
midőn ösztönöztetve érezzük magunkat a' győzők'
nyakába borulni, ha mindjárt ugy volna is, hogy a'
kit ölelünk, ellenség vagy örült? Nem lépjük-e
át az eszélyesség és igazságosság' határait, m i dőn az uj emberekre rendszeres dicsőítéseket"
pazarolva, a' hallgatás' fátyolát terítjük a' lázító
beszédek- és vétkes felhívásokra, mint mondjuk,,
azért, hogy a' köztársasági férfiakat meg ne z a v a r j u k , vagy egymás közt meg ne oszlassuk?
Bizonyára mi ezen rendszerben inkább s z e 18
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ladásánál elnököáködnie kell, nem rejlik többé a'
hittani ágazatokban. Az elöhaladás világi, és a'civilisatio' mozgalma a' katholicismuson kívül tökéletesen bevégeztetik. A' hittan törvényuralmát elvesztette , és a' polgári törvény lépett dogmául
helyébe . . . A' jelen időknek vallásos törvénykönyvei az alkotmányok.'
Néhány nappal később egy hason szinti hírlap : ,L' Emancipation de Toulose,' igy fejezte ki
magát : „ T e l v e az emberiség' eszméjével, melly
az Istenség' eszméjét ledöntötte, a' testvériség'
lakomájához mindnyájan magunkkal hozzuk a' t á r sadalmi hitet és a' forradalmi lelkesedést . . . . A'
királyság, a' születési aristokratiához hasonlólag,
legyőzetvén, munkások! csak egy ellenségünk
legyen: őrizkedjünk az uj aristokratiának j a v a dalmasaitól, a' pap- és tökepénzesektől !" (Sept.
2 2 - k é n , 18'18-ban.)
Illy nyilatkozatok vagy inkább illy hitvallomások tétettek, ugy látszik azért, hogy minden
hittel biró és értelmes ember fölvilágosittassék
és figyelmeztessék. Menthetlenek volnánk, lia
azért tömnök be füleinket, hogy őket ne halljuk.
Midőn katholicus szónokok és irók az újdonság' ingere vagy azon vágy által, hogy a' pillanat'
kegyetlen szükségeit előmozdítsák, magukat e l ragadtatni engedvén, a' munkajogot, a' fokozatos
adót, papírpénzt és más illy nemű tévelyeket v é Azonban
nem hiányzottak észrevételek, delmeznek, sajnálkozhatunk ugyan felettök, de
elhatalmazásáról azon t é n y e k - és eszméknek, mégis megnyugodhatunk; mert mindenki tudja
mellyek általunk felkaroltattak. Több vigasztaló most, hogy ezen pontokra nézve a'franczia társajelek' birtokában, mellyeket igazságtalanság és dalom, ugy a' mint jelenleg van képviselve, az
méltatlanság volna részünkről tagadni, még mindig esztelen újítások ellen erélyes védeszközökben
szózatok emelkednek az Isten ellen kezdett régi nem fog szűkölködni. És egyébiránt ezen, magokhareznak folytatására. Ezt tudni kell, legalább ban szerencsétlen rendszabályok nincsenek semmi
hogy gondolatjaikat el ne palástolják, hogy s z ó - lényeges ellentétben a'kalliolicismussal. De h o g y noklataikat álarezba ne takarják, mint azon gyanús ha a' társadalmi gazdálkodás- és politicának b i r o és szineskedö theologiának utópistái, kikről előbbi dalmából kilépnek, hogy átkalandozzanak a' hit és
levelemben szólottam. Így legalább hasznot húz- hagyomány' országába, akkor sokkal méltóbbak
hatunk nyiltsziviiségökböl, jól megértvén , hova lesznek aggodalmaink. Nincs ember, a' ki meg ne
akarnak vezetni. Legyen szabad önöknek erre két rettenjen és föl ne jajduljon, midőn ezen szónokok
és szerzők, kik a' szeretetet hirdetik, minket nem
jelentékeny példát idéznem.
Az alkotmánytervet, mint önök is tudják,egy csupán örök büntetésekkel, hanem a' legközelebbi
arra szolgáló bevezetés előzi meg, hogy azon e l - télen végbeviendö kifosztatással is fenyegetnek;
vek'dogmaticus megfejtését kitüntesse, mellyek midőn állítják, hogy az alamizsna, az egyszerű
Francziaország' nevében kihirdetendök lennének. alamizsna lealázás arra nézve, ki azt elfogadja;
A' hongyülés' keblében a' legkomolyabb és legfel- midőn utat egyengetnek a'jótékonyság' álladalmi
lengzöbb elmék ezen bevezetés' elvetésében e g y - kéz' által eszközlendö rendezéséhez ; midőn óvást
akarattal megegyeztek; de az mégis elfogadta- tesznek azon jog ellen, mellynek az anyaszenttott. És ime lássuk, mint ünnepeltetett ezen siker a' egyház mindenkor birtokában volt ; vajry végtére
,National' ezen, a' forradalom és alkotmány' f ő - midőn kihirdetik, hogy a' kereszténység egy a'
szerzőinek bevallott organuma által. ,A'sekrestye' deinokratiával, és hogy a' köztársaság a' Golgotiltakozásainak daczára , az erkölcsi tekintély, thán veszi eredetét.
mellynek az emberi-nem' örökre tökélyesiilö h a Mindez mondva és irva lön néhány hónap

retünk e g y , kissé gyermekes optimismust, semmint hódoló tetszeni akarást látni. De lia napjainkban illőbb mint valaha a' tisztelet' törvényét
gyakorolni, mellyet a' tekintély' képviselői iránt
a' religio ránk parancsol, azon törvényt, melly az
előbbi kormány alatt becsületes emberek' nagy
száma állal teljesen elfeledtetett és félreismertetett : egyszersmind meg kell azt is vallanunk,
hogy ezen törvény nem kötelez bennünket arra,
hogy a' most uralkodó halalom' irányában illy h a tártalan optimismussal viseltessünk. Hogy erre
egy meglepő példát találjunk, nagyon messze kellene visszamennünk ; magának a' ,L' Ami de la
Religion'-nak legelső füzeleit kellene átlapoznunk,
minthogy épen ezen,Ami de la Religion et du Roi'
(a' religio- és királynak barátja) annyi francziától
osztott örömmel üdvezlé egy dynastiának visszajöttél^ melly szemeik előtt a' békét és szabadságol
lebegteté. Harminczöt évvel ezelőtt megfogható,
védhető és osztható lehetett azon időbeli királypártiak' bizalma, egy olly változás' irányában,
melly VII. Pius' börtönének ajtaját feltörte, 's az
1789-dik évben elpusztított társadalom'romjainak
szent Lajos' fiait megint visszaadta. A' történelemnek talán több bajába kerülne megfejteni azon
lelkesedést , mellyel bizonyos keresztények ü d vezlék a' ,Girondins' és ,Chute d'un Ange' s z e r zője által megkoronázott forradalmat.
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óta ; felfogok tán mentetni a' nevek és adatok'
Hinni, hogy ö másként fog viseltetni a' mosidézésétől. Nincs szándékom vádiratot készíteni; tani demokratia iránt, annyi volna, mint történelcsak egy szirtet akarok kijelelni, hol csekély v é - mének minden emlékeit és adatait megfoghatlanul
leményem szerint veszélyben forognak hajótörést meghazudtolni; annyi volna, mint mondani, hogy
szenvedni férfiak, kiket tisztelek, és kiket gyakran az aristokratia- és királysággal századokig tartott
csudáltam.
kedélyes és termékeny frigyében, nem tudta,
Ilibájok kettős zavarból ered. Ok a' socialis- hogy mit cselekedett, és hogy magaviselete kiáltó,
must a' demokratiával, és a' demokratiát a' k e - örök és egyetemes ellenkezésben állott tanításának alapjával ! Ezt minden eretnek mondotta, és ők
reszténységgel keverik össze.
De a' socialismus nem egy a' demokratiával; következetesen cselekedtek; de anyját egy kamert az egyetlen becsületes és figyelmet érdemlő tholieus sem akarandja illyen gyalázattal tetézni.
demokratia, mellyet Krisztus' születése óta e' v i Ismerjük el tehát : a' kereszténység az e m lágon láttunk, az americai egyesült álladalmak' beri kormányzat'minden alakjának kölcsönzi szoldemokratiája, a' socialisticus törekvések iránt ép gálatát, de egyikkel sem azonosítja magát. A'
annyi iszony-, mint utálattal viseltetik.
kereszténység' rendeltetése : minden, többel vagy
És a' kereszténység még kevesbbé egy a' kevesebbet löredékeny, többet vagy kevesebbet
demokratiával. Az ugy nem demokratia, mikép tünedékeny hatalomformát túlélni, ha az mindjárt
nem monarchia vagy aristokratia. Az egyikét sem tizennégy századra terjedne i s , mint a' franczia
zárja ki a' földi kormányzat' ezen három alakjai- királyság! Itt van ö , n e m hogy tökélyesüljön,nem
nak ; és lehetetlen komolyan vitatni, hogy több r é s z - hogy átalakuljon, nem hogy együtt haladjon az
rehajlással van az egyik, mint a' többi iránt, ha emberi-nemmel , mint ezt a' felfuvalkodott e m b e legalább hiszszük, hogy elvét és természetét a' riségnek udvarlói kiabálják; hanem azért, hogy az
tizenkilenczedik században meg nem változtatá. utat megmutassa, hogy a' szegény feU'uvalkodottAzon hatalmas rokonszenvet, mellyet a ' k e r e s z - nak kezét nyújtsa, hogy azt v e z e s s e , hogy ú t j á ténység a' szegények és gyengék' irányában hir- ban fölemelje, mellyen sokkal többet botlik, s e m d e t , és belénk lehel, nem kell fölcserélni a' d e - mint előre haladna.
mokraticus kormányzattal ; ez által ép ollyan hibába
Az volt élte' első napjától fogva, a' mi most,
fognánk esni, mint azok, kik az absolut monar- és a' mi mindenkor leszen, t. i. igazság, a' maga
chiának tanát azon tiszteletből származtatták, egész teljében, a' csalhatlan, változhatlan, h a s o n mellyre az evangelium minket a' császár' tekin- lithallan igazság. Az emberi igazságok, a' politicai
télye iránt kötelez.
és társadalmi rend'viszonyos és változó igazságai,
Nem, a' kereszténység, vagy legalább az csak az ö életének egy fénysugára által lesznek
egyház, melly ránk nézve a' kereszténységnek valamivé ;de ép'olly kévéssé hagyja magát azokegyetlen tökéletes kinyomata, soha sem ismerte kal összezavartatni, miként a ' n a p nem zavartatja
el elveinek ezen összezavarását a' politicai f o r - magát össze azon pártos és mulandó világosságmákkal, mellyet napjainkban azon elv' érdekében gal , mellyet szükségeink vagy szeszélyeink s z e szeretnének behozni, melly a' jelen társadalom rint hatalmunkban áll meggyújtani, vagy eloltani.
fölött uralkodik.
í m e , ezt kell időnkben szünet nélkül hirdetAz egyházat a' feudalismus jótéteményeivel nünk és ismételnünk, szemközt azon törpék' h a elárasztotta ; meggazdagitva , szolgálva, v é d e l - tártalan kevélységével, kik mindig készek m a g o mezve és tiszteltetve lön a' lovagias fajok által kat óriásoknak tekinteni, a'pillanat' benyomásait
inkább, mint előbb-utóbb akárki mástól; és mégis, a' vilá^' örök törvényének, és tegnapi felfödözéhála az égnek, az egyház soha sem azonosította seiket minden n a g y , szép és igaz' jelképének
magát a' feudalismussal, és ennek omladékain is tartani.
állva maradt, készen a'világot örök rendeltetéÉn részemről el nem nyomhatom a' mosolyt,
séhez vezetni.
midőn kijelentetni hallom , hogy a' kereszténység
Bossuet és több első rendű elmék' tekinté- egy a' demokratiával. En ifjúságomat azon állítlyének daczára, az egyház ép ugy nem hagyta mány' hallgatásában töltöttem, hogy a' kereszmagát összezavartatni az absolut királysággalsem, ténység egy a' monarchiával, és hogy királyságés befolyásának bizonyos országokban épen a' bani hit nélkül nem lehetünk jó keresztények. IIusz
monarchiai hatalommal történt legszorosb össze- évig harczoltam, és nem minden siker nélkül, ezen
köttetésének kövelkeztébeni csökkenése elegendő, napjainkban eloszlatott régi tévely ellen. Méghusz
részrehajlatlanságában rejlett legfőbb bölcsesé- évig harczolandok, ha Isten megáldand azokkal,
gének bebizonyítása- és igazolására.
ezen uj képzelgés ellen ; mert meg vagyok g y ö -
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többit, mi ezen uj kinyilatkoztatóknak, kik azt hiszik,
hogy az ember' jogai- és kötelességeinek m e g i s merése végett a' tizenkilenczedik századig v á r t ,
téteményeit, 's az emberiség' eszméjének az I s tenség' eszméje fölölti képzelt diadalmait illeti,
azok iránt majd ítélni, gyorsan és teljesen fog
ítélni az idö. „Sicut c e r a , quae fluit, auferentur."
Legyünk tehát bélteséges szemlélői az isteni
igazságszeretet' nagy látványának ; legyünk s z e m lélői gyöngéd tisztelettel szent akaratjának, és
benső rokonszenvvel minden szerencsétlen iránt.
Legyünk részvevők a' legyőzettek iránt i s , bár
millyen párthoz tartozzanak, mert mindnyájan
veszélyben forgunk egykor legyözettetni, ha még
eddig le nem gyözetteténk. De kiváltkép legyünk
függetlenek szem közt a' győzőkkel, bármilly
lobogó alatt küzdjenek is, mert az ember' diadalmai soha sem elég tiszták a r r a , hogy örökké
tartsanak.
Isten maga az örökké győzelmes. Még itt
alant is, ellenségeinek szünet nélkül véres k u d arezot és hallatlan bukásokat készit. A' mi
századunk nem lesz e' törvény alól kivéve; sőt
ellenben, soha az emberek és tanok egymást
csudálatos!) és érdemletlebb gyorsasággal le nem
győzték. Minden nap látjuk őket egymásra halmozódni fenekén azon mélységnek, hol a'
gyalázattól csak a' feledés által menekednek meg,
és mellyet Isten' keze a' világ' teremtése után
Kinek kell tehát még megmutatni, hogy a' nyitva tart, a' kevélység' forradalmai- és eszteforrás, mellyböl körénk az uralkodó eszmék' l e g - lenségeinek. (Az ,Ami de la Religion' után.)
nagyobbrésze foly, fölötte gyanús? Mi láttuk, hogy
S u j á n s z k y Antal.
még némellyek a' kereszténységtől kölcsönzött
k é p e k - és neveknek az anyag' törekvései- és
ösztöneivel történt torz összeszövése által minket
elcsábítani igyekeznek; m á s o k , ezeknél őszintébb e k , meztelen tüntetik föl előttünk azon elveket,
mellyeket az uj társadalomban diadalmaskodtatni,
és a'keresztény elv'helyébe iktatni szándékoznak.
Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.
Tudnunk kell tehát füleink- és szivünket ezen á l proféták' sugalmai előtt bezárnunk, kik mérgükkel
bájoló külsőben kínálják az emberiséget; utánoznunk kell irányukban a' kigyó' okosságát, melly röl a' királyi próféta szól : „Sicut aspidis surdae
, D i c s é r j é t e k , tiszteljétek ' s t b . ' szerint.
et obturantis aures s u a s , quae non exaudiet v o 1. Szent vértanuk' emlékére áldozunk Neked,
cem incantantium, et venefici incantantis sapienÉs csudáljuk kinaikban nagy kegyelmedet,
t e r . " És a' mi mindezen felfuvalkodottakat illeti,
Oh erősség Istene !
kik azt hiszik, hogy a' kereszténységet ők örökKi a' gyarló szivekbe
löttéit és visszahelyezik, várjuk be őket az idő'
Illy erőt adsz, leborulva áldunk Tégedet.
itélőszékénél. Az idö velünk és részünkön van. A'
2. Nem féltek ők a' zsarnokok' tekintetétől,
maradandóság' bélyegét fogja az mindarra r á Sem a' halál' ezernemü kinfegyverétől,
nyomni, mi az uj szükségekben, a' népszerű r e Dicsőségnek tartották,
formokban törvényszerű, és őket nyájasan v e z é r Vérrel az egész világ'
lendi vissza az öröklő igazság' fegyelme alá. A'
Szine előtt vallást tenni Jézus' hitéről.

zödve, hogy azok kettős tévelyei ugyanazon n e m n e k , kettős alakjai ugyanazon bálványzásnak;
szomorú bálványzásai a' győzelemnek, az e r ő - és
szerencsének.
Szabad l e s z - e nekem, e' soraimat bevégezv é n , a' katholicusoknak egy tanácsot rögtönözni?
Ezt tenni, elismerendik-e jogát annak, ki annyi
idő óta szolgál ügyöknek, és ki a'parlamentaris
életben zászlójokat legelső lobogtatá? nem tudom;
de lia ölt szívesek lesznek ezt nekem megengedni:
mindenek előtt azon időben, mellyet most élünk,
a' nyugalmat, a' tartózkodást és a' méltóságot
fognám tanácsolni. A' méltóságot! melly nélkül
nincs igaz szabadság, nincs tartós hatalom; a'
méltóságot! az egyháznak ezen alázatos és szent
méltóságát, mellyet részemről épen ugy iparkodtam megőrizni, mint magát az ö szabadságát minden harczainkban, mellyeket az utolsó évek' politicája- és bölcsészelével küzdöttünk. De tanuljuk
meg j ó l , hogy ez utoni működésűnknek legelső
föltétele, kerülni az igen gyakor érintkezést, az
igen benső szövetséget egykorúink' álmodozásaiés felforranásaival. A' mi ügyünk elég szilárd,
elég magasztos , hogy minket fölmentsen akárkinek segédeszköze- vagy udvarlójává lenni Nem
csupán a' régi trónok' árnyékában forog veszélyben a' religio , fényét és tisztaságát elveszteni; az utczaszögletek és clubbok' gőze ép' olly
ártalmas neki, mint az udvarok' légköre.

KÔÏ-ÉNEKEL
V.

Több sz. vértanuk' ünnepén.
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3. Áldott mag volt a' vértanuk' kiontott vére,
Mert nagylelkű példájokra sok sziv megtére,
'S lemondván a' világról,
E' hitető bálványról,
Számtalanok esküvének Jézus' nevére.
4. Esztelenül azt hívék a' kevély zsarnokok,
Hogy elvesztek annyi kinban a' szent bajnokok,
Pedig Megváltójoknak
Országába jutottak,
'S a' kiért itt s z e m edének, ő lett jutalmok.
5. Kegyes J é z u s , vértanuknak erős vezére!
Oh figyelmezz híveidnek könyörgésére :
Harczainkban légy velünk,
Mig e' földön szenvedünk,
'S a' harcz után Te légy lelkünk' mennyei bére.
6. Áldás legyen és dicsőség örök Atyának,
A' vértanuk' király-ának, ő szent Fiának,
'S mindkettő szent Lelkének,
Az erő' kútfejének,
Hála-adás, és imádás szent Háromságnak.
Tarkányi.
w-m _.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Ausztria.
Kremsier, febr. 12. Az alapjogok' 13-, 1 4 - é s 15-dik
g - a fölött megkezdettek az átalános vitatkozások. A' §-ok'
szövege ez : 13-dik : Hitszabadság és nyilvános vallásgyakorlat minden ausztriai állampolgár' számára biztosíttatik.
Vétségek, mellyek ezen szabadság' gyakorlatánál elkövettetnek, törvény szerint büntetendők. 14-dik : Egy vallási
társulat (egyház) sem részesittetik valami előnyben az álladalom által. Vallási tények- és ünnepélyekre átalában,
és különösen olly cultusból folyó köteleztetésekre, mellyhez nem tartozik, álladalmilag senki sem kényszeríttethetik. 1 5 - d i k : Az álladalom és egyház közötti viszonyok,
különösen az egyházi birtokot és elöljárók' választását
illetőleg, valamint a' föltételek is, mellyek alatt kolostorok
és egyházi rendek fönállhatnak és megszüntettessenek,
különös törvényezikkben fognak megállapittatni. — A' vitákra még visszafogunk térni, előlegesen csak annyit j e gyezvén meg, hogy e' három szakasz, ha ugy a' mint áll,
el is fogadtatnék, a' katholicus egyházra nézve mit sem
hozott, miután épen az, a' mit illetőleg a' kath. egyház az
álladalomtól biztosításokat kíván, a' 15-dik §. értelmében
még uj törvény által rendezendő. A' josephinus rendszer
itt még a' túlnyomó.

Olaszlioii.
(Romai állapotok.) ,Azon mód felett', igy olvassuk a'
tyroli kath. lap' egyik jan. 19-kéről Romában kelt czikkében,
,mellyel itt az excommunicato fogadtatott, k e l l , hogy mindenki megütközzék, és legbensejében elszomorodjék ! Ki-

váltkép a' kath. tartományokban alig fogják megfoghatni,
bogy a' romai nép, mellyet különben nyugodtnak, jóakaratunak, jámbornak, minden politicától idegenkedőnek,
egyházi és világi fejedelme iránt hív- és ragaszkodónak
ismerünk , egyszerre annyira hivtelenné, háládatlanná,
gonoszszá és kereszténytclenné válhatott, és daczára magának az excommunicationak is a' kárhozatos forradalmi állapotban olly sokáig maradhatott. Minden esetre az itteni
forradalom többféle okoknál fogva kárhozatosb és vétkesebb , mint azoknak akármellyike, mellyek majd egész
Európát körülutazták ; mert először IX. Pius maga és önkényt adott népeinek alkotmányt ; másodszor a' forradalom'
élén majd mind olly férfiak állanak, kiket a' pápa' tuláradozó szivjóságában a' börtön- és bilincsekből felszabadított , és atyai szivéhez ölelt ; és harmadszor ezek' fekete
hálátlanságukban nem csak mint romai fejedelemnek, hanem mint egyházfejének jogai ellen is törtek, midőn
közvetlen az egyház' jogait megtámadták, és jószágait világiasitották. A' dolgok' jelen állapotát fővázlataiban csak
néhány vonással akarom rajzolni.'
,Tudtunkra a' radicalok sehol és soha sem jönnek
zavarba az ő istentelen czéljaik' kivitelére szükséges eszközök' megválasztásánál ; azonban az olasz radicalok, a'
hazudság-,
csalárdság- és terrorismussal
összekötött
képmutatásban még azon clőnynyel is birnak, melly magoknak a' német és franczia radicaloknak is igen aljasnak
látszik. Mig a' német radical átalában az ő istentagadásaés istentelenségével nyilván előlép, az olasz a' vallásosság 1
védpalástjával takarja be magát, és ekképen annál könynyebben csábítja el az ingatag, hiszékeny és igazán vallásos tömeget. A' mint tavai a' mi kath. Ausztriánk ellen a'
kereszthadat hirdették : épen ugy működnek most a' pápa'
világi kormánya ellen ; a' nép előtt különösen azon bizonyítványokkal állva elő, hogy ők teljes tisztelettel viseltetnek az iránt, mi az egyházé : hogy a' pápa és egyház
világi kormány és saját birodalom nélkül is megállhatnak,
és több illyen rég ismert szóvirágokat. Fájdalom, ép ugy
van a' papok közt is elég álproféta, mint a' világiaknál. Ki
nem ismeri nevét egy Giobertinek, Gavazzi- és másoknak?
Hiszen a' nevezetes hitszónok és Lamennaisnek egykori
barátja, Ventura atya is, egy idő óta ezen az uton halad,
és fájdalom, már annyira eltántorodott, hogy ki kell mondanunk , mikép az egyháztól tettleg elszakadt ! Hogyha
utolsó, nyomásban is megjelent beszédét olvassuk, mellyet
a' Bécsben elhullt párütők fölötti nyugmisének alkalmával
valamelly templomban tartott, helyette kell pirulnunk a'
hazugságokért, álokoskodások- és az evangéliumi idézetek'
hamis alkalmazásaért. Azt hirlik róla, hogy jelenleg az
excommunicato ellen irna, vagy már irt is légyen! A' ministerium, egy részről kézművesek- és művészektől szoríttatva, kik munkát kívánnak, más részről magát népszerűvé teendő és szövetségeseket szerzendő, kinyilatkoztatta,
hogy különféle templomokban javítások szükségesek, (de
mellyek az illető egyházak' költségén fognak eszközöltetni,)
's mivel a'jubilaeumi év közéig: a'vallásos tiszteletet a'religio' méltóságával megfelelő módon kell előmozditani. Igy
ordítanak a' báránybőrbe öltözött farkasok, mig ők az
egyházi birodalmat saecularisálják, és az excommunicatiov a l , mellyet a' pápa az egyház' nevében és öszhangzásban
a' zsinatokkal kimondott, daczolnak és azt kigúnyolják !
Ez külön jelleme az itteni radical főnököknek, kik segédekkel egész Európában birnak, mellyeknek száma legio.'
,És mit tesz a' nép ? A' mérsékelt liberálisok és conservativek ezerféle földi tekintetekből, mint minden fővárosban, hol forradalom volt, egészen szenvedőlegesen vise-
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lik magokat. Ezen gondatlanság, ezen dermedtség legszo- irata volt mellékelve, mellyben ő neki minden hadcsapamorúbb jele az időnek, és a1 mi legnagyobb szerencsétlen- tok fölött a' főhatalmat átadja. Valószínűleg Zamboni táségünk. Ehhez véve, az itteni népnek még azon sajátsága bornok, ezen fölhívásnak engedendő, Gaetába akart utazni.
is van, mi a' radicaloknak nagy hasznot szerez, hogy az Zamboni , kit egyébiránt jó érzelműnek ismerünk , ama'
alsóbb osztályok könnyen megvásárolhatók, és a' legma- vészteljes november' 16-kán a' Quirinal előtt csupa gyengasabbak fölötte gyávák. Az itteni legmagasb és legtekin- geség- és félelemből magát habozónak mutatta.'
,Az is mondatik, hogy a' pápa Róma fölött még az
télyesb családok mindjárt a' mozgalom' kezdetében, a' radical bnjtogatókkal és a' legdurvább népemberekkel össze- interdictumot is ki fogja mondani. A' nyilvános lapok már
barátkozva, velők együtt hangoztatták: ,Viva Pio IX.! tiltakoznak ellene, és mondják, minden (az excommunicatio
Viva l'unione, l'indipenza d' Italia ! Fuori gü stranieri ! és egyéb) rendszabályok , mellyeket a' pápa Roma ellen
Morte ogli Austriaci ! 'stb.' Az ausztriai követet és a' csá- használ, ő rá és tanácsadóira esnek vissza : mert ő kezszári czimert meggyaláztatni, az ártatlan jezuitákat kiű- dette meg a' jelen állapotot, és ők a' megkezdett uton közetni, és végtére az egyetemes papságot, cardinalisokat és vetkezetesen előhaladnak. A' legezudarabb lap e' nemben
a' pápát kigunyoltatni, és minden jogaikat lábbal tiportatni a" félhivatalos ,Contemporaneo', azután a' ,Pallade' és máengedték a' nélkül, hogy az ellen csak egy halk szócskával sok, mellyeknek a' röpiratok többnyire kivonatai. Ritkán
is, nem mondom, tettleg nyilatkoztak volna ; és mindezt mer csak egy lap a' napfényre kilépni, melly szerény hannyomorú gyávaság- és félelemből. Minthogy ők most látták, gon igazságot beszél ; de az illyen azonnal le is szorittahogy a' radical elv szerint a' sor rájok is fog kerülni, a' tik, mig az istentelen sajtót annyi kéz segiti. Némellyek,
sornak rájok is kerülni kell, sokan Romát elhagyták. Az a' kiknek meggyőződésök ellentétben van azzal, a' mit ily—
itt tanyázó katonaságra, a' helvetákat természetesen kivéve, lyen lapok hirdetnek, elterjedésöket aljas h a s z o n - , sokan
nem lehet számítani ; a" vezérek gyávák, vagy igen tu- valóságos szükségből segítik elő. Nagy is a' szükség, mert
datlanok, vagy mind a' kettő ; a' közember pedig szolgá- minden keresetforrás megakadt. Idegenek, kikből a' lakoslat- és fegyelemhez nem szokott és megvásárolható. Azért ság' legnagyobb része élt , nincsenek köztünk, kivéve a'
a' radicaloknak könnyű játékuk van, és a' forradalom ké- bujtogatókat, és ezek talán az itteni pénztárakból élődnek.
nyelmesen halad minden stádiumán keresztül. A' krisis A vert pénz el van ásva, vagy nemtelen czélokra külföldugyan alig lehet távol ; mert a' terrorismushoz már eljutot- re vándorolt. A' romai birodalomnak nemes érczci nincsetunk. E' hó' 15-kén voltak Romában a' választások az
nek. A' papi jószágokat, ha a' kormány azoknak eladásáalkotmányozó országgyűlésre. Ugyanazon időben kihirdethoz fogna is, (eddig szerfölött megadóztatvák,) ki sem vetetett a' ministerium által, hogy egy különös bizottmány
szi, némellyek félelemből, hogy az excommunicatio alá ne
van kinevezve, mellynek föladata a' fölött őrködni, hogy
essenek, mások is félelemből, hogy pénzükkel előállani ne
senki se merészkedjék az alkotmányozó gyűlés ellen szókelljen. De meddig tarthat ez egy törvénytelen kormány
- lani vagy irni, vagy a' ministeri rendelmények ellen báralatt, melly e' világon senkitől cl nem ismertetik, csupán
miképen cselekedni, ellenkező esetben kötelességök ezeket
csak a' forradalmi emberektől , és a' hitelre nézve még
számadásra vonni. Ez a' szabadság, mellyet az ugy neveezektől sem.'
zett legértelmesb és legemberibb kormány alatt é h e z ü n k ;
,U t ó i r a t : Meglehetősen való hirek után ismétlem,
ez több titkos politianál : ez inquisitio, ez terrorismus. A '
hogy
négy
ezeren esküvének össze, a' nápolyi királyt megpolitiaministernek a' carrabinierikliez intézett fölhívása,
ugyanezt jelenti. Ugyanezen időben a' hadministertől egy ölni, és hogy ezen nemes czélra egy különös clubb alakult;
hirdetmény és fölhívás jelent meg, melly szerint az ezre- hogy azon fiatal ember, a' ki ördögi pajkosságában Möns.
dek ki fognak egészíttetni. Néhány nap előtt Civitacastella- Pálmát a' Quirinal' egyik ablakánál agyonlőtte, azon óránóban 16 tisztet befogtak. A z mondatik rólok, hogy innen tól fogva lázrohamokat (inkább lélekmardosásokat) kapott,
a' tartományokba való áttételöket szorgalmazták ; azonban mellyek' következtében súlyosan megbetegedett, és bánatfölfödöztetett, hogy reactionarius szándékokat tápláltak, teljesen meghalt légyen : aztán , hogy Rossinak gyilkosa
és Gaetába menni akartak. Tegnap az ősz, 8 0 éves Zam- pártjától, melly őt eszközül használta, megmérgeztetett,
boni tábornok és kapitányfia fogattak el a' nemzetőröktől, hogy talán valamikor ne fecseghessen ; végtére , hogy
és irományai (azt mondják, pénze is ; az első egészen bi- már többen, kik az excommunicatio fölött olly sátányilag
zonyos,) lefoglaltattak. Azt állítják, hogy épen Gaetába nevettek, hirtelen halállal multak ki.'
menőben volt, és ez most többet jelent, a" reactionál; mert
még ugyanazon a' napon egy falragasztvány jelent meg,
melly kijelenti, mikép Zamboni tábornok' irományaiból kiviláglik, hogy mindazok, kik innen Gaetába menni akarnak,
elárulói a' népnek és hazának, és mint illyenekül büntettessenek. Mig minden nyilvános templomban az egyház'
fejeért, a' béke és rend' visszatéréseért forrón imádkoznak,
Mohamed schah' halála után Persiában, a' IS éves
az utczagycrkőczök sikitó hangjokkal körülszaladozva, a' Eddin Abbas-Mirza, Angolhon' egykori kedvenczének unoröpiratokat kínálgatják, mellyeknek már czimeikböl követ- kája, lépett a'trónra az angol consul' közremunkálása által.
keztethetünk tartalmokra. Például : ,Contro Pio IX., contro Ez különös kedvezésekbe részelteti az angolokat, közülök
la scomunica; Pio IX. scomunica i Cardinali ed i diploma- választván magának orvost, tolmácsot , 's egyéb jól j ö v e tici; la congiura del generale Zucchi contro il popolo ro- delmező állomásokra szinte angolokat alkalmaz. Mi csak
mano,' 'stb. Tudnillik néhány nap előtt Zucchi tábornoktól azt kívánjuk, megjegyzi erre az ágostai postalap' egyik
egy Gaetában kelt napi parancs jelent m e g , melly némelly levelezője , hogy az ifjú koronázott fő' ezen előszerentczaszögleten kiragasztva volt. Ebben ő az egyetemes tete se az ország' politicai érdekeinek az oroszok' irigyromai hadcsapatokat becsületök- és esküjüknél fogva fól- ségének fölkeltésc miatt ne ártson, se vallási érdekeinket,
h i v j a , hogy kötelességökliez visszatérjenek ; egyszersmind mellyeket az angol ágensek nem igen vesznek figyelembe,
a' napi parancshoz a' pápának egy Zucchihoz intézett ne tolja háttérbe; mert hogy feledtessék, hogy születésre
nézve ők is katholicusok, többnyire az oroszok- 's metho-
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distúkkal szövetkeznek a" katliolicisnius- és missionariusaink ellen. Ezen inkább angolegyházi, mint angolnemzeti ellenségeskedés Palmerston lord'diplomatai' elvének kifolyása,
mellynek czélja a' katholieismust az egész keleten ostromolni, minthogy ez legfőbb eszköze a'franczia befolyásnak,melly
a' katholieismust védelmezi. Meg kell vallani, hogy e' föladatot néhányan igen jól betöltik, 's gyakran olly lelkismeretesen, hogy az egyszerű ,katholicus' nevezet elegendő ok
a' mellőzésre alagenseiknél. Mit fognánk mondani, ha megtudjuk, hogy apostoli munkásaink' elébe tett akadályoknak
Persiában főoka inkább abban rejlik, hogy ők az erkölcsök'
jobbulását eszközlék, mi ellenségeiknek lehctlenné tette,
hogy gyalázatos szenvedélyeiknek tápot találjanak? Mi
nem tudjuk, milly állást vesz a' mi képviselőnk (franczia)
ezen politicai zavarok közt. Ő meg tudta nyerni az elhunyt
király' bizalmát, 's vallási érdekeinket sikerrel védelmezé !
Iliszszük, hogy könnyű leend neki ezen, pillanatra elvesztett állást ismét visszanyerni. A' francziák azon előnynyel
birnak Persiában, hogy mint önzéstelen barátok állanak a'
két szövetséges között, kiket ellenségeknek tartanak. A'
hit, Patriotismus és nemzeti kifejlődés, nekünk hatalmas
szövetségeseink. Törökországot illetőleg azon egyházi főnökök, kik a' legfőbb törvényszerű, sz. Péter' személyében
maga Krisztus által rendelt hatalomnak az engedelmességet megtagadják, a' politicai hatalom által mindenre rávchetők, sőt gyakran a' köznép' szeszélyének engedni kénytelenek. Igy kellett a' konstantinápolyi armeniai patriarcliának (Matheos), miután nagy nehezen csak négy évig kormányzott, egy expatriarchának (Agopos) átengedni székét,
ki ezt azelőtt szinte csak tizennyolez hónapig tartotta
meg. Két nemzeti zsinat, mellyet egy muselman mint
portai biztos igazgat, ki azt össze is hivja, eszközölte ezen
választásokat. A' letett Matheos elleni panasz sok és súlyos volt. Az egykori smyrnai érsek, hol a' nemzet erős
szellemei nagyon a' g r o t e s t a n t i s m u s felé hajolnak,
alattomban elfogadta ennek elveit, v a g y i s j o b b a n
mondva, hittelenségét. A' patriarchiai székre emeltetvén , a' methodista missionariusok' ellenségének nyilatkoztatta magát, hogy hírnevét visszaállítsa : 's mégis
barátja maradt az angol ministernek, a' küldöttség'káplánjának , és George gibraltari püspöknek. Mondják,
hogy alattomban ellenzette a' nyilvános tanácskozmánvokat (Conferenzen), mellyeken tudós világiak (mert clerusában nincsenek igen kitanult hittudósok,) a' protestantismus' tanai fölött vitáznak. Az elvált egyházak' egy másik
bűne a' simonia iránt, szinte nem igazolhatta volna magát. Mondják azt i s . hogy 1 2 0 0 frk lefizetése mellett megengedte légyen egy asszonynak, miszerint férje' éltében
férjhez mehessen. 'S végre, hogy Ferrieri romai követ'
alkudozásainak sikerét, az armeniai egyház' kibékéltetése
iránt, akadályozta ; rettentő felelősség, melly maga elég
volt arra, liogy kegyelemből kiessék. Menedéket egy kis
lázadási cselben keresett, mellyet párthívei idéztek elő,
hogy a' dolognak azon színe l e g y e n , mintha ő kényszerítve lenne megtartani a' méltóságot, mellyet különben
letenni szándékozott. Azonban néhány nap múlva a' tudós o k , világiak 's papok mintegy ezeren összegyülekezve,
utódául az expatriarcliát nevezték ki egyhangúlag, ki
marsevani érsek czime alatt Kisásiába vala száműzve,
mert minden illy módra kinevezett patriarcha száműzi
elődjét. Tehát Matheosnak el kell a' fővárost hagynia, 's
a' számára kijelelt számüzetési helyre költöznie, mihelyt
a' marsevani Agapos visszatér, 's a' patriarchai széket
elfoglalja. Az armeniaiak igen dicsérik az ujon választottat , fölvilágosultnak nevezik őt, az oktatás 's az uj iskolai

reformok' barátjának. Mi örömmel halljuk e' dicséret' bizonyságait,'s annál biztosabbaknak tartjuk azokat, mivel
a' nemzet' némelly tekintélyes emberei, kik protestánsok kali ismeretséggel birnak, 's hasonló rokonszenveket
táplálnak, igen nyugtalanok. Reméljük tehát, hogy ő nem
lesz a' régi nemzedék' képmutatója, ki telve a' kath. egyház elleni előitélettel, nyomorult múlékony hasznokat
nyája' üdvének elébe tegyen, 's néhány dus 's nagy befolyású
tőzsérektőli félelemnek a' kötelességet föláldozza ; mi több,
talán elég nagylelkű leend az igaz hitet fölvenni 's bevallani. D e ezt a' jövő majd kimutatandja.

Irodalom.
,Lebensbeschreibung des Erzbischofs Ansgar, kritisch bearbeitet von Georg Heinrich Klippel, Doctor der
Philosophie, Conrektoram Domgymnasiuni zu Verden,'stb.
Bremen, 1845. Verlag von A. D. Geisler.' 8r. 256. 1.
A' munka'minden lapja szerzőjének nagy szorgalmát
és nent kis történetismeretét hirdeti. A' mellékletekben
adott documentumok igen becsesek. Idézetekben mind
számra, mind a' kútfők' eredeti szövegének kiírására nézve,
a' szigorúságban majdnem túlmegy. Szellemére mindjárt
a' bevezetésből következtethetni. ,"\Vie hoch man auch'
ugy mond, ,die Verdienste anschlagen mag, welche sich
Karl der Grosse und dessen alzu milder Sohn Ludwig, der
Fromme genannt, um die Verbreitung des Christenthumes
in Deutschland erworben haben : so wird man sich doch
mehr angezogen fühlen von den uneigenützigen Bemühungen der kühner Glaubenshelden, die ihr ganzes Leben dem
gefahrvollen Berufe der Verkündigung des Evangeliums
widmeten. Während jene in ihrer Fürsteninacht die Gewalt der Waffen und den Zwang politischer Verhältnisse
zur Erreichung ihrer Absicht gebrauchen konnten: blieb
diesen nichts iihrig, als die sanfte Kraft der Überredung,
der entschlossene Muth in Gefahren ; die umsichtige und
beharrliche Benutzung der Umstaende, 'stb. . . . Das A n denken solcher durch Lehre, Leben und Thaten ausgezeichneten Glaubenshelden zu ehren und in Gedaechtnisso
der Nachwelt stets frisch zu erhalten, ist eine heilige
Pflicht, welche die Dankbarkeit von uns fordert. Zu diesen
denkwürdigen Maennern darf mit Recht der erste hamburgische Erzbischof Ansgarius gezaehlt werden. Er war
nach dem Urtheile geachteter Geschichtschreiber, einer
der grössten Wohlthaeter des nördlichen Europas, 'stb. {
Lehetetlen örömmel el nem telni a' kath. olvasónak, midőn
protestáns férfiakat lát, annyi kegyelettel és fáradsággal
ezen középkori férfiakkal foglalkodni. Mi köszönettel tartozunk nekik, mert hogy egy idő óta egyházunkat jobban
és bensőbben kezdettük tisztelni : az részben ezen irók'
müve.
,Geschichte des Herzogthums Sulzbach nach seinen
Staats- und Religions-Verhältnissen, als wesentlicher
Beitrag zur bayerischen Geschichte, von Dr. Georg Christoph Gack. Leipzig, Verlag von T. 0 . Weigel. 1847.' 8r.
4 0 8 1. Ára : 3 frt p. p. — Roppant tudománynyal, és gyönyörű, helylyel elragadó tacitusi stylben, de szigorú protestáns szellemben irt munka, mellynek szerzője minden
eruditioja mellett sem volt képes a' hitfelcinéi divatos előitéleteken fölülemelkedni. Mind a' mellett az értelmes
kath. olvasó sok hasznát veheti, adatokkal találkozván
benne, mellyeket czéljára sikeresen fölhasználhat. Hezilo,
Nordgatt' grófja a' császár II. Henrik ellen pártot ütött, de
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legyőzetvén futásban keresett menedéket. Egy év múlva
azonban bánattal eltelve Merseburgba sietett, 's az ott udvarával mulató császár' lábaihoz borult. A' császár tömlöczre vetteté. Több egy éve mult, hogy annak falai közt
hervadozott, midőn Maria' születése napján Pragában
szent György' temploma beszenteltetett. A' freysingi érsek,
Gottschalk a1 szószékre lép, 's beszéde közben a' császárhoz fordulva, őt következőkép szólítja meg: ,Ich beschwöre dich theuerster Herr ! im Namen Gottes und bei der
Liebe dessen, der seinen Schuldner zehntausend Pfund
erliess, ich beschwöre dich im Namen des Allbarmherzigen,
Du wollest dich des unglücklichen Heinrichs, des ehemaligen Markgrafen in Nordgau, des sehwerbüssenden erbarmen ! Löse seine Fesseln, und verleihe ihm Gnade, damit
du selbst fröhlichen Gemüthes heute mit der Gemeinde
beten könnest : vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. — So sprach der fromme Erzbischof, und seine Ermahnung bewegte das königliche Gemüth seines Herrn
dergestalt, das der Kaiser laut weinte, und dem gefangenen Markgrafen Verzeihung verhiess.' (12 1.) Igen érdekes,
mit szerző munkája 2 9 — 3 0 lapján, a' baumburgi sz. Margarétához czimzett kolostor' alapittatásáról mond.
,Geschichte der Kreuzzüge und des Königreichs Jerusalem. Aus dem lateinischen des Erzbischofs Wilhelm
' von Tyrus. Von E. und R. Kausler. Zweite Aufgabe mit
einem Kupfer, zwei Plänen und einer Karte. Stuttgart.
Verlag von Adolf Krabbe. 1 8 4 4 / 8r. 6 3 4 1.
Wilmos, a" tudós tyrusi érsek két történeti müvet
irt össze latin nyelven ; az egyik ,Gesta principum orientalium' elveszett ; a' másik : ,História rerum in partibus
transmarinis gestarum a tempore successorum Mohameth
usque ad annum Domini 1184'. (Alzog az érsek' halálát
hibásan teszi 1178-dik évre,) az, melly német fordításban
előttünk íekszik. A' munka' classicus jelleme ismeretes. A'
történteket egész a' 16-dik könyvig szerző mások után adja ;
onnan kezdve pedig már mint szem- és fültanu lép föl.
.Katholische Moraltheologie von Ferdinand Probst,
Priester. Erster Band. Tübingen 1848. 848. lap.' 8r. Ára :
4 frt 42. kr. p. A' lefolyt mult év' irodalmi terményei között e' munka szép helyet foglal el, 's vigasztalásul szolgál
azoknak, kik a' szigorúbb tudományosságot az idők' viszontagságai által megakasztottnak hitték. A' szerző csak
kilenczéves áldozópap, 's egy magányban álló, de látogatott búcsújáró helynek plébánosa lévén, mint maga bevallja, kora és helyzete miatt nem fordíthatott annyi munkát
e' könyv' kidolgozására, mennyit a' tárgy' fönséges volta
megkívánt vala. Azonban olvassa bár akárki e' könyvet,
látni fogja, miszerint igen is szép készültséggel fogott
müve' Írásához. Föladatul tűzte ki magának a' morált, főleg
kinyilatkoztatott keresztény-katliolicus alapra visszave-"
zctve, tudományosan megalapítani. Igen sok alapnézeteit
sz. Ágoston- és aquinati szent Tamástól, valamint Tauler-,
Möhler-, Görrcs- és Kuhntól kölcsönözte, de a' mellett
ügyesen fölhasználta. A' szerző ugyan popularisnak nevezi e'munkát, de mi koránsem mérnők popularisnak nevezni.
E' mü az ujabb némethoni theologia' terén minden esetre
egyik nevezetesebb tüneménynek mondathatik. Ajánlva van
Dr. Kuhn, Dr. Hefele, Dr. Welte tübingai tanároknak.
Megjelent és Hartleben K. A. könyvkereskedésében
kapható :
jSancti Bonaventurae eximii ecclesiae Doctoris Breviloquium. Textum recognovit Carolus Josephus Hefele,
ss. Theologiae Doctor, eiusdemque in Academia tubingensi

Prof. P. 0 . Editio altera Tubingae. 1848 £ . 16r. 2 7 8 1. Ára
1 frt 15 kr. p.
,Die kirchliche Aufgabe der Gegenwart. Von Dr. F.
A. Staudeninaier. Freiburg 1849.' Kis 8r. 178. 1. Á r a : 1
frt 4 kr. p.
Verhandlungen der ersten Versammlung des kath.
Vereins Deutschlands am 3. 4. 5. und 6. oct. zu Mainz.
Amtlicher Bericht. Verlag von Kirchheim und Schott.' Sr.
2 0 0 1. Ára 1 frt 41 kr p. E' két utolsó munkáról már eddig is tettünk említést.
,Die Leiden des Pauperismus und der christliche
Wolthätigkeits Verein von h. Vincenz von Paul. Coblenz.'
8r. 9 9 1. Ára: 10 kr p. Korszerű és tanulságos.
,Philosophie und Religion. Von Job. Nep. Oischinger, Priester. Mit einer Vorrede von Staudenmaier.
Schaffhausen 1849.' 8r. 2 5 5 1. Ára 1 frt 34 kr. p.
,Der neueste Pantheismus, oder die junghegelische.
Weltanschauung, nach ihren theorethischen Grundlagen
und praktischen Consequenzen. Allen denkenden gewidmet von J. P. Romang. Bern u. Zürich, 1848.' 8r. 2 7 7 I.
Ára : 1 frt 3 4 kr. p. Addig is, mig e' jeles mii' bővebb ismertetésére visszatérhetünk, ajánljuk azt kellő ovatosság
mellett az egyház és emberiség' minden barátjának.
,Der Geist des Katholicismus, oder Grundlegung der
christlichen Irenik. Von Leopold Schmid. Dr. der Theologie und Philosophie, Professor beider an der Universität
Giesen und Ritter des grossherzoglich-hessischen Ludvvigsordens, Giesen 1848.' 8r. I. köt. 144 1. II. köt. 1 4 2 1.
Ara 2 frt 2 4 kr. p. Speculativus munka, és homályosan
philosopháló modora miatt kellemetlen olvasmány.
Betrachtungen über die grossen Heilwahrheiten der
christlichen Religion auf jeden Tag des Monats. Von Bischof Richard Challoner. Aus dem englischen frei übersetzt von einem kath. Geistlichen. Nebst einem Anhange
von Morgen- Abend- Mess-, Beicht-, Communion- Ablassund mehrern andern Gebeten. Mit bischöflich Paderborner
Approbation. Berlin 1848.' 8r. 2 3 6 1. Ára : 5 8 kr. p. Igen
épületes elmélkedő és imádságos könyv.
,Polemische Reden über die Verirrungen der Vernunft
in Rücksicht auf unsere Zeit. Von dem Verfasser: Die heilige Mission in meiner Pfarrei, oder Missionspredigten
etc. Neu herausgegeben von einem katholischen Geistlichen.
Regensburg. 1848.' 8r. 3 2 0 1.
,Predigten und Betrachtungen für die. heilige Fastenzeit. Von Franz v. Roschütz, Pfarrer. Gleiwitz. 1848.'
8r. 2 3 4 1. Ára : 1 frt 48 kr. p.
,Katholischer Hausfreund 1849. Von Dr. A. M.
Brühl, Westermayer, Keller und Anderen. Gleiwitz.' 12r.
7 2 1. Ára 7 kr. p. Több csinos aczél- és fametszettel. Ajánlandó különösen az alsóbb osztályú kath. családoknak.
,Über die innere Motive der kanonischen Iloren und
ihren Zusammenhang. Eine liturgische Abhandlung von
Dr. Joseph Franz Allioli. Zweite Auflage, vermehrt mit
einem Anhange : Von dem marianischen Officium. Augsburg, 1848.' 8r. 69 1. Ára : 1 frt 3 kr. p.

Kegyes adományok' jegyzéke.
A' pápa ő szentsége' részére : mélt. Fogarasy Mihály
szkodári vál. püspök 2 0 frt; nt. Sujánszky Antal 1 frt;
egy kispap 1 frt ; összesen eddig 8 3 frt p. p.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: k e d d e n , csütörtök- é s vasárnapon. Az előfizetési djj értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 8 2 2 . s z . ) és Ilartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi ntszában.
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TARTALOM: Szent Jeromos. I. Zalka János. —
Irodalom.

Szent

Az elűzött tyroli jezuiták. — Egyházi tudósítások. — Ilirfüzér.

Jeromos.
I.

Qui mores hominum multorum vidit, et urbes.
(Horat. De arte poet.)

Különféle alakban mutatkozó, 's folyvást dúló
üldözésekkel kelle Krisztus' egyházának küzdeni.
Három iszonyatos század suhogott által egyházunk
fölött, mig végre a' kinzó eszközök, mellyek
megdicsőült hilbajnokaink' vérétől gőzölgőnek,
elunva az ádáz munkát nyugalomra tértek,-'s-a'
szent kereszt, mellyen egyházunk születeti , csudás föltünése által uj életet biztosított számára.
De azért a' béke és nyugalom' napjai még egén
nem virradának föl; hanem csakhamar más f e g y verek által támadlatolt meg, mellyek, ha a' Szentlélek nem őrködik fölötte , nagyobb , sokkal nagyobb pusztítást teendettek, mint sem az elsők. A'
tudománynak nevezett tudatlanság' fegyverei v a lának ezek. A' három első században kard és
egyéb gyilkos szerek akarák elpusztítani az isteni
müvet : az ezen időket követő három század alatt
pedig az eretnekség dühöngött egész változatosságában. Akkor az élő hit' sisakjával vértezett
vértanuk' koszorús serege szegült ellene a' megtámadásnak : a' későbbi három század alatt pedig
az ige' fegyverével fölkészült egyházatyák' tudós
gyülekezetét látjuk, a' küzdelmek' terén diadalbabért aratni annak dicsőségére, ki a' világot meggyözé.És te tiszteletünk 's szereletünk' választott
tárgya, ösegyházam, te állasz most is, miként a'
tenger' közepette emelkedő szirt, mellyen a' bősz
hullámok zajongva széttörnek. Ki az egyháztörténet' tág kertjeiben körültekintett, kénytelen
megvallani, miszerint, nem mondom minden k o r szak , hanem minden évtized világosan mutatja,
Isten' különös gondviselését egyházunk fölött.
Midőn elborzadunk az eretnekek' hosszú során,
ELSŐ FÉLÉV.

épen akkor örülünk az egyházatyák' hatalmas s e regének. Donatus, Arius, Photinus ; Constantius,
Julian és Valens császárok; Apollinaris, Macedonius, Priscillianus, Ilelvidius, Jovinianns. Vigi- a
lantius, Pelagius és még többen támadák meg
egyházunkat, fölszabadulásának első századában :
de épen ezen korban támasztá Isten a'legnagyobb
tudományit és legbátrabb egyházatyákat. Ekkor
éltek Athanasius, Vazul, Cyrillus, Ephrem, E p i phanius, nazianzi és nissai Gergely, Hilarius,
a -ínyszáju szent János, Ambrus, Jeromos, Á g o s ton, oily n e v e k , mellyek előtt mély tisztelettel
hajol meg a' tudományok' barátja. Ök örködének
az ostrom alá vett anyaszentegyház'bástyáin. E g y házunk' története e' szent fériiak' életével olly
összefüggésben van, hogy ezek' életrajzát visgálgalva, amannak viszontagságait is szépen elménkbe
idézhetjük. Jelen korunkban, midőn az egyház'
mostani körülményei fölött nem minden tekintetben
örvendhet szivünk, jól esik néha néha v i s s z a szállni a' hajdankor' virányaira, hogy ott lelkünk
fölujuljon, élénkebb erőt n y e r j e n , 's a' k e r e s z tényi tökéletesbülés' ösvényein a' szép példák
által elösegittessék.
Az imént dicsért jeles egyházatyák közül
szent Jeromost v á l a s z t á m k i , mint ollyat, kinek
neve nemzetségről nemzetségre megkérdeztetik,
kinek tudományát hirdetendik a' legkésőbb utókor'
unokáinak végsarjadéki is, kinek életrajza a' v i s gálót az akkor ismert világrészek' mindegyikébe
elvezeti; Triertől a' chalcisi sivatagig, Romától
Bethlehemig, Antiochiától Alexandriáig. E' m e g dicsőült szent egyházatya' életirásának fonalát
követve,térjünk be a' szent hajdan' fátyolai megé,
's örüljünk egyházunknak.
Mielőtt szentünk' életrajzához fognánk, nem
lesz fölösleges későbbi öntájékozhatás végett, az
összes történet' mezején egy pillanatra körülnézni.
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Jeromos, mint életirói följegyzék, * ) 3 4 6 — 1 2 0 - i g
élt. E' korszakban nagyobbodán olly fejedelmek
uralkodának a1 kelet és nyugot' népei fölött, kikre
az egyház csak szomorúan emlékezhetnék vissza,
ha győzelme' koszorúit e' korból is nem hirdetnék
a' történetkönyvek. Az üldözések, mellyekkel az
ariusfelekezethez szitó Constantius az igaz h i v ö ket, ugy szólván, földönfutókká tevé, minden f o n dorkodás' daczára sem voltak képesek a' czélbavett eredményt előidézni, mert végre is a' p ü s pökök' legyözhetlen szilárdsága diadalmaskodott.
Utódja, a'hitehagyott Julian' gonoszul kiszámított,
és sajátságos lélekgyilkoló megtámadásai a' nyilvános intézetekben ugyan elzárhatták a' tudományok' forrásait egyházunk' ifjai elöl, de a' családi
körökben annál nagyobb szorgalommal taníttatott
a' ,galilaeai mesternek' tana, 's a' nép egyedül
mesterénél, Krisztusnál kereshetett vigasztalást.
Jovinian' rövid, de csendes uralkodása után ismét
az ariusfelekezet veté föl magát. Nagy üldözésed e t szenvedtek tudnillik az igaz hit' pártolói az öt
követő ariusfelekezetü Valens alatt, ki annyira
ment dühében, hogy 24 papot a' tengeren h a j ó s tól együtt megégettetett- Nem hiányoztak a z o n ban ez időben sem olly férfiak, kik inkább e n g e delmeskedtek I s t e n n e k , mintsem embereknek.
Csak sz. Vazult emlitem m e g , ki lelkének magasztosságával a' kegyetlen Valenst is tiszteletés félelemre gerjesztette. Midőn Valens' követe
Vazul' visszautasító válaszára azt jegyezné meg,
miszerint igy még nem beszélt vele senki ; feleletül e' szavakat nyeré : „ I g y tehát talán még nem
is volt püspökkel dolgod." Nyugoton I. Valentinian,
Gralian és II. Valentinian alatt csendesebb napoknak örvendhetének a' hivek, lia a' népköltözés
minden fönállót lerombolással nem fenyeget.
Miután Valens a' gothoktól legyőzetve, egy léje
fölött meggyújtott kunyhóban megégettetett, a'
spanyol származású nagy Theodosius vevé át a'
népek' kormányát, ki ugyan mindig hü maradt a'
kath. egyház' tanaihoz, mit a' 381-ben tartott, és
Macedonius tévtanát kárhoztató I. konstantinápolyi
közzsinaton nyilvánított magaviselete eléggé bizonyít; azonban tulheves természete több keserű
könyeket okozott az egyháznak, de örömöt is. Az
antiocliiai nép az uj adó miatt fölböszüive, az emelvényről lerántott császárszobrot kötélen hurczolá
körül a' városon. Meghallván ezt Theodosius, hevességében a' város' minden polgárait leöletni
parancsolja. A' város'püspöke, sz. Flavián poenitentianapokat rendelt, hogy Isten a' császár'

szivét j ó r a fordítsa. Még meg vannak az egyházi
beszédek, mellyeket ez alkalomkor aranyszájú sz.
János, mint antiocliiai áldozópap mondott. Végre
Flavian a' fejedelmi udvarban is megjelent, és igy
szólitá meg, szemeit l e s ü t v e , a' császárt : „ F e j e delem ! mi érdemesek vagyunk a' büntetésre, duld
föl Antiochiát alapjaiban, és még nem bűnhődtünk
bününk' mértéke szerint . . . De utánozhatnád I s ten' j ó s á g á t , ki teremtményeinek megbocsát, 's a'
mennyország' kapuit is kitárja elöttök. Ha m e g bocsátasz , oh császár ! ugy éltünket neked fogjuk
köszönni, és kegyességed uj fényözönnel környezendi felségedet . . . . Ne szégyenelj egy ősz
aggastyánnak szavára hajolni; nem előttem, h a nem Isten' evangelium a előtt fogsz meghajolni."
Theodosius a' beszéd' hatalma által ugy meg volt
hatva, hogy könyekre fakadván, illy választ adna:
„Az ég és föld' hatalmas ura irántunki szeretetéből szolga alakot öltött magára, és ellenségeinkért
imádkozni parancsolt ; hogyan vonakodhatnám én,
ki halandó ember v a g y o k , megbocsátani alattvalóimnak? Siess a t y á m , és vidd meg nyájadnak a'
békét és nyugodalmat!" Valóban nagyszerű és
jelentékeny találkozás. Szinte illy jelenetet tartott
fön számunkra a' történet e' császár felöl a' n y u goti egyházat illetőleg, hol tudnillik a' meggyilkolt tessalonikiak miatt sz. Ambrus a' templomból
kitiltá a' császárt, ki nein vonakodott a' nyilvános
bünbánás' kellemetlenségeinek magát alávetni.
3 9 5 - b e n fiai Arcadius és Ilonorius, vagyis inkább
ezek' gyámatyjai vevék át a' kormányt. Keleten
Ruífinus, később Eutropius kormányzott Arcadius'
neve alatt, nyugoton pedig Stilicho vitte az o r szágos dolgokat a' gyermek Honorius helyett.
Mik történtek keleten Eutropius és a' fényűző
császárné Eudoxia' gőgje állal, azt a' 4 0 3 - b a n
tartott cserfamelletti zsinat' eredménye eléggé
megmagyarázza. Aranyszájú szent János s z á m űzetvén a' konstantinápolyi patriarchaszékböl,
4 0 7 - b e n végezé nyomorúság között dicső p á l y á ját. E ' korszakban szent Péter' székén a' 3 5 2 - b e n
meghalt, és az ariusfelekezettel annyit vesződő
I. Julius után Liberius ült, ki az igaz bithezi szilárd ragaszkodása miatt székét elhagyni volt
kénytelen. A' keserűség' poharából e' férfiúnak
is igen sok j u t o t t , 's noha Felix után ismét viszszatére Romába : mégis csakhamar uj üldözéseket
támasztának ellene az ariusfelekezetüek, kik elöl
a'novelláéi katakombákba menekült , hol meg is
halt. 367-ben az africai püspököktől „Pater P a trum"-nak nevezett Damasus foglalá el, Ursicinus'
fondorkodásait legyőzve, a' pápai széket. Szent
J e r o m o s t , mint alább látandjuk, különösen k e d *) Lásd Valarsi ésMaffei' 1 7 3 4 — 4 2 Velenczében kijött veié. Az egyház' tanítását az I. konstantinápolyi
munkáit.
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közzsinaton v é d é , 's az egyházi karéneket különösen előmozdította. Utódja Siricius 384-ben
kezdette Krisztus' egyházát kormányozni,'s a' szent
Jeromostól megczáfolt Jovinianféle tévtant kárhoztatta. Anastasius pedig, ki ezt 398-ban követé
az origenisták ellen szegült, miért sz. Jeromos őt
különösen megdicséri. I. Incze 402-ben üle szent
Péter' székébe, 's mind aranyszájú szent Jánost
pártfogása alá vevé, mind a' carthagói értekezés
után (collatio carthaginensis, 411.) elleneszegült
a' donatistáknak, mind végre a' Pelagiusféle tévtant több izben kárhoztatá Korában Romát 4 0 8 ban rettenetes csapás érte, tudnillik Alarik' pusztításai. 417-ben utóda lön Zozimus. *') Az e g y ház' egyéb részein éltek szinte rendithetlen szilárdságú, szent életű, 's nagy tudományi! férfiak,
kiknek névsorát imént emlitém. Ezek az egy sz.
Ágostont, ki 4 3 0 - b a n halt meg, kivéve, mindnyájan előbb mulának k i , mint sem visgálódásunk'
férfia, sz. Jeromos. A' tudományok e' korban még
meglehetős lábon állanak. Romában a' szónoklat,
Alheneben a' bölcsészet, Beiruthban a' j o g ,
Alexandriában a' zene és csillagászat 's az orvosi
tudomány, Rhodus- , Alexandria-, Antiochiaés Edessában pedig a' theologia szép sikerrel t a níttattak. Az imént megemlített eretnekek' különféle
alakban megkísértett, 's néha eredménynyel kivitt
megtámadásai igen megsanyargatták ez időszakban az egyházat ; hozzájárultak az antiochiai p e r lekedések a' püspöki szék miatt, 's az Origenest
védők' makacsságai. Örömet okozának pedig neki
szent férfiain kivül, a' zárdaélet' kedvelői. V a l ó ban különös látvány e' korszakban a' zárdaélet,
mellyet a' szent Athanasiust száműzetése' helyére
követő néhány szerzetes a' nyugoti tartományokban is megkedveltetett, 's melly sz. Jeromos által
még nagyobb virágzásnak indult.
Ennyit a' mondandók' könnyebb érthetése
végett az összes történetirásból,szentünk' korszakát illetőleg, olvasóimnak emlékezetébe visszaidézvén, megkezdhetem az életirás' főbb vonásait,
hogy igy a' „Religio és Nevelés" ez évi 16-dik
számában tett Ígéretet beváltsam. Az adandó r ö vid életrajzot többnyire az idézett számban megemlített munka' adatai után fogom elmondani.
Zalka János.

Az elűzött tyroli jezuiták.
Az isteni gondviselés a' rosszból is jót szokott kihozni. Az Innsbruckból, melly térnagyságá-

hoz képest talán fölös számú munkásokat táplált,
eltávozott jezuitákban más világrészeknek több,
még árva nyája derék pásztorokat nyert. L e v e lekből tudatik, hogy sokan a' kiutasított jezuitákböl már az oceanon vitorláznak, tevékenységűknek az irántok mostoha Európán kiviil uj kört k e resendők. Többen közülök már megérkeztek A m e ricába, és legszívesebben fogadtattak. Egy másik
colonia, az ismeretes Kranewitter és Klinkowström
Miksa atyákkal Ausztráliába hajóz. Az Americába
települt atyák' egyikének leveléből következő,
nem érdektelen utazási naplót meritök : Junius'
3 0 - k á n reggel Parisba értünk. Torlaszromokon
és azok mellett haladánk el. Mindenfelé még a g godalom mutatkozott, és feszült várakozás a' még
történendők iránt. Utunk a' Pantheon' tájára, a'
csata' föszinhelyére vezetett. Minden meg volt
rakva katonasággal, 's a' szabad járás-kelés tiltva
volt. De midőn mondám, hogy áldozár vagyok, és
tovább kell mennem , az őr meghajolt, és a k a dálytalanul tovább menni engedett. A' franczia
tiszteli a' kath. áldozárt. Havre de Graceban
mindenekelőtt a'nagy kórház ragadá magára c s u dálatunkat. Ez valódi tartalmazója az emberi élet'
valamint minden nyomorainak, ugy a' ker. s z e r e tet' ápoló segélyének is. Egy tető alatt vannak itt
árvák és aggok, őrültek és betegek minden n e m es rangból, mintegy lOOO-en. Huszonnégy a p á cza látja el az eredendő bűnnek ez áldozatjait.
Képzete sem lehet valakinek ama'bámulatos r e n d és csinosságról, melly az osztályokban uralkodik.
Útitársaink' egyike mondá : Ez az első kórház,
hol kedvem volna betegnek lenni. Az épület' u d varán épen az urnapi díszmenet tartatott, mellyen
miseruhákban jelen voltunk. A' roueni egyházmegye' ritusa nagyon eltér a' romaitól; kiemelendő azonban a' népnek a' karénekekbeni nagy
gyakorlottsága. A' kereskedés egészen pang.
Havrenak a' köztársaság óta nincsen pénztüzsérje,
ámbár Marseille után legnagyobb kikötő. Julius'
12-kén tengerre szálltunk. Elhagyók Európát,
mellyhez bennünket születés, polgári j o g , és hivatásunk csatol* Tengeri utazásunk szerencsés volt.
Gyaniták, hogy jezuita vagyok, de ez mit sem
tett, a'társaság a'legnagyobb tisztelettel viseltetett
irántam. Bizonyos napon egy uj-orleansi protestáns igy szólita meg : Tisztelendő ur ! Minthogy
holnap vasárnap van, tartson ön nekünk legalább
sz. beszédet. É s kik lesznek hallgatóim? Mi n é metek mindnyájan, felele ő. Épen egy fiatal e m ber volt jelen, ki kevéssel ezelőtt, mint megrögzött hitetlen szerepelt, és különösen a' lélek' halhatatlanságáról mit sem akart hallanL U g y - e bár
ön is eljön? kérdé öt egy valaki. Igen szívesen.

* ') Kolb, Series Rom. Pont. pag. 48.
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Én azt gondoláin magamban, holnap ez eszébe
sem jut senkinek. Azonban mindjárt reggelizés
után megint hozzám jöttek, és k é r d é k : Valljon t e hát fogunk-e beszédet hallani? Én mondám : ez
önöktől függ. Ha ez önöknek komoly szándékuk,
ugy adjanak nekem bibliát, hogy valami tárgyat
válaszszak. E r r e az egész hajóban kerestetett
biblia, de nem találtatott. Válaszszon ön tárgyat
önmagának, volt az átalános felkiáltás. Nem, f e l e lék, sokkal elfogulatlanabbul szóiandok, ha önöknek valamellyike nyujtand nekem anyagot. Jól
van, szóla itt egyik, beszéljen ön tehát az embernek rendeltetéséről. Ezen tárgy egészen m e g f e lelt hallgatóságomnak. Az urak mind, kik n é m e tül beszéltek, egybegyűltek a' teremben, közülök
csak egy volt katholicus, a' többiek lutheránusok,
anglianusok, unitáriusok, és két zsidó. Én a' r ö g tönzött tárgynak, tudnillik az ember''rendeltetésének hallgatóságomhoz legillöbb oldaláról szóltam,
és két részre oszlám azt, megmutatván : hogy az
Isten' dicsőítése külsőleg a' szabad cselekedet által az embernek rendeltetése az időben; végtelen
boldogság Istennél, rendeltetése az örökkévalóságban. Beszédem' végeztével örömmel láttam,
hogy a' jelenvoltak' szemeiben mély megindulás
sajtolta köny csillogott. Mindenki kezét nyujtá
nekem szives köszönetet mondván, nevezetesen
ama' balhatatlanságtagadó is. Julius' 2 4 - k é n m e g pillantok az uj-yorki öbölt. Egy élemedettebb
korú u r , különben igen mivelt világi ember és
unitárius, kivel gyakrabban társalogtam, hozzám
sietvén engem a' hajónak orrára vezetett, és mondá : Látja ön az uj-yorki kikötőt? Igen felelékén,
ön földi óhajtásunk' kikötőjét mutatja nekem ; én
pedig zivataros földi életünk' lengerpályája után,
önnek a'mennyei révpartot szeretném megmutatni.
E' kevés szó reá nagy benyomást gyakorolt. U j york a' világnak második kikötője, területére olly
n a g y , mint Paris, és fél millió lakosa van.
Raífeiner a' németek' püspöki-helyettese, ki e r e detére tyroli, meghitt engem', hogy az ö e g y h á zának sz. s z ó - és gyónószékéb3n kezdjem meg az
u j világban végzendő papi tisztemet, melly a j á n latot el is fogadtam. Égyháza a' sz. Háromságnak
van szentelve. Mint emlékeztetett ez engemet
Innsbruckra ! Holnap (Aug. 1 ) tovább folytatjuk
utunkat S. Louis felé. (Németből.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarlion.
Vácz, febr. 9- E g y , ,honvédelmi bizottmányának
nevezett tekintélytől nyilvános lapok' utján fölszólittatván

többek közt a' váczi közönség is , egyes , Magyarország' önállóságáért fanatizált fiatal ügyvédek, hivatalnokok
és Írnokok által arra biratta magát, hogy a' városi tornyok'
néhány harangjait, a' legújabb communismusból merített
népjogok' nevében, a' nevezett bizottmánynak legalázatosabban és azon kikötött föltétellel ajánlja föl,miszerint anyagukból maga részére négy álgyut kapjon, a) Daczára minden erőködéseknek, mellyeket a' székes káptalannak a' bonyodalmas körülmények az egyházak' tulajdonjogának védelmére tenni engedtek, ezen határozat egy lázasztólag
összecsőditett népgyűlésben tettleg végrehajtatott. E' végre a' demokraticus városi magistratus azonnal a' városban
lakó ácsmestereknek, és pedig nevezetes pénzbeli birság
alatt hagyta meg, hogy először is a' székes egyház' legnagyobb harangját vegyék le. b) Illyenkép a' székes egyház'
tornyának főéke , a' tulajdonjog' erőszakos megsértésével , 1848-ban dec. 24-kén , Karácson' előünnepén,
egyúttal vasárnap, reggeli 9 óra tájban, midőn az ajtatos
keresztények a'székes egyházba istentiszteletre sereglének
össze , a' káptalan' gunydaczára, minden jó érzésüek' botrányára 's keseritésére, az utasok' csudálkozására, az
egyházi rendtartás' összetiprásával, az isteni szolgálat'
megvetésével, és minden rá következő ünnepek' megszentségtelenitésével, a' harangtartóról levétetett, és a' többi
harangokkal és óraverővel együtt elnémittatott ; 's végre
dec. 28-kán déltájban a' toronyról lebocsáttatván kocsira
tétetett, és három, kardokkal fegyverzett ügyvéd 's néliány
utczai gyerkőcze' kísérete mellett, egy terroristicus erőszakkal elkövetett templomrabláshoz méltó diadallal a'
pályafőhöz vitetett, haladék nélkül Pestre szállítandó, c)
Nekünk és minden igazságosan gondolkozóknak ezen látomásnál nem maradt egyéb tenni valónk , mint könyes
szemekkel megutálni egy illy diadalt, és bensőleg az Isten'
bölcs mindenhatóságához esedező fohászokat emelni. Ezen
mindenhatóság, sokszor kicsinyben ugy mint nagyban félreismerlietlen , jelesül és világosan kitűnt legott a' harang' első tettleges megtámadásánál, % - e t kilenczre még
a ) Itt s e m a' püspöki v á r o s ' magistratusa, s e m a' k ö z s é g
nem bír p a t r o n a t u s i j o g g a l
A' czéhek' néhány zászlóin é s m i s e - a l a p i t v á n y o k o n kivül, a' v á r o s n a k e g y g a rasnyi t u l a j d o n a sincs templomainkban,nem i s járul ez s e m mivel f ö n t a r t á s u k h o z . C s u p á n a' p e r s e l y h e z lehetne némi
j o g u k , ha e z t azok valaha c s a k e g y fillérre i s méltatták
volna, kik a' harangok' megszentségtelenitését m e g s z a v a z t á k . Azon>an a' s z é k e s egyháznak k e z d e t óta n i n c s
perselye. A ' törvényes s z o k á s , miszerint temetések' a l kalmával
a' h a r a n g o z á s é r t i
járandóságok
fizettetnek,
b i z o n y s á g u l s z o l g á l , h o g y a' népnek n i n c s tulajdonjoga
a' h a r a n g o k h o z . A ' v á c z i kath. k ö z s é g e g y h a r a n g o c s k á t
sem mutathat ki, m e l l y e t valamelly t e m p l o m n a k a j á n d é k o z o t t v o l n a . Különben i s minden ajándék a' m e g a j á n d é k o z o t t n a k tulajdonává v á l i k .
b ) B i z o n y o s , h o g y a' h e l y b e l i m a g i s t i a t u s n a k s o h a s e m j u tott v o l n a eszébe e r ő s z a k o s m e g t á m a d á s t merészelni a '
h a r a n g o k r a , hacsak e g y elfajzott i f j ú , é s mint m o n d j á k ,
hivatalának m e g f e l e l n i képtolen s e n a t o r , m á s 8 — 1 0 ,
Nyári
P á l ' republicanus
iskolájában
dressirozott
és
K o s s u t h ' arany o r s z á g á b a n h i v a t a l o k r a á s í t o z ó
zugü g y v é d e k és i r k á s z o k azt indítványba n e m h o z z á k .
c ) E z e n harang, melly 3 0 mázsa és 8 5 f o n t érczet n y o m , e g y
v á c z i k a n o n o k , Mártoni Pál' k ö l t s é g é n 1 7 6 7 - b e n k é s z ü l t
é s s z e n v e d e t t s é r ü l é s e k után Migazzi Kristóf püspök é s
b i b o r n o k ' k ö l t s é g e i n 1 7 8 4 - b a n újra ö n t e t e t t ; k ö v e t k e z ő l e g elsajátithatlan tulajdona a' t e m p l o m n a k .
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ütött az óra; a' levételi eszközök részben már alkalmazásban voltak a' dicső munkához, részben még nem volt mind
összehajtva, a' mi kívántatott ; és mi történik ? Egyike a'
legbuzgóbb vezéreknek, Zottományi Mihály, városi jegyző,
nőtelen, izmos férfiú,36 éves körül-belül, rendkívül szorgoskodván a' lebocsátó kötél' előteremtése körül,'s e' végre a'
dunapartra sietvén, midőn a' harangot szólni hallá, nevetve mondá kísérőihez : szóljon csak, utolszor szól ; és midőn egy két pillanatra rá az alkalmasnak tetsző hajókötélhez nyúlt : rögtön összerogyott, és szörnyet halt, minden
szó, minden lehelet, minden mozdulat nélkül, hasonlólag
a' királyok' történetéből ismeretes Ozához,a' frigyszekrényhez nyultában. Nekem az Isten' hatalmas keze még mindig szemem előtt van, és soha sem fog kiveszni a' hivő
váczi nép' emlékezetéből. D e az Isten' kara nem távozék
a' harangtól sem ; mert alig hogy elvitetett Pestre és á t a datott, a' honvédelmi bizottmány fontos okoktól indíttatván,
működési körét jónak látta legnagyobb sietséggel Debreczenbe ( 3 4 mérföldnyi távolságba) helyezni által, mire a'
császári seregek pár nappal rá Budapestet békésen megszállották, 's igy a' harang is a' törvényszerű hatalom' igazságos oltalma alá került. Utóbb a' helybeli főtiszt, székes
káptalannak cs. fővezér, Windischgriitz ő herczegségénél
tett megkereső közbenjárására, miután az előleges nyomozásból kitűnt, hogy a' káptalan azon harang' megajánlásához vagy átadásához nem járult, visszaadatott, 's jan.
7-kén két e' végre kiküldött kanonok' föliigyelete mellett,
néhány ezerre menő 's örömriadva elébe siető embertömeg'
kíséretében, solid hangászkar' működése közben,'s a' város'
többi tornyainak testvérhangjaitól megható üdvözlettel
fogadtatva, szerencsésen vissza is hozatott. Nekünk a' j e lenet egy, a' száműzésből hazaérkezett és örömrivalgó
gyermekektől körülvett anyához látszott hasonlítani ; mert
mihelyest a' harang a' toron}'' tövéhez érve megállapodott,
jött látására seregesen a' nép, koszorúval ós fejér szalagokkal diszesité azt, 's zene' kíséretében a' dicső népdal :
,Tartsd meg Isten királyunkat' énekeltetett, mi egy j e l e n lévő dzsidás altisztre olly nagy benyomást tett, hogy a'
hangászkart két p. frttal ajándékozná meg. A' körül álló
temérdek néző seregben alig lehete egyet is észrevenni,
kinek egy-egy örömköny nem csillogott volna szemében.
A' hősök, kik a' szentelt érczből álgyukat reméltek, nem
bátorkodtak tanúi lenni a'nép' ezen valódilag ünnepies örömének, azon nép' örömének, mellynek nevével ők üdvtelen
és kárhozatos czéljaikra ollyannyira visszaéltek. Fölhuzatván a' harang, a' toronyról az elmúlt káptalani tized' hátralévő cseppjeiből, ismeretes három évszázados ősi magyar
hűséggel, lelkes éljenek hangzottak Ferencz- József uj királyunk ő fölsége-, vitéz hadserege-, a' főtiszt, káptalanés végre a' népért.
Végezetül még csak azt jegyzem m e g , miszerint
Kossuth, mint a' honvédelmi
bizottmány' elnöke egy
álaláirással hozzájuttatott kérdésre : IIa valljon és mikép
lenne ezen harang megváltható ? egy hátirati válaszban
,manu propria' illy fontossággal felelt : ,Csak az értéknek
pengőbeni letétele által.'Igy tehát Mendizabalféle fmanzfogásaival nem annyira spéculait, hogy harangérczből álgyukat öntsön, mirt inkább hogy a' canonicus aranyat és
ezüstöt zsákmányolja össze, melly is őt saját maga bankóinak értékbeli csökkentéséig volt képes eltántorítani.
Midőn Kossuth Bécsnek tartó seregéhezi
titokteljes
útjában, mint dictator (?) vagy mint imperátor (?) gőzösön
a' váczi parthoz ért, és a' helybeli nemzetőrség és egyes
imádói' tisztelgéseit czigánybanda' zenitje mellett fogadta : három szinü szalagokból font koszorúval tiszteltetett

mçg. Az azt átnyújtó kis leánykának, miután abbeli kérdésére : Ki legyen az a t y j a ? azt felelte volna, hogy bádogos mester, sajnálattal válaszolá : ,Csak !' 'S erre egy látogatásjegyet nyújtva neki által, megfordult. Ha a' leányka
nemes kisasszony, vagy legalább is városbíró leánya lett
volna, vagy ha a' városi noblesse jelent volna meg tiszteletére, és ha közben a' székes káptalan is harangüdvezletek közt és exaltait szónoklattal tette volna meg neki azt
az udvariasságot : akkor a' bűbájos szónoknak a' kicsinylő
,csak' szócska vagy nem surranik ki ajkain, vagy sokkal
nyomatéktalanabb és kevesebbet jelentő
intonatioval
hangzott volna.
D. E.

Ausztria.
(A' bécsi érsek és sufiraganeus püspökök' emlékirata
az alkotmányozó országgyűléshez.) Minden idők és népek'
története tanuja, hogy minden statusalkotványok vallásos
alapon nyugodtak, és a' legújabb kornak egyes, d u g á b a
dőlt kísérletei : statust vallás nélkül alkotni, ennek szükséges voltát még inkább kitüntették. N e m csak Robespierre
találta szükségesnek az Isten' létét proclamálni, hanem
egész Frankhon is kénytelennek látta magát a' nép' többségének vallását, statusvallásul elismerni. Az alulirt püspökök , kik a' vallásos statusalapnak nélkülözhctlenségéről
leikök' mélyében meg vannak győződve, el nem nyomhatták csudálkozásukat az alaptörvények' 16. §-sza fölött,
mellyben kimondatik, hogy : ,Statusegyház nincs.' E z e n
szavak' értelmét nem képesek, hosszabb megfontolás' daczára is, sem világosan, som határozottan fölfogni, minden
esetro pedig a' következőket kell megjegyezniek. Haliogy
ezen állítás olly értelemben vétetik, miszerint a' s t a t u s kormány nem akar semmiféle vallási társaságot alkotni,
rendezni és kormányozni, hanem mindegyiknek meghagyja maga önállóságát : ugy ez a' kath. egyház' szabadságainak 's igazainak nem volna ellenére. De ha ezen szavakkal az volna szándék mondani, hogy : ,a' status semmi t u domást sem vesz valamelly vallásról, nem oltalmaz és s e gedelmez egyet sem', ugy az kivihetetlen ; mert a' status'
egyes tagjai mégis követendnek valamelly vallást, és a'
melly hitet a' nép' nagyobb része vallja, az lesz a' s t a t u s ' vallása. Minthogy a' tisztelt háznak tagjai, k é p v i s e lői a' népnek, a' ház maga kénytelen lesz azon vallást
status' vallásául elismerni, mellyet a' nép' többsége követ.
Ha pedig ezen szavak azt akarnák mondani : hogy a' kormány minden vallást egyformán pártol és segedelmez : u g y
saját müvét, mellyet épitett, maga rontaná le, egymással
ellenkező tanokat és elveket pártolva, 's kezet nyújtva a'
p antheismusnak szintúgy, mint a' katholicismusnak. Minden statusviszony valamelly egyház' irányában ezen h á rom szóban : türelem, oltalom, pártolás foglaltatik. A l u l írottak távol vannak mindennemű türelmetlenség- v a g y
üldözésvágytól más hiten lévő emberek'irányában.A'polgári
türelmet szent kötelességnek vallják, és azt vallásuk' isteni
szerzőjének tanítása szerint a' hivek közt terjeszteni^ és
megtartani igyekezendnek. Tudják, hogy a' hit nem félelem 's kényszerítés, hanem csak bel-okfők által eszközölhető , és hogy szent kötelesség azokat is szeretni, kik más
valláson vannak ; de ismerik a' különbséget is a' türelem
m e g közönyösség között. Midőn az elsőt szent kötelességül
ismerik e l , az utóbbit minden vallásosság' halálául kell
tekinteniek 's elvetniek. IIa tehát a' magas országgyűlés
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minden vallások' kiilső, polgári tűrését az ország'jövendőbeli
alkotmányának alapjogául nyilatkoztatja : ugy kérik, legyenek meggyőződve róla, hogy a" kath. egyház' püspökei
ezen határozatot tettleg gyámolitandják, és a' szeretetet 's
türelmet buzgón előmozditandják. D e ha a' magas országgyűlés a' szavakat : ,Statusegyház nincs,' akkép magyarázza , miszerint a' kath. egyház, mellyet a' monarchia'
lakosainak legnagyobb része k ö v e t , jövőben semmi oltalomban, semmi pártolásban, vagy csupán csak azon oltalomban, csupán azon pártolásban részesülend, mellyben az
ellenkező tanok is részesiilendnek : ugy ezt a' kath. egyháznak minden tagjai mély fájdalommal veendik; nem
annyira, mintha az egyháznak, melly a z u r Jézustól
kősziklára alapíttatván, Isten' oltalma 's áldása által fön
fog tartatni, vesztétől tartanának, hanem mivel az egyház' kül munkássága a" kül segély' megvontával megakasztva és gyengítve lesz. A' kath. egyház liáladatosan
ismeri el az oltalmat, a' segedelmezést, mellyet Ausztria'
uralkodói sok századokon keresztül neki nyújtottak. Sajnálni fogja, liahogy ezen pártolást nélkülöznie keilend, de
megnyugtatását az ur Jézus' igéiben lelendi, miszerint az
ő országa maradandó lesz egész az idők' végéig. — Alulirt
püspökök bizonynyal eleve látják, hogy az egyház meg
status' elszakadásának szomorú következményei sokkal
inkább sujtandják a' statust, mint az egyházat. A z egyház
ereje a' halál utáni maradandóság' megronthatatlan gondolatában , és az emberek' vigasztalására 's boldogitására
szolgáló, egyedül neki tulajdon eszközökben rejlik. Minthogy mindegyik tana az emberi sziv' természeti szükségeire van alapítva : akadandnak mindenha nëm csak fogékony , hanem utána kívánkozó kedélyek is. Hogy valljon
a' status, az egyháztól különváltan, törvényeinek találand-e saját magában illy szentesitvényt 's erőt, kételkedünk. Ha az emberek a' törvényeket csupán embertársaik'
egy része, egy mindig relativ többség' nyilatkozataiul tekintik ; ha csupán az emberek' szemétől, melly elől el
lehet bújni, tartanak; ha csupán a' világi bíró' karjától,
melly elől könnyű menekülni, félnek : ugy bizonyára nem
sokára, de már későn ki fog tetszeni, hogy szükséges a'
religiot oltalmazni és pártolni. Minthogy továbbá a1 kath.
egyház koránsem egy épen most keletkező e g y h á z , melly
első megalapodására 's elterjedésére a' status' pártolásábigénybe veszi, hanem inkább egy évezredet haladó korszakot már átélt testület Ausztriában, melly annyi idő alatt
léte 's munkássága' gyámolitására jogszerüleg több kül
eszközökre tett szert : ennélfogva lehet és kell, hogy a' kath.
egyház még a' legrosszabb esetben is birtokára nézve azon
jogszerű oltalmat igénybe vegye, mellyet minden egyes statuspolgár'birtokának az alaptörvények'22-dik §-sza biztosit.
IIa a' status a' kath. egyház' igazai- és birtokaiba találna
vágni, a' mitől nem tartunk : ugy nem volna szent többé
semmi jog, és a' mi főczelja minden statusnak, az egyesek'
jogainak biztossága, veszendőbe menne. A' kath. egyház
nem kiván maga számára szabadalmat a' közterhektől,
nem tesz igényt a' neki egykoron tett kedvezményekre.'
de azt követeli, és pedig j o g g a l , hogy az ő igazai 's birtokai ugyanazon oltalomra találjanak, mellyben más statuspolgárokéi részesülnek. Ha ez reménységünk ellenére a'kath.
egyháznak megtagadtatnék, ugy a' magas országgyűlés
nem csak közönyösséget, hanem ellenséges és igazságtalan lelkületet is tanúsítana a' kath. egyház'ellenében, tehát
lelkületet, mellyet róla föltenni nem akarnánk. A' kath.
egyház jelenleg minden tized- és úrbéri járandóságoknak,
mellyekből az egyházak és papság' jövedelmének legnagyobb része állott, a' mult év' sept. 7-kén kelt legfelsőbb

határozat általi eltörlesztésével, a ' l e g n y o m a s z t ó b b ' s kínosabb helyezetbe jutott. Több plébános már maga sem
képes megélni, annál kevesbbé eltartani a' nekik szükséges
segédpapokat. Ezen járandóságokkal többféle kötelezettségek voltak összekötve , más plébániák- 's iskoláknak,
szegény-ápoldák- 's több efféle intézeteknek kiadandó járományokat illetőleg. Ezeket többi sem igényelni, sem megadni nem lehet. Ezen járandóságokra többnemü alapítványok vannak basirozva, mellyeket az alapítók' szándéka szerint teljesíteni , kötelesség.
A' plébánia- és
egyházpatronusok megvonják a' templom-, plébánia- és
iskolaépületekre, a' lelkipásztorok' eltartására eddigi járulmányaikat, a' mennyire eddig a' nevezett járandóságokra voltak alapítva, vagy mennyiben azokat megadni jövedelmeik' csonkultával nincs többé tehetségökben. Az alulirt püspökök ehhez képest kénytelenek, hivatkozva az
alapjogok' 22. §-szára, a' magas gyülekezetet kérve kérni,
hogy a' megígért kártalanítás nem sokára és igazságos
mérték szerint kieszközöltessék 's megadassék. Ezen kártalanítás nélkül a' kath. egyház Ausztriában munkásságában megakasztatnék , létében sok helyütt veszélyeztetnék.
A' 15-dik §-ban kimondott alapelv , a' vallási társaságok'
szabad alakulását illetőleg, azon függelék által : ,a' mennyiben egy illy vallási társaság a' statusczélokkal nincsen
összeütközésben,' bizonytalanná válik; mert ezen határozatlan és szerfölött kétértelmű kitétel által nemcsak a'
napjainkban szokásos ,lelkismeretszabadság'-féle kifejezésben foglalt türelem töröltetik el, hanem e' fölött még
minden vallási társaság' léte is önkénytől tétetik iüggővé,
minthogy a' statusc.zélokat és egyes vallási társulatok'
szinte egyes t a n a i - , szokásai- 's törvényeinek viszonyát
igen könnyű egymással ellenkezőkül gondolni, és ezzel
minden vallási társaság' létét, tehát a' kath. egyházét is,
a' statusczélokkal ellenkezőül föltüntetni. A z alulirt püspökök ennélfogva kénytelenek abbeli kívánságukat előterjeszteni és kérni, miszerint minden jövendőbeli collisiok'
elmellőzésére az alaptörvények' ezen §-sza pontosabban
's határozottabban fejeztessék ki. (Vége követk.)

Hirfiizér.
Az ,Ami de la Religion' szerkesztősége tudatja, miszerint a' történt változás óta előfizetőinek száma négyszer
annyira szaporodott. Mi hiszszük, hogy nem messze van az
idő, mellyben a' ministeri kar' élén Montalembert grófot
fogjuk látni. Fallotix ur azon alkalommal, midőn elődje'
(Carnot) oktatási tervének visszavételét, és egy újnak kidolgozására két választmánynak általa történt kiküldetését
(mellyek' egyike az elemi, másika a' magasb oktatásra
forditandja figyelmét,) az országgyűlésnek hivatalosan bejelentette, a" bal oldalról jött leghevesebb megtámadásokra,
ismételve annyi lélek-éberség-, praecisio-, tapintat- és
mérsékeltséggel válaszolt, hogy minden főbb politicai lapok' magasztalásaira érdemesittetnék.
Ventura atya egyik barátjához intézett levelében, a'
kath. lapok' megtámadásai ellen magát védelmezve, többi
között kijelenti : hogy ő katholieus és romai-apostoli k e resztény, a' pápának és egyháznak olly őszinte és alázatos
hive, mint egy ember csak lehet. ,Soha'ugy mond, g o n d o l a tomban sem v o l t , hogy a' pápának ellenszegüljek ; és soha
sem is mondottam ollyasmit, mi miatt illy istentelenség,
őrültség és bohóság' részessévé nyilváníttathatnám. Bizo-
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nyos, hogy a' kormánybai részvételre fölkérettem, magától
értetődvén, nem azért, hogy a' nép ez által ámittassék, hanem igenis, hogy cz a' pápávali kiengesztelődés' lehetségének egy uj bizonyítványául szolgáljon annyiban, mennyiben a' dolgok' élére egy olly férfiú állíttatott, kinek a' mint
közönségesen hiszik, kis joga van IX. Pius' tisztelete- és
bizodalmára. De az ön előtt ismeretes okoknál fogva, én
a' tárczát elfogadni vonakodtam, 's addig kértem és mentegetődztem, mig végtére békét hagytak. Fenyegetődztem
azzal is' (bizony kár volt,) ,hogy Romát elhagyandom, haliogy csakugyan föltételöknél maradnának, hogy belőlem
statusférfiut csináljanak.' (Szép egy szövetség is lett volna
ez, az orgyilkosokkal ugyanazon-egy ministeri padon helyet foglalni ; azonban nem olly természet elleni, mint valaki első pillanatra gondolná. Latour' gyilkosainak dicsőitője nem állhat szivében olly messze azon férfiaktól, kik
Rossit orozva legyilkoltatok, a' pápa ő szentségének ágyukat szegeztek, Pálmát megölték, Lambruschinit halálra keresték 'stb.) A ' mozgalmak' alkalmával óvakodtam, nyilvánosan a' népesebb utczákban mutatkozni. Mind a' mellett
daczára visszavonultságomnak az ur adott nekem alkalmat,
a' nyilvános rend- , vallás- és magának IX. Piusnak is
hasznos szolgálatokat tehetni. Mindenki tudja, hogy V e n tura atyának része volt a' mérsékeltség és előrelátás'azon
javaslataiban, mellyek követtettek, és a' pápa' dethronisatióját, fejetlenséget és vérontást megakadályoztatták. Az
igazság megkívánja, hogy a' világ előtt kijelentsem, miszerint
mindaz, mit én, mint a' religio és jó rend' barátja előterjeszteni kötelességemnek ismertem, szívesen és készséggel
i s el lön fogadva.' Olly védelem, melly egyebet dicsekedésnél és üres szavaknál mit sem tartalmaz, 's mind a' mellett a'lázzadás' férfiaivali szövetséget nyíltan kitünteti, inkább maga, ellen benyújtott oktalan vádnak, mintsem vér
delemnek tekintendő. A' sardiniai kormány a' romai zavarokat nem helyesli. Gioberti parancsot adott, hogy Carlo
Alberto' romai követe, Romát ott hagyva, Gaetába költözzék, hova az ujon kinevezett ausztriai követ, gróf Eszterházy Móricz is megérkezett.
Febr. 11-én dr, Wysemann a' londoni egyházi kerület' apostoli-helyettese a' kath. templomokban egy, a'pápa ő szentségéhez tervezett föliratot olvasott föl, melly
legközelebbi vasárnapon minden világiaktól is aláíratott.
Hasonló történik egész Angliában.
Badenból írják, hogy a' freiburgi érsek egy, januar'
26-dikáról kelt pásztori levelében nyilvánítja, miszerint
tavaszkor először ugyan sullraganeus püspökeit tartományi,
aztán pedig megyéje' papjait egy megyei zsinatba gyiijtendi össze. Az érsek ur pásztori levelét a' megyei zsinatok'lényege, szerkezete és rendeltetése fölötti értekezéssel
zárja, mellynél tisztább és világosabb fejtegetés alig képzelhető. (A. P. Z.)
Soká beszéltek a' lapok egy Brüsselben tartandó békecongrcssusról, melly különösen az olasz ügyek' mikénti
kiegyenlítéséről fogna tanácskozni. Legújabban tudósíttatunk, miszerint csakugyan lesz a' dologból valami. Angol
részről sir Henry Ellis, franczia részről pedig Lagrcnée ur
már rendeltetésök' helyére el is utaztak. Ausztriát gróf
Colloredo, Sardiniát Ricci fogja képviselni.
Sardinia' valamennyi püspökei erélyes tiltakozást
nyújtottak be a' kormánynak, a' nyilvános oktatást illető
azon törvényjavaslat ellen, melly a' mult hó' vége felé discussio végett a' kamaráknak elő lön terjesztve.
Az ágostai püspök országtanácsosi méltóságáról,
mellynél fogva az első kamarában ülés- és szavazati joggal
birt, lemondván, helyette ő fölsége, miután a' lelépő érde-

meit saját keze'Írásával méltányolta volna, az eichstiidti
püspököt nevezte ki.
Az orosz császár Atheneben a' görög nem egyesültek'
részére, a' királyi palota' közelében templomot emeltet. Az
,Ami' levelezője kételkedik, hogy ezen költséges építésnek
csupán csak áhítatosság lett volna indoka.

Irodalom.
,Keresztény naptár a' magyarhoni katholicusok' használatára, 1 S 4 9 közönséges évre. Második évi folyam. Kiadja a' jó 's olcsó könyvkiadó társulat. Pesten. Nyomatott
Lukács L. és társnál.'
A' feszült reményekkel várt könyvkiadó társulat létrejött, 's mindenki vágyódik azt működése- 's gyümölcseiről mielőbb megismerhetni. Es igazán, a' mint ezen intézet,
mint a' magyar anyaszentegyház' kiható erejének egyik fő
tényezője, minden valódi katholicus-, jelcsen pedig egyházinak teljes figyelmét és részvétét igényli : ugy az irántai
közönbösség a' mulasztás' vétkének egész sulyjával sújtaná
a' fásult kcbliieket. Gerjeszszünk, igyekezzünk gerjeszteni
a' szent ügy iránt érdéket, ugy kik az intézet' sövényein
belül, valamint kik azokon kívül vagyunk ; érdeket és lelkesedést a' szellem és anyag' tőlünk kitelő eszközeivel.
Ismertetés, munkálkodás, ajánlás és áldozat mind megannyi leghathatósb emeltyűk e' tekintetben. A' jelen ismertetés is azért veszi tárgyalás alá a' ,Ker. Naptárt', hogy helyeslő vagy észrevételező szavával annak tökélyesbitését
elősegélje. A ' naptár egy igen fontos tényező a' nép' szellemi mivelődésében, 's ugyanazért szerkesztése- és kiállítására a' legnagyobb gond fordítandó, hogy a' czél, miszerint kitűzött olvasókörét meglelje, 's ott az ohajtott hatást
gyakorolja, elérethessék. Sok bűzhödt folyadék csorgott
már e' csatornán a' nép' szivébe le, meglepvén a z t ; ' s
legfőbb ideje volt, hogy ugyan azon már tiszta, egészséges
viz is eresztessék le, lemosandó egy részt ama' nyavalyás
tapadványokat, más részt pedig a' fogékony lelkeket ép
tápszerrel megerősítendő. Ez föladata a' jelen ker. naptárnak. Lássuk, mennyire oldá azt meg. Tárgyai' sorozatát 's
kidolgozását áttekintve, csak hamar meggyőződhetünk annak kath. iránya- és jelleméről. Az előzetes czikkek nem
csak tanulságosak, hanem különösen az ünnepekről szólók
fölötte épületesek is. Az azokat olvasandó közembernek,
sok előbb rejtélyeseknek tetsző tárgyakra nézve megnyílnak szemei, eloszlódnak előítéletei, tisztulandnak vallási
és erkölcsi fogalmai. Mindazáltal a' ,könyvkiadó társulat'
ismertetéséhez jó lett volna záradékul még néhány lelkes,
pártolásra buzdító szót oda ragasztani, mi amaz egyszerű
jelentés mellett, az ügy iránti részvét' ébresztésére igen
alkalmas leendett. A' ,Lelki kalauz' rovat irója szép homiletai képességet tanúsított, vegyük fontolóra bár a' tárgyak'
jó logicai fölosztását, vagy az applicatiók' azon tulajdonát,
hogy minden rövidségök mellett is olly finomul tapintanak
az olvasó' belsejére. Ismertetőnek legjobban tetszett a'
Pünköst utáni V. vasárnapra készült elmélkedés. Hasonlót
mondhatni Sujánszky ,Emlékgyöngyeiről' is, azon egyetlen
óhajtással: vajha népszerűbbek volnának ! Jól választvák
a' második értekező rész' tárgyai is, különösen a' ,Ker. kath.
hit' első gyümölcsei Magyarországban' föliratú czikk olly
müértőleg van szerkesztve, 's a' legkorszerűbb észrevételekkel átszőve, hogy azt, főkép elején remeknek mondhatni . . . . E' kitűnőségei mellett a' ker. naptárnak, ref. mind-
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azonáltal óhajtotta volna, vajha a' dolgozatok' egész sorozatán nagyohb népszerűséggel találkozott vala ! Az olvasók, kiknek számára az készült, nagyobb részt köznépből
állanak, kik az irodalmi nyelvhez keveset, vagy tán semmit sem értenek, 's kik a' tulajdonképeni olvasást csak
most kezdik és tanulják, mit tehát a' népnek szánt müvek'
szerkesztésében soha sem szabad szem elöl téveszteni.
Ez okból szavak, millyenek : ,háladalom, tömeg, tényező'
'stb., 's feszesebben és mesterkéltebben összefűzött szóalkatok onnan a' lehetségig eltávolitandók, 's illetőleg más
ismertebbekkel fölváltandók. Különben az efféle neliézértelmüségeken történendett megakadás a' gyakorlatlan
olvasót olly zavarba hozza, hogy az egész szakasz' értelme elhomályosodik előtte. A' népszerűség' e' tulajdonát
annyira el tudják a' csiziós kalendáriumok' készítői találni,
hogy mintha csak olvasóik' ajkáról szednék a' szavakat és
szóllamokat, mellyekkel aztán érzés-'s gondolkozásmódjukhoz alkalmazott modorban fejezik ki fölvett tárgyaikat.
Minek végre az a' természetes következése, hogy silány
bár az egész szerkezet : mégis, minthogy azonkívül itt-ott
olvasóik' hiúságai- és gyengeségeinek is tömjéneznek, 's
mindenkitől megértetnek, érdekkel és örömest olvastatnak.
A' VIII. 1. áll, miszerint az adventi hetekben ,szerda és
péntek böjti napok ;' bizonyára tehát (mivelhogy a' kettős
keresztjel böjtöt jelent,) sajtói iba lesz, ha az ez évi adventi
szombatok is kettős keresztjellel vannak megjelelve ;
valamint sz. István' első vértanúnál is, hol szinte ollyatén
kereszt áll. Az V. 1. 10 sor. o' szó ,naptár' helyett, a' contextus szerint napnak kellene lenni. Minthogy e' naptár
leginkább a' köznépet illeti, melly a' latin olvasáshoz nem
sokat ért, igen czélirányos volna, ha az idegen szók m a gyar helyesírás szerint Íratnának ki. Ez okból, ha egy helyütt Kreszczent, Szimforóza 'stb. áll, igen jó leendott, ha
másutt is Anselm, Sabbas 'stb. helyett, Anzelm, Szabbasz
iratik vala. Eugeniust ,Eugen'-nel találjuk itt kifejezve,
ámbár szerintünk Jenővel is lehetett volna, és pedig okszerűen. Eugennek alap-betiihangjai g és n. Az idegen,
nevezetesen pedig latinszók' g betűjét a'magyar igen gyakran
j-nek, néha gy-nck, vagy zs-nek is mondja ki, és e' szerint,
minthogy a' magánhangzók idegen szók' magyarosításánál
sokszor tekintetbe sem vétetnek, ésa'fönforgó szóban, társalgás' alkalmával is, fölötte ritkán szokás, a' két első vocalist kimondani, az Eugen-ből könnyű szerével lett :
Jeni, vagy magyarosabban mondva: Jenő. Mit erősít
az
usus is, melly szerint Borsodban van egy puszta,
mellynek neve ,Jcnke', latinul az oklevelek szerint ,praedium s. Eugéniáé'. (L. Társaik. 1840. év 389. 1.) Igy a'
közbeszédben is, jelesen a' gyerekek Zseno, Zsenko névvel szólittatnak meg. Azonban nevetséges oktalanság- és
képtelenséget árul el az, ki Edmundot Jenőnek kereszteli,
holott ennek amabban egy alapbctüje sem találtatik. Vagy
a' kik a' most neki csapott dőre divat szerint minden Mauritiust. par force Mórnak irnak ; pedig a' latin nyelvben
csak kissé is jártas első tekintetre látja, miszerint Mauritius Móricz, Maurus Mór. A' logica és philologia' illy
gunyolói ne kontárkodjanak uj szók' alkotásán, vagy a'
jóknak értelmi eltorzitásán.

foglalandót ; hogy igy e' naptár nem csak a' szellemiekben,
hanem egyszersmind az anyagiakban is igazi kalauza lehetne a' népnek ; mire most, midőn a' robot és más praestatiok' terhe alól fölszabadult, kétszeres szüksége vagyon,
hogy a' nyert drága időt okszerű munkára fordítani tudja.
Másként tudatlansága- és jó vezérlet' híja miatt a' dologtalanság és tunyaság' kínálkozó karjaiba dőlend, vagy a'
csapszékek' gyászos hősévé válandik. A' nép e' rovatot
szorosan követeli minden kalendáriumban ; 's minthogy a'
szőnyegen lévőben az egészen hiányzik, e' miatt igen érzékeny leczkét kaptam egy helybeli földmivelőtől, miérthogy ajánlottam és adtam cl neki egy olly naptárt, mellyben ugy mond,őszi, böjti veteményekről' 'stb. szó sincs. F e lelni erre természetesen keveset tudtam, és csak azzal sikerült őt némileg megnyugtatnom, hogy jövő évre talán e'
bajon is majd segítve lesz. Es kell is, hogy legyen segitve ;
mi egy kis helytakarékosság mellett könnyen megtörténendhetik. Igen czélszerüek e' végre a' kedélyes versek is,
mint arról a' mezei-naptár tanúskodik, 's a' mint ollyakat
egymásik kezemhez kerültben olvasok : ,Ihol jön az aratás,
én is ugy élek mint más ; én sem leszek heverő, kaszakapakerülő.' A' mi pedig az időjóslatokat illeti, ámbár az
előítéleteknek hódolni nem szabad, 's magamnak sem
szándokom, mégis, minthogy a' köznépnél ez a' kalendárium'
lelke és próbaköve, lehetne amúgy odavetőleg a' hónap'
lapjának valatnellyik abstrusus helyén, az időváltozásról
is mintegy illy czim alatt : „Azoknak számára, kik az időjóslatoknak még talán hinnének, a' száz esztendős kalendáriumban ezek állanak,
" egyet mást közönyösen
följegyezni. Csaknem ez eljárást követi a' mezei- naptár is.
A' mennyiben az I. évi folyamu ker. naptárban olly tárgyak
foglaltatnak, mellyek II. évi folyamával összefüggésben
v a n n a k , a v a g y fontosb t a r t a l m ú a k , i s m e r t e t ő jónak vélné,

ha azok röviden újra kinyomattatnának ; mert kétségkívül
fognak találkozni többen, kik a' kevés példányban megjelent I. évinek birtokába nem juthatván, azt legalább ez
úttal némileg kiegészíthetni örülnének . . . Végső figyelmeztetésem pedig az, hogy az ez idén legalább is két hóval
előbb jelenjék meg, és ne csak a' megyei bizományosok
által, hanem könyvkereskedések' utján is legyen megszerezhető. Mert ámbár tudom is az idei hazai körülmények'
súlyos voltát méltó tekintetbe venni, mégis nehezemre,
esett, hozzá csak Sylvester' napján sok fáradság után juthatnom , miután az általam gyűjtött előfizetők' utánkérdezősködései által már csaknem egy egész hónapig érzékenyen ostromoltattam volna. A' kellő időbeni megjelenés
ollyak' kezébe is juttatandja majd a z t , kik különben szelleme iránt részvétlenek valának, 's ekkép még érdekünk'
körébe foghatnak vonatni . . . Ezen őszinte észrevételek
azonban csak néhány parányi ködpontját illetik a' k. naptárnak, m. llyck annak sok jelességü fényessége előtt önkényt eltűnnek. Bizonyára a' társulat, melly illy erő- és
életteljcs termékekkel lép föl a' cselekvőség' terén, megérdemli egész méltánylásunkat és rokonszenvünket. Méltó
tehát, hogy minden működéseit részvétünk' teljes buzgalmával kisérjük.
K. A.

A' ker. naptárnak csak tökélyesbitésére szolgáland,
Kegyes adományok' jegyzéke :
ha az jövőben, a' ,mezei-naptár' példájára, a' népet illető
törvényeket is közlené lapjain, valamint ha egy külön roA' pápa ő szentsége' részére : nt. Radnich Imre ervatot nyitna az anyagilag hasznos' számára is, a' házi és csényi plébános és alesperes 1 0 f r t ; egy kisasszony 2 frt;
mezei gazdaság' egyetemes köréből üdves tanácsokat, ja- egy ismeretlen 1 frt 2 4 kr. ; Sz—nyi K. ur 2 frt ; összesen
vallat" és tanításokat hitelt érdemlő szerzők után magában eddig 9 8 frt p. p.
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .

HATH. EGYHÁZI ÏOLYOIRAT.
BUDAPESTEN,

SO.

MARTIUS' 4 .

N i »

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszáhan.

TARTALOM : Az alapjogok' 13-, 14- és 15-dik § - a fölötti krcmsicri viták. — Önsanyargatás a' szent-irás' értelmében.
Fábián Ambrus. — Köz-Énekek. VI. Tárkányi. — Egyházi tudósítások. — Kegyes adományok'
jegyzéke.
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Az alapjogok' 1 3 - , 1 4 - és 15-dik § - a fölötti eretnek szellemű, az illuminatismus'gyárából m e r í tett, és e' lapok' hasábjain is annyiszor megczáfolt
kremsieri viták.
megtámadásokat, mellyekkel a'kath. egyház egyes
Mint már emiitettük, Kremsierben februarius' szónokok által illettetett, egészen mellözöttekiil
12-én megkezdettek az egyházi ügyekre v o n a t - akarjuk tudni. Erős hitünk a z , hogy csak az e l kozó törvényjavaslat fölötti átalános viták , 's veket kell tisztába hozni,'s az ezáltal kifejtett v i l á ugyanazon hó' 14-én be is végeztetlek. Átfutottuk gosság utat fog törni a' bizalmatlanság, gyanakoa' ,pro et contra' emelkedett szónoklatok' tartal- dás, féltékenység' azon szövevényes szerkezetén,
mát, a' mint azok a',bécsi újság' idei 3 8 - , 3 9 - és mellyet, mint a' hierarchicus tulkapásokra nézve
40-dik számában gyorsírók után és kivonatilag szükséges ellenörködést, a'statusfölségnek p e r s v a közöltettek ; és meg kell vallanunk : liogy a'febro- deálni tudtak azok, kiknek egyéb czéljok nem volt,
nianus elvek' baráti a' kremsieri gyűlésen sokkal mint az egyházi tekintély és munkásság' politialis
határozottabban ütötték meg a' dolog' lényegét,sem letapodása-, és illetőleg megakasztásával, magát
mint azt a'frankfurti alkotmányozó gyülés'szónokai a' fölséget is az utczai proletariátus' piszkos k ö r é tették; de viszont, mit (hacsak különben ezt nem ben a' sárba rántani, 's az egész történeti statusaz ujságiró' részrehajlásának kellene betudni,) alapot Európában fenekestül fölforgatni. 'S itt a'
igen fájlalunk, nem találkozunk az egyházi s z a - kulcs a' napi szabadelvű hősök' azon talányos m a badság' védői közt egy Döllinger-, S e p p - és gaviseletéhez, melly szerint midőn mindenki' száRadovilztzal s e m , ki a' fölhányt 's egyenesen a' mára szabadságot hirdetnek és követelnek : a'kath.
tárgyhoz szóló okoskodásokat fölfogva, a' t á - egyházat szabadnak tudni még sem akarják. Ez
masztott kételyeket diadalmasan eloszlatta volna. következetlenség; de ők jól tudják, hogy mit c s e Részünkről, miután a' magyar kath. egyház' ügye lekesznek. A' szabad kath. egyház azon pillanataz ausztriaiéval ugyanaz, azon iránynál fogva, ban, mellyben szabaddá tétetendik, átveendi a'lelmellyet magunknak az egyházi szabadság melletti kek fölött az ötet illető uralmat, 's a' társadalom'
küzdelemben kitűztünk, nem akarjuk elmulasztani, minden rétegeit átható munkásságával a' forradalaz Ausztriában még mindig túlnyomó e l v e k - , e s z - mi liberalismust mindinkább kiszoritandja azon k ö m é k - , kételyek-, aggodalmak-, 's bizodalmatlan- rökből,mellyekben különben revolutionalis fondorságból folyó amaz ellenvetésekre, mellyek a'krem- kodásai' számára, eddigelé annyi termékeny e l e sieri gyűlésen a' kath. egyház' függetlenítése ellen mekre talált. Hogy tehát ez ne történhessék, a'
fölhozattak , szerény észrevételeinket megtenni; fejedelmeknek szünet nélkül kell szemeik előtt
azon édes hiedelemben lévén, hogy a' kedélyek' lebegtetni a' középkori hierarchicus túlkapások'
ez ügybeni megnyugtatására, az egyház és állada- rémképeit, hogy az egyház' irányában, mennyire
lom közt egy tartós és áldásos hizodalomnak m e g - csak lehet, óvatosak legyenek, munkássági körét
állapítására, 's végre az egyházi v i s z o n y o k ' k é - körülírják, egységi gravitatioját ellensúlyozzák,
nyes kérdésének üdves sikerreli elintézésére alig személyzetét a' statushatalom' kerekeihez kötözzék,
lehet valami nagyobb befolyással, az eszmék' k ö l - szóval az egyházat schuhneisterolják. De m á s r é s z ről meg a'népet is haranguirozni és figyelmeztetni
csönös és barátságos kicserélésénél.
kell, hogy nyomorult és rabszolga ; hogy n y o m o Mindenekelőtt ki kell jelentenünk,hogy azon
ELSŐ FÉLÉV.
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r u s á g a - és rabszolgaságának egyedüli eszköze a'
katb. egyház, ezen roppant rendőri intézet, m e l y lyet a' status templomai-, iskolái- és intézeteiben
csak arra használ, hogy a' népet butaságban és
ez állal folytonos szolgaságban tartsa. Innen már
könnyen kimagyarázható , miért van a z , hogy a'
különben monarchicus szellemű febronianusok, v a lahányszor csak a1 kath. egyház' követeléseiről
van szó, a'legszélsőbb forradalmi férfiakkal mindig
egyesülnek; olly lélektani tünemény,melly magában
véve is eléggé súlyos rá, hogy minden figyelmező
emberben azon gondolatot támaszsza : lia valljon
a' kath. egyház' függetlenitésében nem rejlik-e
ollyasmi, mi a' forradalmi párt' istentelen törekedéseinelt gátot vetni képes ; következésképen midőn a' statushatalom ellenzi e' függetlenitést, mi
több az insinuatioknak engedve, féltékenységében
bilincseket tesz az egyház'lábára,nem maga v á g j a - e
maga alatt a' fát? De bárhogy legyen is e' dolog,
annyi minden esetre igaz, hogy a' forradalmi r a dical párt egy részről mindent elkövet, hogy a'
fönálló statushatalom a' kath. egyházat, mint csak
lehet, lekötözve tartsa, más részről pedig épen
ezen lekötést használja föl a r r a , hogy annak a'
nép előtti gyanúsításával az irántai bizodalmat
végkép aláássa.
Egyik szónok (Brestl) azt mondotta, miszerint nem foghatja meg : ,hogy a' püspökök e g y szerre a'szabadság'követelésében annyira áradoznak , miután különben a' szabadságról soha mitsem
akartak hallani.' Ennek megezáfolására nem kívántatott volna más, mint hogy valaki Roskoványink'
két kötetü ismeretes munkáját,egyszerűen csak azon
szerény figyelmeztetéssel nyújtsa át a' t. követ
u r n á k , hogy ,tolle et lege.' Valóban a' kath. e g y ház kezdetétől fogva szabadságára mindig féltékeny volt; 's habár részint nagyobb lelki haszon'
tekintetéből, részint a' szomorú kénytelenségnek
hódolva, engedett is némelly jogokat a' statushatalomnak az egyházi ügyekre nézve : ezt mindig
csak bizonyos határokig, és azon mindig oda é r tett föltétel alatt t e t t e , hogy az ezen jogoknál
fogva engedvényezett befolyást a' status soha
másként, mint az engedvényezö' szándokában fogja
gyakorolni. Túllépett a' hatalom ezen korlátokon,
vagy befolyását az egyházi élet' megingatására
használta : a' pápa és püspökök azonnal előléptek,
a' túlterjeszkedés ellen tiltakoztak, 's lia tiltakozásuk nem használt, megemlékezve azon apostoli
kötelességről, hogy inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mintsem az embereknek, készebbek
valának fogságot és halált is szenvedni, semmint
az ellenséges befolyást, vagy az egyház' elidegenithetlen jogainak csorbítását csak pillanatra is

behunyt szemmel nézni. Erre a' t. szónok, ha a'
legújabb történetben kissé körülnézni akar, maga
és pedig ausztriai példákat is elég számmal találhatott volna. Hogy az egyház a' maga függetlenségét nagyobb erélylyel és terjedelemben sürgeti
m a , mint valaha, annak különösen két oka van ;
nevezetesen : a) mert azon befolyást, mellyet ö
egykoron a' keresztény és buzgó kath. fejedelm e k n e k , a' vele egyet é r e z ő - és akaróknak e n gedett, a' többségtől függő és abból fölmerült k o r mányférfiakra átruházni nem a k a r j a , és nem is
akarhatja. És b) mert igazságosnak hiszi, hogy
midőn a' status vallásnak még eszméjét is száműzzük, a' kérdéses befolyással együttjáró minden
álladalmi kedvezményeknek nyakára hágunk, minden vallásfelekezetet egyenlőül tekintünk és tökéletesen függetlenítünk, akkor a' fönczimzett
eszméből folyó jogokról is lemondjunk, 's a' kath.
egyházat se tekintsük rosszabbnak, mint a' többieket.
Egy más szónok (Szabel) azzal állott elő :
,Az egyházi hatalom' főnökei az egyház alatt nem
a' clerust, sem nem a' népet, hanem csak magokat értik. Akarják önök a' hierarchiát emancipáln i ? Én tisztelem az egyházat, tisztelem a' papot,
de a' hierarchia nem egyház, a' hierarchia absolutismus, mellynek székhelye Roma,'smellyhálóit
mindenüve kiterjeszti.' Ezen urak szerint tehát a'
kath. egyházat demokratizálni, azaz : hogy világosabban szóljunk,körébe népkormányzást kellene
előbb behozni, semmint az függetlenittessék. De
mi erre csak azt mondjuk, miszerint a' szabadság
épen abban áll, hogy minden vallásfelekezet saját
elvei és a'benne élő szellem szerint existálhasson,
és az volna a' legnagyobb zsa: nokság, ha az e g y házi kormányzást illetőleg, valamelly felekezet'
tagjaira olly rendszer tolatnék, melly azok' indispensabilis dogmahitével ellenkezik. Ha tehát a'
kath. egyház' kormánya absolutismus volna is: ha
a' benne élő tagok, ezen absolutus kormánynak
hiszik magokat istenileg lekötelezetteknek, azokra
demokraticus elemeket ráerőszakolni annyi volna,
mint lelkismeretökön a' legérzékenyebb sérelmet
elkövetni. Az egyház' ajtai nyitvák; kimehet, a'ki
mikor akar ; a' nem tetsző absolutismustól m e n e külni tehát csak rajta áll. De ha lelkisinerete,
melly azt mondja neki, hogy azt az Isten maga
akarta és határozta meg i g y , mégis bent tartja :
mi kifogástok van ellene ? Vagy talán vétek már
egyházilag is nem-demokratává lenni? Ámde a k kor mondjátok ki, hogy egy vallásfelekezetet sem
szenvedtek m e g , melly nem demokraticus elemek
által kormányoztatik, 's a' n é p , mellynek többségének kifolyásai vagytok, mellynek akaratát tisz-
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telni tartoztok, majd itélend fölöttetek. Egy k a p tára húzni mindent, akár megy, akár nem, bizony
nem szabadság, és lia egy absolut hatalom a' d e mokraticus kormányalakkal biró egyházak' ellenében ezt megkísértené : ti volnátok az elsők, a' kik
a' hallatlan zsarnokság ellen följajdulnátok. A'
Ielkismeretszabadság egészen más nemii dolog a'
politicai szabadságnál. A' politicában engedni
tartozunk a' többségnek, hol az a' törvényes k o r mányzó hatalom. Ellenben hitét senki sem r e n delheti alá a' többségnek, ha csak lelke' sugallata
szerint Isten- és az örökkévalósággal meghasonlani nem akar. ' 3 innen v a n , hogy mivel a' status
az örökkévalóságra senkinek sem adhat privilégiumot : hitében sem háboríthat senkit;'s itt rejlik
alapja nem csak a' többség, hanem a' kisebbség'
számára is garantirozott lelkismereti szabadságnak,
mellyért apáink annyi vért ontottak.
Mi már magát az absolutismus' vádját illeti :
tudjuk, hogy az Frankfurtban is föl lön említve. Ha
az absolutismus alatt azon kormányrendszert é r t jük, mellyben egyesek kényök-kedvök szerint
korlátlan hatalommal intézkednek: ugy e' vád a n nál kevesbbé terheli a' kath. egyházat, minél
bizonyosabb a z , hogy nincs a' világon társulat,
mellynek működési k ö r e , eszközei 's ezek' kezelési és alkalmázási módja olly szigorún, olly álla—
podotlan és olly, egész a' legcsekélyebb részletekig menő perfectioval volna kijelelve és kiszabva,
mint ez a' kath. egyházban helyén van ; tehát k ö vetkezetesen szólva, nincs olly társulat sem az
egész világon, mellyböl annyira volna száműzve
minden önkénykedö, egyéni hatalmaskodás, mint
innen. IIa pedig az absolutismus alatt egyházi t e kintetben azt értjük, mit ezen kifejezéssel politicailag összekötni szokás, tudnillik ollyan kormányformát , mellyben a' törvényhozói hatalom csak a'
főnököt illeti : igaz, hogy a' kath. egyházban törvényhozói hatalommal és pedig vállozhatatlanul
egyedül csak a' püspökök birnak; de ennek a'
kath. egyház' álladalmi viszonyaival semmi köze.
Az álladalomnak érdeke egyedül azt hozza magáv a l , hogy magát, saját czéljait illetőleg, minden
egyes társulatok' bevágásai és működése ellenéhen biztosítsa.'S valljon a' status kevesbbé volna
biztosságban egy olly társulat' irányában, mellyben az igazgatást, a' törvényhozói hatalommal
egyetemben, egyes éltes és érett főnökök viszik,
mint egy ollyannak ellenében, mellyben a' tömegek uralkodnak?Kevesbbé volna hatalmában elejét
venni minden tulterjeszkedési ingernek ott, hol
egyes főnökkel vagyon dolga, mint hol ellenében
a' sokaság' szeszélye-, érdekei- és szenvedélyei
állnak szemközt? A' felelet, ugy hiszsziik, nem

nehéz. IIa végre az absolutismus alatt azon politicai irányt tetszenék érteni, mellynél fogva a'
kath. egyház, elveit és szellemét tekintve, a' polgári szabadsággal ellentétben, az absolut, azaz :
korlátlan kormányformák' pártolója volna : ugy e'
vádra természetesen tagadólag kell felelnünk. Sem
elvei-, sem szellemében nincs semmi i s , a' mi
ezen vádat igazolhatná. A' történetírás bizonyítja,
hogy csak ugy tud meglenni egyik kormányforma,
mint a' másik alatt. Igaz, a' forradalmi szabadságtól irtózik : de van is rá oka ; és ezt téve csak azt
mutatja m e g , hogy mind rendeltetését jól fogta
föl, mind pedig a' történetekből, mellyek azt bizonyítják, hogy föltéve a' legszerencsésebb kimenetelt is, a'forradalmi nyeremények mégsem érnek
föl soha a' szenvedésekkel, mellyek vele j á r nak, okulni megtanult. De ha igy volna is : azt
mondjátok, hogy szabadság van ; tehát kell lenni
politicai, azaz : olly szabadságnak i s , mellynél
fogva é n , ha nekem ugy tetszik, az absolutismust
is védelmezhetem. Vagy talán abban állna a' s z a badság, hogy néhány szennyes vezér által e l c s á bított pórnéppel magam is azt legyek kénytelen
világszerte kiabálni : Éljen a' népfölség; le a'
zsarnokokkal?! (Folyt, köv.)

Önsanyargatás a' s z e n t - i r á s ' értelmében.
A' különböző gondolkozású emberek között
többen vannak, kiknek egész valójukat hideg b o r zadás futja át, mihelyest említeni hallják e' szót :
,testsanyargatás' ; pedig e' nélkül nem lehet szert
tenni az örök életre. Ezt bizonyítja sz. Pál : ,Mert
ha test szerint éltek, meghaltok ; ha pedig a'lélek
által a' test' cselekedetét megöldökölitek, élni f o g tok.' (Rom. 8 , 13.) Ugyanaz magáról igy szól:
,Verem az én testemet , és szolgaság alá vetem
azt; nehogy talán másokat tanítván, magam m e g vetessem.' (I. Kor. 9, 27.) A' testsanyargatás l e csillapítja a' lélek' nyughatatlanságát, a' rendetlen
gerjedelmeket és az ezeket tápláló érzékiséget
megfékezi és kiirtja.
A' régi jó gondolkozású bölcsek a' testsanyargatást e' szavakkal ajánlották : ,Abstine.,
sustine.' A' világ' Megváltója pedig nekünk l e l künkre köti illy módon : ,Tagadja meg magát,
vegye föl az én keresztemet.' Mert az ártalmas k í vánságoktól való megtartóztatás , és az azokról
való lemondás, erkölcsi értelemben annyit tesz,
mint.: ,önmagunkat megtagadni'; és a' kellemetlenségeket örömest eltűrni az igazság' megőrzése
végett annyi : mint ,keresztünket fölvenni.' Ha
23*
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Krisztus urunkat követni, és az örök boldogságot
elnyerni akarjuk, hiven kell teljesítenünk ebbeli
parancsát : ,Ha ki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, és vegye föl az én keresztemet, és k ö vessen engem." (Máté 16, 2 4 )
A' keresztény önmegtagadás azon készségben áll, melly által minden kedves dolgokat, személyeket elhagyunk, ha az erény' útjában a k a d á lyoznak , legyenek bár olly szükségesek, mint a'
k é z , láb vagy a' szem. Igy int Krisztus : ,Ha a'
kezed vagy lábad megbotránkoztat téged ; vágd
el azt, és vesd el tőled : jobb neked az életre b e menned sántán vagy bénán, hogy sem két kezed
vagy két lábad lévén, az örök tűzre vettetned. És
ha a' szemed megbotránkoztat téged; vájd ki azt,
és vesd el tőled : jobb neked egy szemmel az
életre bemenned, hogy sem két szemed lévén, a'
gehenna' tüzébe vettedued' (Máté 18,8.) ; ,a' m e g olthatlan tűzre jutnod; hol az ö férgök meg nem
hal, és tűzök el nem oltatik.' (Márk. 9 , 43.) T o vábbá a' ker. önmegtagadás abban áll, hogy az
erényes törekvésben előforduló kellemetlenségeket erős szívvel és béketűréssel legyőzzük. Erről
Krisztus igen világosan igy szólott : ,A' ki nem
hordozza önnön keresztjét, és nein követ engem,
az nem lehet az én tanítványom.' (Luk. 1 4 , 27.)
Sz. Jeromos szerint : ,Szünet nélkül kell a' k e resztet viselni, hogy mindenkor tanusitsuk, miszerint Krisztust szeretjük.'
A'minket kedvelő Jézus annyi jótéteményekkel elhalmozott bennünket, hogy méltán szemébe
mondhatja mindenikünknek : ,És neked fiam, ezek
után még miket tegyek?' (Gen. 27, 37.) Oh k a tholicus keresztény ! csak gondold, ö tégedet ö r ö k től fogva szeretett, hogy lennél; tégedet teremtett,
midőn nem valál; helyreállított, inidön elvesztél;
és örökre el kellett volna veszned, lia annyira
nein szeretett volna t é g e d , hogy drága vérével is
megváltana. De nem csak az örök kárhozattól
mentett meg téged,hanem hogy boldoggá is tegyen,
folyvást oktat tanitmánya által, kegyelme által
fölvilágosit, szent teste- és vérével táplál ; az erény'
u t j á n , ha megsikamlasz, mint az eltévedt juhot,
visszavezet az ü d v e s s é g ' ú t j á r a , az ö k e g y e l mének ösztönözése és a' lelkismeret' f u r d á lásai által. A' te boldogulásodért föláldozta ö n magát, kiontá szent vérét. Azért fölkiált ísaiás :
, V a n - e még, a' mit tennie kellett, és nem tette ?'
( 5 , 4 . ) ,Szerettél engem uram, jobban mint m a gadat', fölsóhajt sz.Ágoston; ,mert érettem m e g halni akartál.' És sz. Ambrus kérdezi : ,Ki mutatott nagyobb barátságot, mint a' ki érettünk ö n testét adá?'
Hogy a' ker. hivek az ártalmas kívánságokat

elmellözvén , a' kellemetlenségeket békével és
örömest elszenvedjék, sz.Pál igy inti ő k e t : M i n denkor az ur Jézusnak öldöklését körülhordozzuk
testünkben , hogy a' Jézus' élete a' mi testeinkben is nyilvánossá legyen.'(II. Kor. 4 , 10.). És
,mert meghaltatok' (a' világi hajlandóságoknak) ,a'
ti igazi életetek még most elrejtve vagyon Krisztussal az Istennél. De mikor Krisztus, a' ti életetek, megjelenendik; akkor ti is ö vele együtt m e g jelentek a' dicsőségben. Öldököljétek azért a' ti
tagjaitokat.' (Kol. 3, 3.) Másutt pedig igy szól :
,A' kik Krisztus' igaz Iiivei , testöket megfeszítették, indulatjaik- 's kívánságaikkal együtt'. (Gal. 5,
21.) És maga felöl azl nyilvánitá sz. Pál : ,Távol
legyen tőlem másban dicsekedni, mint a' mi urunk
Jézus Krisztusnak keresztjében ; ki által nekem
a' világ megfeszíttetett, és én is a' világnak.' (Gal.
6, 14.) Ezzel tudnillik példát akara adni, hogy:
,a' kik a'világi jókat használják, ugy viseljék m a gukat, mintha azokat nem használnák ; mert e' világnak állapotja mulandó.' (I.Kor. 7, 31.)
Mivel bizonyos, hogy Isten gyakran csapásokkal látogatja az embereket, részint mert elkövetett bűneikért még tökéletesen eleget nem t e t tek, és hogy ezekért bűnhődnének; részint a ' v é t kekrei csábitó ingerek' kiirtása, és az erények'
akadályainak elhárítása végett; jobb tehát a' b ü n tető Istent megelőzni, mint attól megelőztetni. A n nakokáért a' józan ész és okosság' szabályainál
fogva nem árt sőt használ, néha-néha habár egy
kis izetlenséggel is, szent elmélkedések és imádságok közt hosszasb ideig buzgólkodni, az Isten'
igéjét gyakrabban hallgatni , a' szentségekben
többször részesülni, azután bizonyos ételektől 's
italoktól magát megtartóztatni, böjtölni és virrasztani. Mindezek ha illő mérséklettel, jó modorban
elrendeztetnek, a' testi lelki épséget, életvidorságot inkább elősegítik, mint megrongálják. D i cséretes nélkülözések mellett a' dicsőült szentek'
többjei késő vénségre eljutottak. Sz. János e v a n gélista meghalt száz éves korában. Sz. Antal r e mete 105 évig élt. A' természet kevéssel beéri,
a' többi a' kívánságé. Azért sz. Ágoston igy szól
az Úrhoz : ,Arra tanitoltál, hogy a' lápszert ugy
v e g y e m , mint a' gyógyszereket használják.' Az
Üdvezitő nem szükségből, hanem egyedül i r á n tunki szeretetből , és a' mi hasznunkért, 's hogy
nekünk példát mutatna, imádkozott olly gyakran, és
hosszasan virrasztott, és böjtöle; eltűrte a' h i d e g e t , meleget, éhséget, szomjúságot 'stb., a ' k i
mindezeket elmellözhette volna. (Vége köv.)
Fábián

Ambrus.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

KÖX-ENEKEK.

Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.

VI.
1. Egy sz. Hitvalló1 ünnepén.
,Invictus heros Numinis 'stb.'szerint.

1 - E g y s z e n t H i t v a l l ó ' * erdeme,
'S érdemének dicsérete
Gyűjtött egybe minket itten,
Áldozni Neked nagy Isten.
2. Ö malasztod' erejével,
A' test 's világ' ingerével
Szembeszállt,'s Hozzád liiv maradt,
Akármi súlyos harcz alatt.
3. Ő szelid, alázatos volt,
És a' mit Jézus parancsolt,
Hiven követve minekünk
Fényes példánk lett, mit tegyünk.
4. Hogy Jézus' szent tanítása
Az üdvességnek forrása :
0 szóval 's tettel hirdette,
'S szeretve élt, halt érette.
5. Jézusért minden keresztet
Kedvvel viselt, 's örvendezett,
Hogy nagy kegyelmét érezni,
Méltó lett, 's vele szenvedni.
6. Csak Istenben lelte kedvét,
Megveté világ' örömét,
Mást a' világ ugy sem adhat,
Csak keservet és siralmat.

Magyarhon.
(Egy tót nép-imakönyv iránt.) Mig külföldön az imakönyvek' özöne árasztja el az irodalmat; addig nálunk
ezekben, különösen a' tót ajkú nép legnagyobb fogyatkozást szenved. Oka pedig ennek nem azok' nemlétében sarkallik, hanem abban, hogy a' mellyek vannak, idioticus
cseh nyelven szerkesztvék. A' sok furcsa hangzású, sajátos
orthographiával irt, soha nem hallott, egészen idegen cseh
szók az ollyatén imádságos könyvet népünk előtt, melly saját
egészséges tót dialectusán beszélni, olvasni és irni megtanult, olvashatlanná, érthetlen-, Ízetlen- és értelmetlenné
teszik elannyira, hogy gyakran egész helységben alig találkozik pár ember, ki annak hieroglyphicus lapjaiból az igazi
értelmet kiokoskodni tudja. És illyen könyvből aztán épüljön
a' nép, és imádja Urát-Istenét ! Hisz' az valóságos tompítása
vallásos érzelmeinek! A'nép,mellynek szellemi tehetségei,
jelesen az olvasásra nézve keveset vannak kifejlesztve, a'
lehető legkönnyebb eszközöket igényli, hogy religioi kötelességeit akadéktalanul teljesíthesse. Ez pedig az imakönyvre nézve az ö tulajdon anyanyelve, mellyen minden hang
esze- és szivéhez egyaránt érthetően szól. Nem rég még
Nagyszombat és Nyitra, nevezet szerint az ernyedetlen buzgalinu Fuchs püspök' idejében, voltak illy jó imádságos és
egyéb épületes könyvek' műhelyei, 's biztat a' remény, hogy
a' tót népet jelenleg apostoli lélekkel kormányzó főpapok,
és más bő keblű, 's kellő képességgel felruházott férfiak fölkarolandják ez árva ügyet, 's nem sokára kiállitandanak olly
imádságos könyvet, melly a' magyarországi tót nép' szellemi
igényeinek minden tekintetben megfelelend. Kívánatos azonban, hogy a' szerkesztendett imakönyv' nyelve ne legyen
ama' bombasticus tótság, mellyet most némellyek, habár az
aesthetica' geniusa semmikép sem akar rá mosolyogni, az
irodalomra rá törekednek erőszakolni; hanem azon erőteljes
és minden asperitástól ment dialectus, mellyen egykor Bernolák, legújabban pedig a' koszorús Holy olly remekül
irtanak.
T ö 1 h y.

Ausztria.

7. Ügyét az Istenre hagyta,
'S Isten őt felmagasztalta,
Es hogy rendkívül kedvelte,
Csudákkal is jelentette.
8. Isten adj kegyelmet nekünk,
E' példát hiven követnünk,
'S legyen e'szent' könyörgése,
Gyarlóságunk' segítsége.
9. Dicsőség legyen Atyának,
Az ő egyszülött Fiának
"S vigasztaló Szentléleknek,
Háromságban egy Istennek.
Tarkányi,

(A' bécsi érsek és suffraganeus püspökök' emlékirata
az alkotmányozó országgyűléshez. Vége.) Valamelly status-alkotvány' alapjogaiban lehetetlen szó nélkül hagyni
a' házasságot, melly talpköve a' családok 's az egész status'
boldogságának. Az alulirt püspökök ennélfogva a' maga
rendén lenni vélik, hogy az alapjogok' 1 S-dik §-szában
igenis említés történik a' házasságról ; de fölötte sajnálniok kell, hogy ez említésből ugy látszik, mintha a' házasságot csupán csak polgári szerződvényül tekinteni, és e'szerint
minden más szerződvényekhez hasonlólag rendezni, volna
szándék. A' házassággal kötelességek járnak, mellyeket a 1
status sem biztosítani, sem végrehajtani nem képes. IIa a'
házassági hűséget, ha a' balsors- és szenvedésekben is állhatatos részvétet, ha a' háladatlanság és hütelenség által
sem veszhető szeretetet csupán polgári szerződvények és
büntető-törvények által akarjuk biztosítani : ugy csakhamar meg fog tetszeni, milly gyenge és szakadékony lesz
egy illy házassági kötelék. A' romaiak, ámbátor pogányok,
szorosan megkülönböztették a' confarreatiót a' contuberniumtól, és csupán a' templomban ünnepélyesen történt ösz-
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szeköttetést tartották valódi házasságul. Népek, mellyeket
vadoknak nevezünk, házasságaikat vallási szertartások
között kötik, és azokat nem csak minden keresztény felekezetek, hanem a' zsidók is vallási tényeknek ismerik, melylyel az emberek Isten' iránt kötelességeket vállalnak, és
Istent összeköttetésök' bizonyságává teszik. Már az a l a p jogok' fönforgó terve szerint a' házasság csupán polgári
szerződ vénykép a' polgári hatóság előtt köttetnék. A z
alulirt püspökök kénytelenek kinyilatkoztatni : hogy ezen
rendelet a' kath. egyház' tanai- 's törvényeivel ellenkezik,
hogy a' házassági kötelék' szentsége és a' kötelességek'
lelkismeretes biztosítása az által megrontatik. Ezen rendelet' legszomorúbb következményei nem csupán egyes családokra, hanem az egész statusra is kihatnának. A' tapasztalás máris tanúság róla azon tartományokban, hol a' házasság' vallási nézete meggyengittetett, hogy az elválások'
száma szerfölött nagy, és az erkölcstelenség mindinkább
elterjed. Az alulirt püspökök nem tartják szükségesnek
megnevezni a' szomszéd statust, hol a' kormány' néhány
év óta hasztalanul fáradozik gátot vetni ez iszonyatos gonosznak. Hasztalanul fáradozandik mindegyre, valamig
alapoka, tudnillik a' nézet, miszerint a' házasság csupán
polgári szerződvényül tarl.atik, uralkodóvá lesz. Ugyanezen
gonosz Ausztriában is lábra fog kapni, hahogy a' 18-dik
§-nak a' házasság , mint merő polgári társas-szerződvény felőli nézete a' nép közt is eltalál terjedni Ezen nézet, melly szerint a' házasság' érvényessége csupán a' két
jegyes félnek a' status által megrendelt hatóság előtti
megegyezésétől függ , a' nyomban következő tétellel,
mellyben az egyházi összeadás'ideje határoztatik meg, nem
látszik öszhangzásban lenni. Az alulirt püspökök nem titkolhatják csudálkozásukat az iránt, hogy az osztrák statusalkotmány' alapjogaiban egyházi összeadásról történik
emlités, akkor, midőn mégis csupán csak polgári házasságról
van szó. Hahogy a' polgári házasság' érvényességét valamelly egyházi összeadástól szándék függővé tenni, ugy ez
a' többi alaptételekkel jön összeütközésbe. Ha különben
van a' dolog, akkor a' statusnak teljeséggel közönyös lehet, és kell, hogy az legyen, h a valljon mikor, mikép és kitől akarja magát valaki egyházilag összeadatni.
A' statusnak a' 15-dik §. szerint nincs joga valamelly vallási ténynek az idejét meghatározni, vagy azt tilalmazni.
Ha ezt teszi, ugy idegen sphaerába avatkozik, és a' fölállított alaptételt, miszerint mindenki' szabadságában áll az
Istent maga belátása szerint tisztelni, ismét megdönti.
Az alapjogok' 19-dik §-szában ez áll: ,Egy vallási
társaságnak sem szabad igazgató befolyást engedni a'
nyilvános tanintézetekre.' A ' kitételek ,nyilvános tanintézet , igazgató befolyás' olly határozatlanok , mikép
közelebb meghatározásra szorulnak. Valljon a' nyilvános tanintézetek alatt csupán a' statustól alapittottak
értetnek-e ? tehát a' magánosok' intézeteit kivéve ? Valljon tanintézetek alatt csupán az iskolák értetnek-e, és nem
egyszersmind a' nevcldék is ? Valljon az igazgató befolyás
az ifjúság- és tanítóinak gondolatjai-, érzelmei- 's cselekedeteire gyakorlandó minden befolyást jelent-e, vagy csupán egyes ismeretek' előadási tan- és módtervének külső
organisatiojáról van szó ? Legyen bárhogy : a' kath. egyház' püspökei lelkismeretökben kötelesek a' magas országgyűlésnek kinyilatkoztatni, hogy a' kath. egyháznak kell az
ifjúság- 's ennek képezésére befolyással birnia , és fog
is birni. A' gyermekek a' keresztség által tettleg tagjai a'
kath. egyháznak, és szükséges, hogy gyermekségöktől fogva mint illyenek hinni , reméllni és cselekedni tanuljanak. A' kath. egyház köteles a' keresztség által fölfoga-

dott tagjait korkülönbség nélkül tanitani, vezetni, inteni
és javítani. A z igazgató befolyáson tehát nem adhat tul.
Ha a' vallástanitást a' nyilvános tanintézetekből kizárni
szándék: ugy egészen szem elől tévesztetik az, miszerint
az ifjúság' tanításának czélja nem csupán bizonyos ismeretek- vagy ügyességekbei beavatásban áll, hanem a' sziv'
mivelésében is;hogy a'statusra nézve sem lesz nagy köszönet
a' csupán t u d o m á n y i l a g kimivelt és ugy nevezett
értelem-emberekben, hahogy ezek egyszersmind nem vallásos és lelkismeretes emberek is. Valljon arra szándék-e
törekedni, hogy az ifjúság a' papság' fölügyelése 's vezérlete alól kivonassák, a' papoknak tilos legyen az ifjúságot
azon tévelvektől, áltanoktól, históriai költeményektől, 's
több effélétől megóvni , mi nyilvános tanintézetekben
előadathatnék? IIa nem ez a' czél, ugy a' vallástanitók
mindenkor igazgató befolyással birandanak. Kiki, ha csak
valamit ért az iskolaügyhez, tudja, hogy a' merőben világi
tárgyakat, nem csak a'történetírást, bölcsészetet, hanem
a' természet-, gép- és mennyiségtant illetőleg is, a' tanárok' vallási gondolkozásmódja befolyással van leczkéikre,
előadásaikra. Minthogy már minden tanárnak szabadságában áll, követni a'maga vallásos meggyőződését, ugy nekik
a' kath. gyermekek' vallásosságára a' legkártékonyabb befolyás engedtetnék, mialatt a' kath. egyház' papjainak az
iskolákban minden befolyás tilos lenne. Az emberek' vallási mivelése, tehát az ifjúságé sem szorittathatik egyes
órákra vagy helyekre ; az egyháznak ennélfogva nem til—
tathatik meg soha és sehol a' fölügyelés, figyelmeztetés,
tanitás, buzditás, javitás az ő tagjaira nézve. A' status
szükséges, hogy maga kivánja, miszerint az egyház ebbeli
kötelességében az ő tulajdon javára buzgón járjon el. Ugy
tetszik, egészen szem elől vesztik napjainkban a' jótékony
befolyást, mellyet a' kath. egyház a' népnevelés és tudomány' állapotára gyakorlott. Kiki, ki a' mult századok'
történetében jártas, tudja, hogy Europa maga miveltségével a' kath. egyház' papságának tartozik, hogy a' néptanodák a' székes templomok- és kolostorokban keletkeztek,
hogy a' magasabb tudományok a' barbaries' korában csak
a' kath. papság' tagjainál találtak menedékre 's ápolásra.
Nem csak a' lefolyt századokban, hanem a' legközelebbi
időben is, a' lelkipásztorok nagy buzgósággal törekedtek a'
nép'mivelésére az iskolákban.Nem törekedtek ugyan ujitások
által ragyogni, sem szemfényvesztéssel figyelmet támasztani ; hanem rajta voltak egész szorgalommal, hogy hasznos és szükséges dolgokat tanítsanak. Kiki, a' ki ismeri a'
népiskoláknak ötven év előtti, tehát azon időbeli állapotját, mikor a' népiskolaügy a' statustól rendelt iskolai biztosok és referensek' fölügyelése vagy vezérlete alatt állott,
meg fogja, ha méltányos, vallani, hogy a' népiskolaügy a'
pa;>ság' fölügyelése és vezérlete alatt nem csak hogy nem
vesztett, hanem inkább sokat nyert. A' papság valódi javításoknak soha s e m volt ellenére, sőt inkább maga vett
volna foganatba némelly javításokat, ha ebben magasabb
hatóságok által nem gátoltatik. Függetlenségi viszketeg,
a' közel és folytonos fölügyeléstőli tartás,
figyelem-gerjesztés' vágya, és a' reménykedés jól díjazott kormány-hivatalok után, ezek a' források, mellyekből némelly embereknek az eddig fönállott szerkezet' megváltoztatását sürgető
lármája veszi eredetét. A' gondolat : a' népiskolaügy' közvetlen vezetését egyes községi tagokra bizni, koránsein uj
egészen; mert a" jelenleges iskolaszerkezet szerint van
minden iskolára egy, a' községből választott iskolafölügyelő. Hogy milly keveset mozditanak kevés kivétellel ezen
helybeli iskolafölügyelők az iskolaügyön, tanúsítja a' tapasztalás. A' lelkipásztorság' befolyásában leltek a' derék
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tanítók oltalmat, buzdítást és segítséget, a' szülék ösztönt
gyermekeik'ískolába járattatására,a' gyermekek szeretetteljes tanítást és vezetést, nem említve az anyagi gyámolitásokat, mellyeket tanitók meg iskolások szükség' esetében
a' lelkipásztoroktól vőnek. Ezen hasznok mind elvesznek,
lia a' népiskolák a' papság' fölügyelése 's vezérlete alól
kivonatnak. A' püspökök, kiknek a' népiskolaügy mindenha szivökön feküdt, és feküdni is fog, kívánják, hogy az ifjúság' mivelése, ha az iskolák a' papság' fölügyelése 's v e zetése alól kitalálnak vétetni, valósággal nyerjen ; de ők
az ellenkezőtől taitanak, és azt hiszik, hogy a' tapasztalás
nem sokára, de már későn, okulttá teendi az embereket.
Minden esetre kell, hogy a' kath. papságnak biztosítsák
azon befolyást az ifjúságra, mellyet az ur Jézus nekik
kötelességökül tett, midőn mondá : ,Engedjétek hozzám
jönni a' kisdedeket, mert illyeneké a' mennyek' országa.'
Az alapjogok' 20. §-szára az alulirt püspökök abbeli reményöket épitik, miszerint egy czélszerü és elégséges sajtótörvény által a' kath. egyház elleni igazságtalankodások's piszkolódásoknak valahára gát fog vettetni. Ha minden
könnyelmű vagy gonoszlelkü irkásznak szabadságában áll
a' legszentebb tanokat és szokásokat nevetségessé tenni és
piszkolni, a' vallás' szolgáit a' leggyalázatosabb hazugságok 's rágalmák által sárba rántani, gyanúsokká és gyűlöletesekké tenni : ugy a' pap' működése megvesztegettetik, és a' nép' vallásának sirja megásatik. Legnagyobb
fontosságú dolog magára a' statusra nézve, hogy ez ne
történjék. Jöhet, talán nem sokára, idő, mikor az emberek
a' physicai' s politicai tekintély' elégtelen voltát átlátandják,
's az isteni félelemre és lelkismeretességre hivatkozandnak.
Akkor kívánni fogják a' papság' közremunkálását, és sajnálni, hogy iránta a' nép' tiszteletét 's bizodalmát aláásták. Az alulirt püspökök, kik a' status' javát nem kevesbbé hordják szivökön, mint a' kath. egyházét, óhajtva óhajtják, hogy a' két hatalom közti tökéletes összehangzás és
viszonyos közremunkálás megalapittathassék és megtartathassák ! Mindkettő az emberek'ideig's örökkévaló üdvére szolgálhat, fog is szolgálni, ha egymást kölcsönösen
gyámolitják, ha egyik sem vágand a' másik' körébe, ha
az egyik a' másiknak igazait becsüli és oltalmazza. Ü n nepélyesen kinyilatkoztatják, hogy mint hiv statuspolgárok a' status' javát előmozdítani, és a' status' igazait szentül tisztelni fogják ; de hivataluk- 's lelkismeretökbeli kötelességök a' kath. egyház' szabadságait 's igazait biztosítani, bevágásokat 's korlátozásokat a' status' részéről távol
tartani, és azon pártolást kikérni, mellyet a' status' valódi
érdeke és az egyház' virágzandó munkássága megkívánnak.
Midőn a' kath. egyháznak az ausztriai főherczegség' Ennsen innen- és tuli püspökei megyéik' nevében ezen észrevételeiket, aggodalmaikat 's kivánataikat nyugalmas és érett
megfontolás után a' magas országgyűlésnek tisztelettel
fölterjesztik, kérik és remélik, hogy a' magas országgyűlés
ezen nyilatkozatot ugy veendi, mint bizonyságát a' hivek'
jólléte iránti köteles szorgosságnak , mint tanúságát a'
nép' képviselőinek belátásába 's jó akaratába vetett bizodalomnak, 's épen azért figyelmére nem tartandja méltatlannak. Bécs, dec. 12-kén 1848. Yincze Eduard bécsi
herczegérsek ; Gergely, linczi püspök ; A n t a l , sz.- pölteni
püspök.

tában Gyertyaszentelő-Boldogasszony' ünnepén tartatott.
Olvasóink figyelemmel fogják kisérni a' barnabiták' ügynökének szónoklatát, és azon mély keresztény szellemet,
melly e' tiszteletreméltó szerzetest lelkesité. Gyermeki
érzelemmel fogják hallgatni a' fönséges atya' ez alkalommal mondott szavait, kinek szive olly éles fájdalmaknak
esett martalékul, és ki a' Golgothán szenvedő Megváltó'
példájára, az irgalom- és imádságnak olly csudálatraméltó
hangjain tud megemlékezni legháladatlanabb és legvétkesebb gyermekeiről. IX. Piusnak magas erénye annál
sugárzóbb és tisztább fényben tűnik föl, minél inkább
torlódnak össze körülötte a' viszontagságok, és a' dernagogok' gyalázatos kicsapongásai lelkét kegyetlenebb és
égetőbb keservvel töltik el. Milly ellentét! Mig Romában
épen e' napon a' szinház' teremei viszhangzanak egy hittagadó papnak sértő- és .alávaló ostromaitól; mig az anarchiának képviselői merész és szentségtörő álmodozásaik'
utolsó diadalmát ülik ; mig a' bűnös városnak mogorva
csöndé a' köztársaság' kihirdetésének előzajától zavartatik
meg : Gaetában a' száműzött p á p a , környezve a' szinte
számkivetett szent gyülekezettől, lelki hatalmának egyik
legfönségesebb cselekvényét végzi, tudnillik az alázatosság
és imádság' egyik bajnokát a' közönséges anyaszentegyház'
tiszteletének tárgyául tűzi k i , 's erre és azután visszatérvén szerencsétlen alattvalóira, kiket esztelenségök és gonosz tetteik' daczára olly atyai gyengédséggel szeret, ég
felé emelte könyben uszó szemeit, hogy Isten' haragját
megkérlelje, és a' háládatlanok' részére az isteni irgalom'
egy pillanatát megnyerje.

Milly látvány! Miként ne éreznők magunkat boldogokés büszkéknek aggodalmaink közt i s , mellyek szivünket
szorongatják, hogy .azon religiohoz , melly illyen főpapot
lelkesít, és a' hivők' azon nagy családjához tartozunk, kik
illyen atyának engedelmeskednek, és kik olly forrón óhajtanák az ő szenvedéseit tisztcletök, hódolatuk és szeretetük által mérsékelni !
Itt következik a' ,Kettős-Sicilia' czimii alkotmányos
liirlap' előadása : ,Gyertyaszentelő-Boldogasszony' napján ő
szentsége a' főegyházba ment, hol az érsektől papsága'
élén fogadtatott. Az Oltári-szentségnek imádása u t á n , ő
szentsége a' főoltárhoz vezettetett, hol Riario-Sforza és
Antonelli bibornokok' segédszolgálata mellett szent misét
mondott. Szent mise után ő szentsége a' sekrestyébe vonulva , a' számára készített trónra ü l t , és Macchi, L a m bruschini, Patrizi, Deila Genga, Altieri, Girand , Vizzardelli, Riario-Sforza és Antonelli bibornokolctól környeztetvén , (kik a' szertartásokkal foglalkozó gyülekezetnek egy
részét alkotják,) jelen volt azon rendelvény' felolvasásán,
melly kijelenti : „Hogy Isten' tiszteletreméltó szolgájának,
Zaccaria Antal Máriának, mint a' szent Pálról czimzett
szabályozott rendi, ugy nevezett barnabiták' gyülekezete
alapitójának hős erényei mind bebizonyodtak." A' rendelvény' felolvasása után Varenna atya, a' barnabiták' átalános ügynöke (procureur général) gyülekezete' nevében ő
szentségéhez az itt következő hálabeszédet intézte : Nagy
az öröm, melly lelkemet elárasztja, midőn e ' p i l l a n a t ban gyülekezetem és kormányzója' nevében szentséged'
lábaihoz borulok ; de mennyire van ez öröm mérsékelve a'
fájdalom által, melly egy idő óta kinoz és reánk nehezül !
Mind a' mellett ezen kegyetlen fájdalom' indokait egy pillanatra némán és megnyugvással fektetem Jézus Krisztus'
szivének nyílt sebébe, azon sebbe, mellyből szeplőtelen
j e g y e s e , az anyaszentegyház származott, hogy küzdjön
minden időben a' sötétség' hatalma ellen, és diadalmaskodA' nápolyi hivatalos lap febr. 5-kéről megható és
jék rajta azon fegyverekkel, mellyeket tőle nyert. E g y e érdekteljes részleteket közöl egy szertartásról, melly Gac-
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diil a' vigasztalás' érzelmeit, mellyektől én, gyülekezetem
és ennek főnöke áradozunk, akarom neked bemutatni; azoa
vigasztalását, mellyet egyedül neked köszönünk, neked igazán szentséges atya,ki Jézus Krisztus' szeretetével igyekszel
fölbátorítani és támogatni a' tanítványokat, midőn magad
a' mennyei atyának akaratát teljesitendő vért izzadsz és
haláltusát vivsz ! A' tizenhatodik század' kezdetén volt,
hogy a' megfertőztetett Babylonban antikrisztusokat láttunk születni, kik azért jelentek m e g , hogy a' hitet és a'
keresztény nép' erkölcsét megrontsák; de láttunk egyszersmind a' választottak' fényes seregéből számtalan bajnokokat kikelni, kik az apostoli erények' minden nemeivel
ragyogva, az istentelenség' pusztításait helyrehozták, az
Ur Jézus' igazságait fölelevenítették, és a' dicsőség' koronáját az égben elnyerendők, e' földről előbb nem távoztak,
mig többeket szellemök' örökösévé nem tettek, kik a'
jövő századokban is folytassák szent vállalatukat. Ezen bajnokok , a' legmagasztosb erények' példányai, az Isten és az
ő anyaszentegyháza' dicsőségének visszaszerzői közt második volt az én atyám, az én gyülekezetemnek alapitója,
a' tiszteletreméltó Zaccaria Antal Mária, ki 1502-ben
születvén, virágkorában 1539-ben meghalt. Imádjuk az
Isten' végzeteit, ki miután e' lámpát a' gyertyatartóra helyezte , hogy közel százhúsz évig ragyogjon a' szövetség'
élő szekrényének közelében, elhatározta, hogy az onnan
levétetve véka alá rejtessék. Látni akarta ő , lia valljon az
atyának alázatossága átszármazott-e a' gyermekekre is, és
ha atyjok' példájára, a' gyermekek mindennél többre bccsülik-e a' megaláztatást, melly e' földön Jézus Krisztusnak osztályrésze volt. 'S midőn e' gyülekezet ennek tagadhatlan bizonyságait nyujtá : majdnem hasonló viszontagságok' közepette megpróbált két pápát támasztott; az
egyik VII. P i u s , ki mint Nehemias a' babyloni fogság után,
a' papokban rejlő szent tűznek kinyomozását parancsolta
meg , megtudandó, ha valljon e' lámpa ég-e m é g , és minő
lángokban. A' másik, te vagy, szentséges atya, ki alig érkeztél,hogy szabad leheletet végy, e' vendégszerető földre, és
hála egy fejedelem' gyöngéd gondjainak, ki az anyaszentegyház' elsőszülött gyermekeit a' hívek' közös atyjának,
mikénti szeretetére tanitja, e' rendkívüli fényben sugárzó
lámpát a' világ' elébe tüntetted, melly csak a' napsugárok
általi megérintést és fölélesztést várja, hogy áttétethessék és elmozdithatlanul lobogjon a' szövetség' szekrénye
előtt. A' pillanat, mellyben szentséges atya e' cselekvényt
bevégzed, egyike a' legünnepélyesebbeknek az egyházi
történetben, melly legszorosabb és édesebb kötelességül
teszi intézetemnek, hogy neked legforróbb hálát, az őszinte
vallásosságában jótéteményednek egész nagyságát érező
szivéből folyó hálát mondjon, megfogadván, miszerint egész
törekvéssel dicsőséges atyánk' nyomdokait követendjük,
mindinkább megdicsőítvén a' kereszt' tudománya- és legyőzhetlen erényével azon iskolát, mellybe szent Pál apostol által meghivattunk. Ezt, főnököm és egész gyülekezetem' nevében lelkemnek egész őszintesége- és teljes erejével bizonyítva, kérlek, szentséges atya, hogy engem és
kísérőimet szentséges lábaid' csókjára bocsátani és megengedni méltóztassál, mikép apostoli áldásodat szerzetes társaimnak megvihessem/

visgálni, és a' Szentlélek' segítségével felettök határozni
kell, szivemet örömmel, bizalommal, és ugyanakkor azon
Isten'csudás intézkedései iránti bámulattal érzem eltelni, ki
találékonyságában, mellyet neki az emberek' szeretete sug a l , időről időre néhány szolgájában az ő isteni szellemét
támasztja föl, hogy a' pokolnak hadat üzenvén, jámborságuk- és hüségökben, az igazság' ellenségeit megrohanják,
és ellenök az Urnák harczait harczolják. Az Isten' szive
szerinti férfiú, kiről ma kihirdetők, hogy a' keresztény
erényeket hősileg gyakorolta, magától az Istentől a" papság' fölriasztása- és föllelkesitésére támasztatott, képessé
tétetvén a' népeket egy szánakozásra méltó sebből kigyógyítani , melly minden gyógyszerrel daczolni látszott, minthogy minden szégyen és utálat nélkül fitogtattatott, és siralmas inhabituatio által tova harapódzott. E' gondolatjelen
aggodalmaimban vigasztal engem ; megnyitja szivemet azon
Isten iránti bizalomnak, melly szerint ő szolgái közt uj
bajnokokat fog támasztani, kik magokat jámborságuk- és
hüségökben a' népek' fölvilágositása- és oktatására szentelendik, hogy eltávoztassák tőlök a' sebet, melly az ő nagy
veszedelmökre naponkint tovább terjedni törekszik. A' kevélység, fegyelemnek nem tűrése és némellyeknél a' parancsolni és uralkodni akaratnak igazán szemtelenségig vitt
szenvedélye, valóban sokkal nehezebb és sokkal gyászosb
igát készítenek annál, mellyet szétrázni akartak. És mivel
a' kevélység' ezen szelleme egyenesen magát az Istent
támadja meg, megtörténhetik, hogy maga az Isten fog nekik közvetlenül ellentállni, miként azt egykor Babel' terén
tevé. Az alázatos imádság a' leghathatósb gyógyszer, a"
jelen betegség' enyhítésére munkálni ; azon imádság, melly
a' családi körben kezdődvén, innen az Isten' hajlékának
boltozatai alatt terjed szét. A' szentséges szűz Mária, a"
mai nap' ünnepén, egy példáját nyújtja nekünk azon módnak, mellyel a' világ' kevélységének ellent kell állanunk,
úgymint : alázatos tettek és imádság által. Vajha a' ini
tetteink, illy nagy példa szerint idomítva, az ő és ezen
Isten' szolgájának közbenjárását megérdemelnék, hogy az
Ur az ő irgalmának beteljesedését siettesse, készséggel
fordítván atyai tekintetét minden gyermekének nyomoruságára, és különösen azokéra, kik a' kereszténység' fővárosában olly emberek' csábszavaitól engedték magokat elámittatni, kik nekik boldogságot igérve, őket szánandón
megcsalták. O Roma, Roma ! Isten a' bizonyságom, hogy
mindennap az Úrhoz emelem szavamat, és könyörögvén, leborulva és forrón kérem őt,hogy szüntesse meg ostorát, melly
téged elpusztít, és melly rád mindennap nagyobb sulylyal
nehezedik ! Kérem őt, hogy a' leggonoszabb tanok' sugallásait akadályoztassa meg, eltávolítva falaidtól, valamint
az egész birodalomtól is azon politicai szónokokat, kik a'
nép' nevével visszaélnek ! És hasonlókép kérem őt, hogy
oltalmazza és mentse meg a' királyt, a' királyi családot és
ezen országot az átalános mozgalomtól, mert ajtatossága
érdemes erre, és népének hite is megérdemli azt !'' Ő felsége és az egész királyi család jelen voltak az egész szertartáson, melly után ő szentsége palotájába visszatért.
(L' Ami de la Rel.)

E' beszédre ő szentsége ezen szavakkal válaszolt :
Kegyes adományok' jegyzéke :
,Valahányszor csak az isteni irgalmasság által azon szent
gyülekezetbe hivatom meg elnökösködni, mellyben J é A' pápa ő szentsége' részére egy czim. püspök : 2 0
zus Krisztus anyaszentegyháza' bajnokainak tetteit meg- frt; összesen 1 1 8 frt 2 4 kr. p. p.
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k

L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .

KATH. EGYHÁZI FOLYÓIRAT.
BUDAPESTEN,

'»1.

MART1US' « .

I M 4 9 .

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté , postán jaratva b, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
y á c z i utszában.

T A R T A L O M : Az alapjogok'13-, 1 4 - é s 15-dik g - a fölötti kremsieri viták. (Folyt.) — Önsanyargatás a' szent-irás'
értelmében. (Vége.) Fábián Ambrus. — Egyházi tudósítások. — Kegyes adományok' jegyzéke.
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Az alapjogok' 1 3 - , 1 4 - és 1 5 - d i k § - a fölötti egyetlen-egy, teszem belga kérdésnek elintézése
napjainkban is, azt mindnyájan tudjuk. Képzeljük
kremsieri viták.
már most a' harczias, szilaj, erőteljes 's a' polgári(Folyt.)
sodásnak még csalt imént megnyert középkori n é Fölmelegittettek tovább a' hierarchiai tenden- peket és nemzeteket! Hogy ezek összeütközésetiák,mellyek szerint a'hierarchia'szellemében volna, ikben tökéletesen ki nem irták egymást , vagy
hogy több és fölebbálló akar lenni a' statusnál, legalább, hogy egyes keresztény népek azon végső
mint ezt a' középkori történetek bizonyítják. De kihalástól, melly annyi más ide bejött, különben
erre igen helyesen vette észre Bielecki : ,Ne f é l - életteljes, de Roma által még nem védett népek'
jenek önök a' hierarchiai vágyakodásoktöl. A'kath. osztályrésze l e v e , megmentettek : azt egyedül a'
egyház' sajátságaihoz tartozik, hogy minden kor gyengébbet oltalmazó pápák' kiható tekintélyének
és emberek' szükségeihez tud alkalmazkodni.' A' k^II tulajdonítani. Guizot egy tekintélyt magasztal
kath. egyháznak nincsenek szuronyai, mellyekre és óhajt, mellynek határozatai elfogadtassanak, és
támaszkodva, igényeinek súlyt adjon. Minden jogosoknak ismertessenek, a' nélkül, hogy anyagi
fegyvere az ige' hatalma. 'S ezen fegyver, az eröhez kelljen folyamodni ; melly előtt a' szellem
eszme, a' hit volt a z , mellyen középkori hatalma meghajoljon, a' nélkül, hogy a' sziv elvesse m a nyugodott. A' népek gyermekded hivői bizoda- gát. 'S a' pápa, kinek minden hatalma az eszmén,
lommal fordultak Romához, 's peres ügyeiket a' a' lelkek'meggyőződésén alapult, egy illy tekintély
keresztény világ' központjához vitték. Nem Roma volt; mert hiszen az eszme nyugalmat ád, ' s a '
tolta föl magát a' népeknek, de a' népek keresték ki meggyőződésének hódol, el nem veli magát. ,A'
meg ö t , hogy lenne itélöbirájok. Hiszen hogyan vallás'ugy mond Kölcsey,,tiszteletbe hozta a ' p a p is intézkedhetnék egy fegyvertelen milliók' sorsa ságot, a' hit szülte az engedelmességet. A' status
fölött, haliogy ezek ebbeli tekintélyét 's jogát ö n - monl be az ecclesiába, és nem az ecclesia a' s t a kényt el nem ismerik? A' pápák csak azt g y a k o - tusba. A' ki világi erőkkel nem birt., soha sem
rolták, mire fölkérve valának;'s miután ebben a' gondolkozott volna világi hatalomról , lia ezen
gondolat a' történetekből, 's az emberi sziv' m o z szokás változott,'s Roma megszűnt a'világi ügyek'
dulataiból természetesen nem fogott volna k ö v e t kereszlényszerii elintézésének központjává lenni :
kezni. A' hildebrandok egészen elkészülve lelték
nincs rápéida, hogy a'pápa valamelly status'p.olilicai
azt, a' mit ők csak szélesebbre terjeszteni k e z d e t viszonyaiba avatkozott volna. Itt valóban minden
tek. Azon sokféle és sokfelöl nem beköltözött, de
a' korszellemtől függ. Ma a' nagy hatalmasságok
berohant népnek, melly a' romai birtokokat e g y diplomaticus uton közösen döntik el az európai
más után meglepte, elmulhatlan szüksége volt egy
peres kérdéseket : a' középkorban ezt a' pápára
olly középpontra, melly által bizonyos meghatárobizták. Nagy szerencse az emberiségre nézve,
zott pályába szorittassék, mint a' planéták a' nap
ha mégis van a' világon tekintély, eléggé h a által. 'S ez a' pont a' hierarchia lön Azon sokféle
talmas r á , hogy az illyes kérdéseket a' békének rajnak, azon sepredékesen összefolyt bárdolatlan,
megzavarása nélkül elintézze. Középkorban e ' t e - de erővel teljes generalionak elmulhatlan szüksége
kintély, az európai diplomatia' központja, a' pápa' volt egy olly felülegre, melly alatl magát a'kivánt
személye volt. Mennyi nehézségekkel járt csak
ELSŐ FÉLÉV.
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tisztulásig kiforrhassa, a'nélkül, hogy az idö előtt
széjjelpattanjon.'S ez a'felülega' hierarchia lön. IIa
volt. ki a'hierarchiát, mint hatalmat, retteghette, az
legalább nem a'nép vala.Romai hierarchia és e u r ó pai népszabadság nem voltak egymással küzdésben.
A' romai szék'hatalma, nem a' szabadságnak sirja,
hanem inkább az ellensúly vala, melly a' fejedelmi
és nemességi despotismusnak ellene dolgozott, 's
a'népnek alsó rendét fölemelte. Igy következelt,
hogy mind a' franczia királyok a' ,gallicana ecclesia' jusait olly buzgón védelmezték, mint a' német
fejedelmek Luthernek olly hatalommal fogták p á r t ját : midőn más részről Helvetiának azon cantonai,
mellyeknél legelevenebb volt a' szabadság' szelleme, hol Telinek kápolnái állottak, 's a' geszleri
sapka nem imádtatott, a' katholicismus és h i e r a r chia mellett v é r t ontottak, 'stb.' Mindezekből csak
azt akarjuk kihozni, hogy : a) csak a'r.épek'szellemétől és akaratjától függ, ha valljon beavatkozz é k - e a' hierarchia világi dolgaikba, vagy pedig
egyedül a' neki sajátságos egyházi tér'korlátain
belül tartózkodjék. A' hierarchia' világi hatalma a"
középkorban csak ugy feküdt az akkori népek'
szellemében : mint a' politicávali tökéletes fölhagyás a' mostaniakéban. IIa tehát a' beavatkozásokat magok a' nemzetek nem provocálandják :
nincs init tartani, hogy az egyház, mellynek különben is saját terrenumán annyi a'tenni valója, ezen
idegenre is állalcsappongjon. És b) hogy a' hierarchia' ama' befolyása, mellyel a' középkorban a'
politicára b i r t , 's mellyet különben is a' népszabadság' ellenére soha, hanem igenis mindenkor
annak érdekében gyakorolt, Európára csak nagy
szerencse volt ; és távol attól, hogy e' miatt
szemrehányásokat, féltékeny megszorításokat, gyanusiló gyülölkedésl érdemeljen, mi több a' történeti viszonyok- és állapotokat méltányolni tudó
minden emberbarát' hálájára joggal tarthat számot.
Jót mivelni kötelességből és önmaga föláldozásával is ott, hol arra rendeltetése szólítja, és e m berszerető készségből ott, hol arra a' segélyt
szükséglök által, ha mindjárt nem is a'hozzá lartozó
téren, fölkéretik : ez az ö szelleme. És tegyük föl,
hogy egyesek az illyes készségből 's annak a ' n é pek általi ismételt igénybe vételéből formális j o got k é p e z v e , rendeltetésük' korlátain tul t e r jeszkedtek : azt kell-e mondani, hogy ez a'testület szellemirányában fekszik? Tehát abból, mivel
a' mindenféle kormányformák közt működő statushatalmak' egyes kezelői, az egyház' jogaiba
egyszer i s , másszor is érzékenyen belevágtak :
azt kell következtetni, hogy az illyen lelkismeretet sértő bevágások a' statushatalomtól elválhatatlanok? És ha már tulterjeszkedési viszketegröl

kell szólanunk : minden vallási testületek között
egyedül csak a'hierarchia az, melly illyesmit valaha
megkísértett? Tehát el kell felejteni, sőt magasztalni a' reformatio által meggyújtott paraszt- és
polgárháborúkat, pártütéseket, vérfürdőket, istentelen dulásokat és gyujtogatásokat? El kell felejteni, sőt magasztalni, az annyiszor fölmondott e n gedelmességet , elkövetett haza- és fölségárulást,
idegenekkeli vétkes szövetkezést, 's az ezek' k ö vetkeztében okozott iszonyú világmegrenditéseket? El kell felejteni, sőt magasztalni Németország' egységének a'reformatio' következtében történt földulását, Schweiz' meghasonlását, az anabaptisták' hallatlan kicsapongásait, a' franczia-,
a n g o l - , ílandria- és magyarországi polgárháborúkat, a' törökök és svédek' pusztitásait, a' h a r minez eves háborúskodást, es egyéb iszonyatosst gokat, mellyeket a' fúriák' országából épen más
felekezetűek' lullerjeszkedési viszketege, fanatismusa , ambitiója idézett az emberiségre? Ha az
egyszer-másszor egyesek által megkísértett túlterjeszkedés ok bizonyos intézmény' ledorongolására, ugy dorongáljátok le a' monarchiát, d o rongáljátok le az aristokratiát, dorongáljátok le a'
demokratiát, és ezt mindenek fölött, szóval dorongáljátok le minden statusformát, mivel mindezek'
kezelői egyszer-másszor túlkapásokat engedtek
magoknak. I g e n , de némelly emberek' szemeiben
a' divatos forradalmak nem túlkapások, hanem
mindannyi erények ; szerintök csak az a' tulkapás, mit azok' megakadályozására nézve az e g y ház tesz, és tenni volna k é p e s , ha munkásságára
nézve szabaddá tétetnék. Innen a' lárma és e g y házüldözés. Túlkapások lehetségesek mindenült;
túlkapásokat csak ugy engedhet meg magának minden más társulat, sőt minden egyes ember, mint a
hierarchia. De azért mivel a' lehetőség megvan,
hogy e' vagy ama' társulat, e' vagy ama' polgár
megszegje a'törvényt, vagy dolgokba avatkozzék,
mellyek hozzá nem tartoznak, szabadságától kell
azt megfosztani, vagy folytonos politialis korlátozásokkal háborgatni ? Nem a' legdespoticusabb
theoria-e e z ? A' szabadság' korában kell, hogy
a' legfelsőbb statushatalom azt mondhassa minden
egyes társulatnak : ,line bemutattad munkásságod'
körét, kifejtetted az elveket , mellyek szerint , az
eszközöket, mellyek által, a' czélt, a' mellyre t ö rekszel : jól v a n , nekem nincs kifogásom ellene,
munkálkodjál , mozogj , én nem háboritlak. De
tudd meg, hogy én sarkon állok, 's kész vagyok
minden pillanatban, hahogy tulkápásokat engednél magadnak, azokat megtorolni, 's a' kiáradozni
viszketeg folyamot saját medrébe erőhatalommal
is, ha kell, visszaszorítani.'
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De azt mondják, miszerint más társulatok''
irányában elégségesek az utólagos megtorló r e n d szabályok , de a' kath. egyházra nézve praoventiv
eszközökről szükség gondoskodni, mivel ez ,ultra
montes' azaz : más tartományokra is kiterjed,
hova a' végrehajtó hatalom 1 utólagosan megtorló
karja nem terjeszkedhetik. ,Mondatik' , igy szóla
Kudler, ,átalános sajtószabadság mindenki' s z á mára , csak a' kath. egyházéra nem ! Itt azonban
meg kell fontolni, hogy minden i r ó , h a a'törvényt
megsértette, felelősségre vonattathatik ; de lehetséges ez a' szent atya' irányában i s ? ' Szabad
legyen erre nézve mindenek előtt kérdeznünk: ha
valljon egyedül a' kath. egyház-e azon társulat,
mellynek összeköttetései tulmennek a' hegyeken,
azaz : idegen tartományokra is terjeszkednek?
Nem emlitve a' politicai egyesületeket, a' clubbok a t , a' szabadkömivesi páholyokat, mellyek az
egész világ' titkos társulataival összeköttetésben
állnak, egymást föliratokkal megkeresik, pénzzel,
tanácscsal gyámolitják, 's mellyek ellen mégis a'
kath. egyházat illyetén oldaláról ostromló demokrata uraknak semmi kifogásuk sincs, csak a' mindennemű tudományos, i p a r - , művészet- és k e reskedelmi egyesületeket érintjük meg, nincsen e k - e ezek szinte a' külfölddel folytonos összeköttetésben? 'S ha ti azt mondjátok, hogy ezek'
czélja egészen idegen a' politicától, 's épen azért
a' status' korlátoló ellenörködésé irányukban f ö lösleges : hivatkozva a' történetekre mi csak azt
feleljük, miszerint az élet egészen másról tanúskodik. A' Voltair' iskolája és szelleme által inspirált franczia tudományos akadémiák, milly b e f o lyást gyakoroltak egész E u r o p a - , de különösen
Olasz- és Németországra, ugy hiszem, közelebbről fejtegetni nem szükséges ; tudva van az is,
hogy milíyen szerepet játszanak a' kereskedelmi
és iparérdekek az európai statusviszonyok' politicai alakulását illetőleg. IIa tehát a' külfölddeli
összeköttetés, 's egy innen származható káros
behatásnak lehetősége itt nem vétetik alapul a'
társulati jog' praeventiv censurákkali megszorítására : miért tétetik e' tekintetben kivétel egyedül
és örökké csak a' kath. egyház' irányában? F á j dalommal kell mindnyájunknak eltelnünk, midőn
épen azon associatio, melly a'legszentebb szándokból a'legszentebb- és üdvesebbet munkálja e' földön, egyedül maga az, mellyre nézve e'tekintetben
illy busitó, kedvleverö és megalázó, gyűlöletes
kivétel tétetik. Fejezzük ki hitünket; mi azt hiszszük, hogy midőn az egyház a' lelkek' szellemi
életének irányoztatásával, azok' örök üdvességét
a' Krisztus által egyszer mindenkorra letett v á l tozhatlan alapokon, egyetemesen, a' világ' minden

részeiben, ugyanazon módon és egy átalános f ő nök' vezetése mellett munkálja : épen ezen e g y e temisége által, melly minden nemzeteket egyaránt,
egyenlő készséggel és kötelezettséggel átkarol,
kivül áll, kivfil állania kell minden separatisticus,
részrehajló sympathiák' k ö r é n , következésképen
semminemű egyes statusra nézve, külföld' irányábani önállóságát és függetlenségét illetőleg, v e szélyes nem lehet; mi több a' nemzeteket épen
ezáltal testvérekként egymáshoz közeledtetvén,
kiengeszteli, jogaik' kölcsönös tiszteletben tartására lelkesíti, 's egy isteni szerkezet' alapján az
annyi különféle családokból álló világnépességet,
sajátságaik' legszentebb megőrzésével, egy nagy
szellemi egységbe olvasztja, olvasztani törekszik.
Ezt a' kívülállókat illetőleg ; belül pedig a' kath.
egyház' tagjai a' status-hatalomkar által csak ugy
utolérhetők, hahogy véteni találtak, mint b á r melly más egyesület' társas egyénéi. Mi nagy e l fogultság, gyanúsítani, és előleges körülírásokkal
zsibbasztani akarni egy olly társulatnak működés é t , melly változhatlan tanrendszere szerint, a'
polgári rend, jóllét, személy- és vágyonbátorság'
föntartása-, munkálása- és előmozdítására az á l ladalomnak azon nélkülözhetlen szellemi istápot
n y ú j t j a , melly a' szellemek' Isten' nevében és
igéje által eszközlött, 's egy egész öröklét' s u l y bavetésével garantirozott loyalis elkészítésében
rejlik, 's melly nélkül a' polgári hatalomnak soha
sem lehetne másként, mint külső erőszak és r e t tegtetés által kormányozni ; mi természetesen az
életből minden bizodalmat, vidámságot, őszinteséget, megelégedést, sorsbani megnyugvást
száműzne, azt a' lélekre kimondhatlan igaként
sulyosodó teherré változtatná, a' polgári viszonyokat folytonos, a' fegyveres erő' szeszélyeitől
függő ingatagságnak kitenné, 's az administrationalis ésbirói eljárásoknál azon legfőbb, mert belső
és titokban is kötelező megkötésnek, melly az
Isten' félelmén alapuló lelkismeretességben rejlik,
hiányában, a' csak külső rendszabályok által
soha meg nem előzhető önkénynek tágas kaput
nyitna ! Ti rettegtek a' pápai iratoktól, mivelhogy
a' pápát elkövetett sajtóvétség miatt törvényszékeitek elé nem idézhetitek : és az egész világról
beözönlő istentelen és gonosz munkák, újságok,
röpiratok, színdarabok, festvények' 'stb. t e m é n telen seregétől nem irtóztok? Állítsátok meg t e hát határaitokon a' posták és könyvkereskedelmek' a' világ' minden részeinek mérgét magukkal
hozó szállítmányaikat,rendeljétek oda embereiteket, kik minden egyes könyvet, újságot 'stb., e l ő legesen megbírálván, azt tetszvényezéstek' k é n y uralmának elébe terjeszszék , 's mindaddig, mig az
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ominosus ,placet'-et oda nem irtatok , zárjátok el
a' közlekedés elöl : igy legalább következetesek
lesztek. De midőn ti Europa' legvétkesebb irodalmi és művészeti terményeinek számára korlátlan
szabadságu transitot engedtek és adtok : hogyan,
mi tiirjük a z t , hogy ti egyedül a' mi szentséges
jó atyánk' irataira nézve tegyetek kivételt, m e g vonva azoktól azon szabadalmat, mellyet különben
minden gyújtogató' számára annyi indulattal k ö v e teltek? Előttünk kézzel fogható evidentiával világos, hogy a' statushatalmak,midőn a' pápai tekintélyt bevágásaikkal gyengítették, csak azt eszközölték , hogy a' világon minden tekintélyt é r z é kenyen megingatlak. ,Es a' hol ez hiányzik,'mond
Guizol, ,bármilly nagy legyen is az anyagi szám
és erő' tulnyomósága, az engedelmesség precarius
vagy aljas, a' szolgaság- vagy rebellionak mindég
kész eszköze.' (Vége köv.)

Önsanyargatás a' szent-irás' értelmében.
(Vége.)
A' ki mindazt, a' mit elkövethetni szabadságában állani vél, minden visszalartózkodás nélkül
magának megengedi : végtére is bizonyosan a'
megtiltottnak határához közelit, folyvást a' tálongó
mélység' végső szélén botorkál, és a' megtiltottnak szomszédságában, a' kárhozatnak közelében létezik. A' ki azt, a' mi szabad és gyönyörködtető, korlátlanul követi 's végbeviszi : a'tiltott
gyönyörökbeni részesülésre kész hajlamot árul el.
Ellenben ki az engedett vigadozástól is megtartóztatja magát, az a' tiltottakat sem követi el olly
liamar és könnyen- ,Nem minden a' mi szabad n e kem, egyszersmind hasznos.' ( l . K o r . 6 , 1 2 . ) . L e győzvén a'szenvedélyek' viharait, beáll a'belbéke;
és megvetvén a' jelen buborék' örömeit, örökké
tartandó jutalmak igértetnek. Sz. Pál szerint :
,Minden fenyíték a' jelen időre nézve ugyan nem
láttatik örömre, hanem inkább szomorúságra okot
szolgáltatni; mindazáltal később azoknak, a' kik
magukat abban gyakorolták, a' megigazulásnak
békeséges gyümölcsét megszerzi.' (Zsid. 12, 11.)
Főleg a' jelen szomorú időbeli, midőn a' hithideg állapot mutatkozik, illő korlátok közé szorítandó a' tulajdon ítélet és akarat, vagyis, az
önszeretet. írva van : „ N e támaszkodjál önnön
okosságodra; ne látszassál önmagadnak bölcs;
hanem féld az Istent." (Prov. 3, 5.). „Kevélyen
ne vélekedjetek magatok felöl, hanem az alázatosakhoz alkalmaztassátok magatokat; ne látszassatok önnön magatoknak bölcseknek lenni;" (Rom.
12 , 16.) „minden értelmet, hogy Krisztusnak e n -

gedelmeskedjék, alárendelvén." (II. Kor. 10, 5.)
Ennek azonban az értelem nem enged, hacsak fejet
nem hajt az ö anyaszentegyházának i s , mellyet ő
rendelt a' mi számunkra „az igazság' oszlopául és
talpköveül" (1. Tim. 3, 1 5 . ) ; valamint megígérte
Simon Péternek : ,,E' kősziklán építem föl az én
anyaszentegyházamat, és a'pokol'kapui nem f o g nak azon diadalmat venni." (Sz. Máté 16, 1 8 )
Annakokáért az igazság'ezen legyözhetlen talpkövének alávetessék saját ítéletünk ; meg kell fékezni a'
fönhéjázást,fölfuvalkodottságot,ésvakmerősködést.
Nem kevesebb gondot kell és illik fordítani
a' tulajdon akarat, szeretel és vágyak' megzabolázására, ezen bajleljes napokban, midőn t e l j e sedni kezd sz. Pál' ama' jövendölése : „Az utolsó
napokban veszedelmes idők fognak bekövetkezni :
az emberek lesznek önmagukat szeretök, fenhéjázók, káromkodók, háládatlanok, tisztátalanok."
(II. Tim. 3, 1.) „Mert mindnyájan inkább a' m a gukét keresik, mintsem azokat, a' mellyek a'
Krisztus Jézusé." (Filip. 2, 21.) Az önzés tudnillik
azt is megrontja, a' mi magában jó. A' zsidók
panaszszóra fakadtak : „Böjtöltünk és tekintetbe
sem vetted, megaláztuk sziveinket és nem tudtad."
Kiknek válaszul adá az Isten : „íme böjtöléstek'
napján a' ti akaratotok találtatik." (Isa. 5 8 , 3.)
,Grande malum', ugy mond sz. Bemard, ,propria
voluntas, qua fit, ut bona lua, tibi bona non sint.'
Ugyanaz kérdezi : „Mit is gyűlöl és büntet az Ist e n , a' tulajdon akaraton kivül? Ha az elenyész 's
megszűnik, nem lészen pokol ; mert azon t ü z , kit
gyötör, hanemha a' saját akaratot?" A' bün
tudnillik az erkölcsi törvénynek szabad akaratú
megszegése. Sz. Ephrem szerint : „Tantum adiicies virtuti, quantum subtraxeris propriae voluntati." Hogy tehát érzékeinket minden haszontalan
kíváncsiságtól, és épen nem szükséges földerülésektöl visszatartóztathassuk, kisérjük éber figyelemmel ezen és hasonló isteni mondatokat : „ F o r dítsd el szemeimet, hogy ne lássanak hiúságot."
(Zsolt. I I S , 37.) „Szövetségre léptem szemeimmel, hogy ne is gondolnék a' szűzre." (Job. 31,
1.) „Keritsd be füleidet tövisekkel, ne hallgass a'
gonosz nyelvre, de szájad'ajtajára is lakatot vess."
(Eccl. 28, 28.) „Nemde a' lélek több, mint az
é t e k ? " (Máté 6 , 25.) „Mert az Isten' országa
nem étel és ital." (Rom. 14, 17.)
Ismervén jó hatását e' közmondásnak : „ N e
szólj nyelvem, nem fáj f e j e m , " féken kell tartani
a' nyelvet, mert sz. Jakab' mondása szerint : „ A '
ki nyelvét meg nem zabolázza, hanem szivét
ámitgatja : annak vallásossága hiábanvaló szemfényvesztés." ( 1 , 26.). Ugyanaz megjegyzé : ,,A'
nyelv hasonló a' tüzhez, minden gonoszságnak
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örvénye ; halálos méreggel teljes korlátlan g o nosz." ( 3 , 6.) És : „Sokan elestek a' kard' éle
által, de nem u g y , mint a' kik elvesztek nyelvük
miatt." (Eccl. 28, 22.) Vagyis : nyelvük miatt
többen meghaltak, mint fegyver által. Sz. Ágoston
szerint : ,,A' nyelv állal ejtett sebek nagyobbak,
mint a' karddal vágottak." Sz. Bernard szerint :
,,A' nyelv nyaldoz hízelegve, harap kisebbítve "s
rágalmazva, megöl hazudozva.' A közmondásként:
A' ki sokat farag, sok forgácsot ejt. Ide vágólag
mondá sz. Ambrus : ,Sokakat láttam beszéd által
bűnbe esni, alig valakit hallgatás miatt. A' kiáradt
folyam hamar gyűjt iszapot.' Ovid szerint :

niegszentelése és a' böjt' megtartása.) A' vasár- és ünnepnapok' megszentelésének 's böjtök' megtartásának üdvea
voltát, a' jó és olcsó könyveket kiadó társulat az irodalom*
utján, a' lelkipásztorok pedig az Isten' igéjének erejével
kötelesek lesznek fejtegetni, 's a'hivek' szivében e'tekintetben buzgóságot ébreszteni. Az ünnepnapok' egyenlő
megtartására sokat tenne a' gergelyféle naptárnak a' görög
szertartású katholicusok általi elfogadása. A' fegyelmet
mind a' böjtök-, mind az ünnepekre nézve annyira hanyatlottnak látjuk, mikép az anyaszentegyház által mutatandó
némi kedvezés nélkül, a' lelki hatalom' tekintélyét biztosítani lehetetlennek véljük. Miután tehát a' böjtök- és ünnepekre nézve nem annyira a' napok' száma és idő' meghatározása , mint az elv és tan veendő tekintetbe, hogy a'
gyónásban felmerülő nehézségek is elhárittassanak, 's a'
kor' gyengeségén is segittessék : Aldozó-csötörtök, Ur-,
Eximia est virtus, praestare silentia rebus,
Nagyboldogasszony' napjai- és sz. István' ünnepén kivül a'
többinek vasárnaprai áttételét ; a' szombati böjtre, 's a' nagy
At contra gravis est culpa, taccnda loqui.
böjtben is, hetenkint a' szerdát 's pénteket és a'nagy hetet,
És Cato :
valamint átalában az évnegyedi és virrasztási böjtöket kiVirtutem primam esse puta compescere linguam^ véve, a' többi napokra nézve egyes lolmentés' megadhatáProximus illc Deo e s t , qui seit ratione tacere, sára az illető lelkészeknek átalános fölhatalmazását az
Ismert dolog : a' ki mint vet, ugy arat. IIa a' idők' körülményeiből, 's kor' gyengeségeiből fölmerült
kül érzékek önkényökre hagyatnak, derűre borút szükségnek véljük, az 1611-dik évi zsinat' példájára, hol
a' tojás- és tejes ételekre 's ünnepnapokra nézve a' követidéznek elö. Sz. Ágoston' bizonyítása szerint : kezőket olvassuk a' 12-dik pont alatt : ,Supplicandum
,Akármi tetszik deli szépnek a' látásban, az Ízlés- videtur summo pontifici, ut quod vicinis provinciis conben édesnek, kecsegtetve mulattatónak a' hallás- cessum scimus, Hungáriáé quoque indulgere velit, ac lacban , kellemesnek a' szaglásban, és a' tapintásban ticiniorum, ovorumque usum diebus jejunii lieitum esse
jubeat, cum enim in ipsis Hungáriáé limitibus liane nongyöngédnek, mindezekben, ha vigyáztalanok l e - nulli libertatem conspiciant, sibi quoque eamdem ultro
endimk, eröt vévén rajtunk a' rossz kívánságok, a' assummant.' Az ünnepek közül pedig némellyekről monlélek' ártatlansága veszélyben forog, és beteljese- daték : ,Inter festa devotionis computantur,' vagy : .Devodik, a' mit a' próféta eleve mondott : ,Ablaka- tioni fidelium relinquuntur.'

inkon jött be a' halál.' Szükséges tehát ellene
állani mindazon csáboknak, mellyek a' lélek' j ó l létén csorbát ejthetnek; és ámbátor e g y s z e r - m á s szor hajótörést fogunk is szenvedni a' kisértet'
tengerén, még sem illik fölhagyni a' további küzdéssel. ,,Nem tudjátok-e ? " kérdi a' nemzetek' d o c t o r a , ,,hogy a'versenygök mindnyájan futnak a ' p á lyatéren; de a'jutalmat csak egy nyeri e l ? Ügy
fussatok, hogy tietek legyen a ' d i j , a'hervadhatatlan
koszorú." (1. Kor. 9 , 2'l.) „Járjatok a' lélek
szerint, és a' test'kívánságait nem fogjátok tel—
jesitni." (Gal. 5 , 16.) Figyelmet érdemel a'
jámbor költő' eme' mondása:
Est mera fraus animae, res deperisse fluentes ;
Unius Jesu faliere nescit amor.
Hunc igitur, cunctis qui disparentibus unus
Nunquam destitui te patietur, ama.

2. (A' délesti isteni-tisztelet' czélszerü elrendezése,
egyszersmind a' kézi munkával foglalkozók' vasár- és ünnepnapi liittanitása.) A' délesti isteni szolgálat ugy lenne
elrendezendő, miszerint abból minél dúsabb lelkihaszon
háromoljék a' hivőkre; erre pedig leghathatósb eszköznek
tartjuk, a' délesti isteni szolgálatnak tanitássali összekapcsolását ; mire a' vasár- és ünnepnapokat megelőző 's
közvasárnapi délesti isteni szolgálaton a' lorettói, máskor
pedig a' Jézus sz. nevérőli litániának orgonálás melletti
éneklését, nagyobb ünnepen pedig a' nép' nyelvére áttett,
's alkalmas hangejtéssel kisért vecsernyét megtartatni
szeretnők, hogy a' köz és nagyobb ünnepek közti különbség a' nép előtt is feltűnjék, 's ez által ís a' hatás öregbittessék ; egyébiránt ezen délutáni tanitást, melly a' hely'
körülményeihez képest vagy advent- és nagy böjtben,
vagy sz. Háromság vasárnaptól, angyalok' vasárnapjáig
tartatliatik, azokra kivánnók főleg alkalmaztatni, kik kézi
munkával foglalkozván, vagy szolgálni kénytelenek lévén,
iskolai tanításban részt nem vehettek.

3. (A' hivek közti ajtatosság és erényesség' előmozdítására szolgáló vallási társulatok' alakítása.) A' világ'
fiai 's anyagi érdekek' üzérei az egyháztól megtanulták,
mikép sikert és hatást kitűzött czéljaikra csak ugy remélhetnek, ha egyes társulatokba állanak; innen van, hogy
az anyagi téren épen annyi társulatot látunk, a' mennyit
egyházunk' történeteiben a' vallási érdekek' ügyében találunk. Az anyagi érdekek társulatok' utján szemeink előtt
emelkednek, a' vallásiak társulatok' hiányában naponkint
lejebb sülyednek ; és cz tanulságos intés azokra nézve,
(Szathmár-egyházmcgyei
tanácskozmány' jegyző- kiknek hivatásuk a' szellemi és vallási érdekek mellett
könyvének kivonata. Folyt.) B) l . ( A ' vasár- 's ünnepnapok' küzdeni, hogy a' vallási társulatokat felébreszteni és ápolFábián
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ni igyekezzenek. A' ki az emberi természetet ismeri, 's a'
dolog' mivoltát felfogja : soha sem fogja kétségbe vonni,
mikép az illyetén átalános érdekeket, millyenek a" vallásiak, esak az egyes emberi erők' aprébb társulatokbai főiszedése által lehet biztosítani, és sikeresen előmozdítani;
azért mi minden, vallási érdekek és buzgóság' ápolására
irányzott, 's az egyházi hatóság' helybenhagyása mellett
keletkezett és fölügyelése alatt működő társulatoknak
őszinte baráti vagyunk, főleg mégis a' bold, szűz' társulatának föltámasztását 's elrendezését tartanók legczélszerübbnek, részint azért mivel ehhez honunk' sz. hajdanából
fönmaradt némi édes emlékek kötve vágynák, részint mivel
a' bold, szüzet, mint honunk' védasszonyát, különösebben
is tisztelni kötelességnek tartjuk ; ezzel lehetne vallási suly
és nyomaték' nyerése végett a' mérsékleti társulatot összekapcsolni, mellyet nem különben felkarolni és terjeszteni
kívánunk.
4 — 5 . (A' gyermekek' első áldozásának ünnepélyerendezése, és az év' utolsó napján tartandó ájtatosAz első áldozás' szertartásait, és ünnepélyét, valaaz év' utolsó napján tartandó hálaadást is a' szerint,
megyénkbe behozatott, kívánjuk megtartani.
6. (Vasár- és ünnepnapokon sz.mise előtt vagy után,
meghatározandó minta szerint tartandó nyilvános könyörgések a' pápáért, királyért, egyházi és világi elöljáróságért,
nem különben az egész kath. egyházért és hívekért.) Hogy
a' korunkban hanyatló és sok csábításoknak kitett felsőbbség iránti tisztelet a' hívekben fölolevenittessék 's mélyebben beoltassék : igen czélszerü leend vasár- és ünnepnapokon kifejezettebben, az apostol' intése és ősi egyház' példája szerint, az egyházi és világi elöljárók-és felsőbbségekért, a' nemzeti zsinat által meghatározandó imapéldány
szerint nyilvános könyörgéseket, és pedig a' mennyire a'
körülmények engedik, a' sz. mise előtt tartandó sz. beszéd
után a' néppel együtt elmondani. (Folyt, köv.)
(Fölszólitás.) Tisztelettel fölkéretnek a' jó 's olcsó
könyvkiadó társulat' bizományosai, miszerint a' hozzájok
terjesztés végett átszállított könyvek iránt az igazgatóságnak kellő tudósítást irni, 's a' már eddig eladottak' árát,
a' tagok' tökéletes névjegyzékével együtt beküldeni szíveskedjenek. Pesten, februárhó' 2 7 - é n 1849.
Santhó Károly, titoknok által.
(Hivatalos értesítés.) A' serdülő papság' nevelését
atyai szivén hordozó káptalani főhelyettesiink' részéről
ezennel közliirré tétetik, hogy addig is, mig a' megyei papnevelde czéljára fordíttathatnék, a' harmad- és negyedévi
növendékeket a'maga; az első és másod évieket pedig a'többi
t.-cz. kanonok urak' hazáiba, aprilhó' másodikára összehívja.
Melly atyai szivességeért ő méltóságának alulirt a' megye'
nevében hálás köszönetet mond.
Nóvák Ferencz,
megyei titoknok.
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Ausztria.
Ü szentsége, IX. Pius pápának a' bécsi érseki megye' papjaitól Gaetába e' következő irat küldetett : S z e n t séges Atya ! Az isteni igazság' ostora suhog a' nemzetek
fölött, és az Urnák büntető keze ellenök kinyuj tátott, mert
elmulasztották neki hit- és félelemben szolgálni, és megvetették mindannyian, kik az ég alatt laknak, egymást egy
és rokon népnek ismerni az ő szentegyházában. Vak pogányok' módjára, érzületök' hiúságában csak szülőföldjök'

isteneit ismerték,és a'lelki újjászületés' kötelékét, melly őket
egy frigyben átövedzte, szemtelenül szétszakították. Eltántorodtak az üdvességre vezető úttól, a' békét szülő igazságtól, az igaz élettől, melly mindnyájunkba egy szellemet
l e h e l , mivelhogy megtagadták Krisztust, ki az ut, igazság
és élet. Nem értik, hogy ők a' választott nemzet, királyi
p a p s á g , szent nemzetség, megváltott nép, hivatva hirdetni erejét annak, a' ki minket a' setétségből az ő csudálatos világosságára hivott. (Pét. I. lev. 2, 9.) És mivel a'
hit megcsökkent, és a' gonoszság nevekedett, a' szeretet is
meghűlt, és a' béke eltávozott ; a' gyűlölettel telt és fölmeg ráuszított nemzetek a' világrenditő fölhívással : ,Nép
nép ellen,' egymással iszonytató harezban állnak szemközt.'
,E' szomorú küzdelembe, szentséges atya ! a' gonoszság téged is csudálatosan iparkodott besodorni ; és azon
méltóságban, melly által te helytartója vagy azon jelnek,
mellynek ellene mondatik, háborúságok özönlenek rád,
mellyek fölött lehetetlen, hogy szivünk' mélyéből veled
együtt ne szomorkodjunk, és veled együtt ne szenvedjünk.
De soha azért kétségbe nem esünk. Mert habár az isteni
gondviselés megengedte is, az anyaszentegyház' szorongatásait, hogy a' te személyedben az Urnák sebei gyanánt
előnkbe ragyogjanak : sem téged, sem minket a' reményben nem hagyott árvákul. Mert szilárd jövendőlés' igéivel
bírunk, mikép Isten' anyaszentegyháza a' háborúságok'
küzdelmein át diadalra siet. Te is győzni fogsz ezekben a'
kereszt' jele által, mellyet Üdvezitőnk' példájára, szelid és
alázatos szívű lévén, vállaidon hordasz.'
,Sőt már győztél is. Kinek földi helytartója vagy,
annak nyomaiba lépvén, a' síkra szállottál, és habár a' sötétségnek hatalmasságai erőt erőhöz csatoltak, cselt csellel, és ravaszságot ravaszsággal tetéztek: te mégis a'
harezban győztes maradtál. A ' győzelem pedig, mellyet te
kivívtál, a' te szereteted , mellyel Krisztus' minden híveit, az anyaszentegyház' tagjaiként öleled; a' te szereteted, a' melly a' gyűlöletnek helyt nem ád, 's annak hódolni
nem akar ; azon szentséges szereteted, melly a' Megváltó'
életében tündököl, és világot tűrés és a' szenvedés által
győzte le,ezen szereteted a' te magas diadalmad.'
,Midőn tehát hűségünknél fogva, mellyel gyermekeid
gyanánt hozzád csatoltatunk, lehctlon veled nem szomorkodnunk, egyszersmind örvendünk, hogy vidám szemlélői
is lehetünk az általad kivívott győzelemnek.'
,Találjon tehát, szentséges atya ! a' szeretetnek ezen
első igéje, mellyet szabadon hangoztathatunk, utat szivedhez, és legalább némi vigasztalással töltse el azt, bizonyságát adva az irántad híven megőrzött gyermeki szent
ragaszkodásnak. Meggátoltathatott ugyan hosszú időkig
tartományinkban a' közlekedés, melly a' papokat és hiveket fejőkkel, Krisztus' helytartójával, összefűzi ; de azért
szivünknek meg nem tiltathatott, hogy azon szentszék felé
ne dobogjon, honnan az egység ered. Egyházi fejedelemségedet gyűlölőknek sem mérge, sem gonoszsága, sem végtére ravaszsága és istentelen álnoksága sem volt még képes eddig a' te, mindnyájunk' atyja iránti hív szeretetünket megfogyasztani. Ármányok, akárkitől eredjenek, akadályok, akárkitől gördittessenek is utunkba, az egyházi
szellemmel megegyező törekvéseinket soha sem fogják
föltartóztathatni. Akárhova irányzód lépteidet, szentséges
atya! szivünk követni fog. Istennek szent gondviselése
bármit rendelend fölötted,és akárhova szólitand tégedet,
lelkünket magaddal
fogod vinni. Es minden napon,
mellyet az öröklét' Ura megélnünk engedend, mindenekre kérendjük őt , ki az irgalomnak atyja és minden
vigasztalásnak Istene, hogy az ő igája szelid és az ő terhe
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könnyűvé váljék neked, és hogy a' magasból nyújtson neked erőt, tőled mi is erőt nyervén, inert mi veled, mint a'
tagok a' fejjel, össze vagyunk kötve.'
,Erősítsenek és erősitendnek is minket azon magasztos szavak, mellyek a' te életedben mind beteljesednek,
mind pedig viszhangzanak : ,Nem nagyobb a' tanítvány a'
mesternél.' (Máté. 10, 24.) Es : ,IIa engem üldöznek, titeket is üldözni fognak.' (Ján. 15, 20.)
Azért nem kevesbbé a' szomorúság mint az öröm,
épen ugy a' szorongatás és viszontagságok, mint az egyház' óhajtott békéjének napjaiban, midőn mi a' hűség' és
engedelmesség' azon fogadásait, mellyeket a' Würzburgban
összegyűlt püspökök a' szentszék iránt nyilvánítottak, magunkévá teszszük, az egyházi egység' szükséges középpontjához rendithetlenül ragaszkodni, és valamint egyénileg,
ugy híveinkkel is szövetkezve az egyház' föntartója- és
igazgatójához szünet nélkül imádkozni fogunk : ,Hogy az
Ur téged megtartson, e' földön megelevenítsen és boldogítson, és ellenségeid' kezébe át ne adjon.' Végtére lábaidhoz borulva szentséges atya, magunk és híveink' részére
a' te leggyöngédebb szereteted' teljéből atyai áldásodért
alázatosan könyörgünk. Kelt Bécsben, az üdvesség' ezer
nyolezszáz negyvenkilenczedik évében, Scholastica szent
szűz' ünnepén.' (Következnek az aláírások.) (Latin eredeti
után.)

Olas/ihoii.
A' pápabirodalmi nép' valódi érzelmeinek kiismerésére igen alkalmas mérfokul tekinthetők a' legközelebb lefolyt követválasztások. Romában 5 0 , 0 0 0 szavazattal biró
polgárt írtak össze, 's a' beadott voksok összeszámittatván
nem több mint 20,000-re rúgtak. Tudni kell pedig, miszerint az igazgató választmány minden eszközöket fölhasznált, hogy a' szegényebb néposztályt, különösen a' proletariusokat voksolásra birja. Voltak, kik a' különféle kerületekben, négyszer-ötször is szavaztak, csakhogy a' szám
teljék. A' pénzügyminister csak fenyegetésekkel bírta rá
hurcauja' hivatalnokait, hogy a' választásokban részt v e gyenek. A' legtöbb városok' hatósági személyzete, mivel
azokban részt venni lelkismerete' ellenére nem akart, hivataláról lemondott. A' főnökök, különösen Gioberti' sürgetésére, magok is restellik már, hogy ennyire mentek:
azonban a' megindított és fölbőszitett rohamnak többé e l lentállani nem képesek. Mamiani, kit reactionariusnak (!)
tartanak, követségéről lemondott. A' ,Journal des D e bats' romai levelezője után, febr. 10-dikéről mint hitelest
irja, miszerint a' pápa' visszahelyezésére, mielőtt a' külföld beavatkozhassék, olasz közbenjárást volna szándék
létesíteni; melly czélra Gioberti 3 0 0 0 katonát ajánlott
meg ő szentsége' szabad rendelkezésére. Valóban a' pápa
iránti részvét a' világ' minden részeiben rendkívüli. A' belga és hollandi katholicusok a' legérzékenyebb kifejezésekban dus hódolati föliratban siettek, követve a' franczia és
angolhoni liittestvéreiket, ő szentsége' vigasztalására lenni.
De e' részvét sehol sem olly nagy mint Francziaországban,
melly, ugy látszik, arra van hivatva, hogy a' veszélyes elveket, mellyekkel a' világot ő árasztotta el, ő maga is
győzze le, 's a' keblében fölélesztett jobb szellem által az
újjászületés' nagy fordulatát Európában eszközölje. Különösen roppant hatást gyakoroltak Dupanloup' az ,Ami de
la Religion'-ban megjelent, 's a' pápa' világi hatalmáról
szóló classicus czikkoi, mellyekben a' társadalmi állapotokba vetett legmélyebb intuitioval szembetünőleg föltün-

teti, hogy mi volna Europa átalában, de különösen Olaszország pápa nélkül. A' czikkeket a' franczia kath. egylet
külön kinyomatban is elterjesztette: a' pápa ő szentsége
pedig a' fölfogás' ragyogó és diadalmas elevenségétől egészen áthatva, olaszrai lefordittatásukat elrendelte. Fölötte
sajnáljuk, hogy e' czikkeket a' postai rendetlenségek' következtében elmaradott egyes számok' hiányában teljesen
nem bírva, még most olvasóinkkal bővebben meg nem ismertethetjük. — Februar' 14-én a' ,Constituentc'-ben indítvány tétetett minden egyházi ingó és ingatlan javak és
alapítványok' lefoglalására, minek következtében előlegesen is azon határozat hozatott, miszerint azok' eladása
és bárminemű elidegenítése azon naptól fogva a' clerusnak
szigorúan megtiltatik, inegtétetvén minden rendelkezés,
hogy az ingó vagyonból az egyháziak valamit alattomban
el ne sajátíthassanak. Bármi legyen is a' romai mozgalmaknak a' kimenetele, ezen javak minden esetre ugy meg
fognak a' kiadott és szükségkép fedezendő papírpénz
által terheltetni, miszerint jövendőben az egész kath. világ'
gyámolitására lesz szükség, hogy a' pápai egyházi kormány
Romában, méltóságához illőleg, fönállhasson. — A' romai
ideiglenes kormány febr. 21-én a' respublica' szerencsés
kikiáltásaért hálaadó isteni-tiszteletet kivánt volna tartani ; de az egész városban nem találkozott pap, ki nem
mondom a' , T e Deum'-ot elénekelni, hanem a' ceremóniában
csak némi részt is venni hajlandó lett volna. Végtére egy
tábori papot hivatalosan kellett előszólítani, ki az egész
functiot katonai ségedszolgálat mellett elvégezze.
— A'Gactából érkezett legutolsó tudósítások a'pápát
ugyan egészségesnek, de egyszersmind rendkívül szomorués búsnak is mondják. A' köztársaság' kikiáltása és azon
insolentia, mellyel a' főnökök' részéről az excommunicatio
fogadtatott, (mást ezen emberektől várni sem lehetett,) a'
különben olly erélyes és bátor de érzékeny és gyöngéd lelkületű férfiút, ugy látszik, igen meghatották. A' bécsi hírlapi világban azon hír terjedt el, mintha elhatározott szándoka volna, a'pápaságról leköszönni. A' franczia, Gaetával
közvetlen levelezésben álló lapok erről ugyan még mit sem
tudnak, 's ennélfogva szabad legyen e' hírt kétségbevonnunk : de ki tagadhatja, hogy az, a' pápa' atyai érzékenységét a' körülményekkel egybevetvén, igenis a' lehetség'
korlátain belül fekszik ? Ugy vagyunk pedig meggyőződve,
hogy egyházunknak a'jelen korszak- és állapoti viszonyok
közt semmi sem árthatna többet, egy illyen lépésnél. L e gyen bár I X . Pius számkivetett és szegény, kinek hogy
existálhasson, ismét mint egykoron, a' kereszténység' legdicsőségesebb szakában, a' péterfillérre van szüksége :
mind a' mellett századok óta nem létezett pápa, ki a' szellemeket olly igen Roma felé hajlította volna, mint IX.Pius.
A' florcnczi ,Conciliatore' czimü lap' francziaországi levelezője, IX. Piusnak épen nem barátja, ennek személyére
vonatkozólag azt irja : ,En' ugy mond, ,nem Írhatom meg
önnek azt, a' mit gondolok, miután nálunk IX. Pius iránt
olly enthusiasmus uralkodik, hogy szinte oktalanság volna,
azzal önt összeütközésbe hozni.' 'S ez igy van mindenütt
és pedig nem csak a' katholicusok- hanem minden rendszerető protestánsoknál is. Francziaországban a' nemzeti
gyűlésben egy prot. ministerben, Coquerel urban talált a'
pápa Ledru- Rollin ellenében egy ékesen szóló védelmezőt.
Némethonban baró Gagera tette az indítványt, hogy ugyan
őt a' déli tartományok' egyik őskori regényes várába, mint
vendéget kellene meghívni. Várakozzék tehát bármilly sors
is a' mi jó atyánkra, fejlődjenek ki bárhova a' romai állapotok: mi azt hiszszük, hogy IX. Pius, ha valaki, hivatva
van, a' katholicus sympathiakat az egész világon felé-
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breszteni, kiengesztelni, egyesíteni, s ez által a' világszellemnek egy uj es jobb irányt adni. Bár a' kath. világ' főpásztorai elkövessenek és mielőbb mindeneket, hogy hűségök, szeretetök, ragaszkodásuk, részvétök magok és h i v e ik' nevébeni kijelentésével a' szenvedő pápát megerősítsék,
's ez által a' lemondási lépésnek még idején-korán elejét
vegyék.
— Azon sokféleképen leirt körülményekről, mellyek
közt a' szentséges atyának futása végbement volt, (eddigelé a' müncheni lapok után mi is közlöttünk egy illy tudósitást,) a' kölni hírlaphoz következő magánlevél érkezett,
azon diplomaticai körből származó, melly Gaetában IX.
Pius körül összegyűlt, 's melly a' többi tudósításokat az
előadás' szabatossága, valamint a' helybeli színezetek'
elevensége által sokkal fölülhaladja. Közöljük azt egész
terjedelmében. ,Gacta, dec. 20-kán 1848. Nem tudom, hogy
mint kezdjem e l , önnek mindazt előadandó, mi a' napokban Roma és Gaeta közt történt, mert az események szomoruk és különfélék. És minden romai utas könyveket
Írhatna a ' f e l ő l , mit e'rövid vonalon tapasztalnia kellett,
Én Altieri bibornokot lóháton láttam Gaetába megérkezni,
És igy hagyta el Romát i s , kényszeríttetvén útját a'
hegységen keresztül venni, és utazása' felét gyalog liátratenni Antonelli bibornok nem csupán álruhában, hanem
igen furcsán is volt öltözve ; bő zöld nadrágot, barna kabátot és sárga nyakkendőt viselt. Az öreg Lambruschini
cardinalis nagy rendőrcsizmákat húzott, és egy dragonyos
köpenybe burkolta magát. Borromeo cardinalis vadásznak
öltözött,'stb. Azonban engedje m e g , hogy mindenek előtt
a'szentséges atyáról szólhassak. Û sokáig habozott, ha
Romában maradjon-e, vagy elhagyja a' várost, és csak
akkor tett készületeket az útra, midőn a' tagadhatlan bizonyságok kezében voltak, mikép arra törnek, hogy őt a'
világi kormányról letegyék, neki csak az egyházi méltóságot és egyházi hatalmat meghagyják , személyét pedig
szigorú őrség alatt, a' Lateranumban vagy az Angyalvárban fogva tartsák. A' szentséges atya a' hely' megválasztása iránt, hova menekülendő lenne, nagy zavarban volt,
annál inkább, minthogy készpénz' szűkében szenvedett, és
egy illy útra szükséges dolgokkal épen nem volt fölkészülve. Legnagyobb aggodalmainak pillanatában a' valentiai
püspöktől egy nyalábkát kapott, melly egy, VI. Piusíól
szönteit ostyát tartalmazott, mellyet ezen egyházfejedelem
Romából történt elutazása óta , egész halála' órájáig
magánál hordott. A'püspök'levelében a'következő szavak
foglaltattak : ,,A' mostani körülmények szentségedet azon
állapotba helyezhetendik, a' mellyben előde volt." Ezen
szavak által mintegy felvilágosítva, és a' fönséges ajándok
által megerősítve, Pius a' küldeményt és tanácsot ugy
fogadta, mintha az számára az égből jött volna. Az ereklyét mellébe rejtette, és fönhangon kiálta : „Az emberré
lett élő Isten van velem. Ezután semmi balesettől sem rettegek , és hogy alattvalóimat valamelly istentelen vakmerénynek ki ne tegyem, nem marad más hátra, mint hogy
kevés időre távozzam." A' pápának elutazása következőleg
lön előkészítve : A' franczia-, spanyol- és portugaliai követek a' Civita-Vecchiába vezető uton kocsiztak k i , azon
föltevésnek tért nyitandók, hogy a' pápa is ez irányt fogja

választani, hogy igy a' való iránytól a' figyelem elfordíttassék. Azon szempillanatban, mellyben a' hintók elindult a k , ő szentsége egyetlen-egy avatottnak kiséretében a'
Quirinal' homályos folyosóin pontban 8 órakor, a' nagy
pavillon' udvarába érkezett, melly kosztkai szent Szaniszló'
templomával áll szemközt, és a' Quirinál' nagy kapujánál
a' nélkül, hogy az őröktől megismertetett volna, társával
a' kocsiba lépett. Laterani szent János' piaczán találkozott
Spaur gróffal, ki rá ott egy saját fogatú hintóban várakczott, 's innen minden baj nélkül a' San Giovanni (sz. J á nos) féle kapun keresztül, legnagyobb sebességben Arriciába
érkezett. Spaur grófnő, kivel a' titok közöltetett, a' szentséges atya- és férjének megérkezésére Albanoban várakozott, hova fiával és ennek nevelőjével előre sietett. A'
grófnő legiszonyúbb aggodalmaktól ostromoltatott; imája
sokszor zokogás és idegrázkódások által lön megszakasztva,
mi fölött két kísérője nem keveset csudálkoztak, minthogy
a' grófnő jónak vélte, nekik mit sem fedezni fel. Esti tiz
óra lön, midőn a' grófnő egyszerre zajt hall a' vendéglő'
lépcsőzetén,'s német vadásza, Frigyes elébe kiált: ,,A'
gróf ur Frascatin át kerületet tön, azért érkezénk olly
későn ; a' gróf a' Horatiusok' mausoleumánál várakozik."
A' grófnő haragosnak szinlette magát, és az inast kiszidta,
Minthogy a' postalovak már előre meg voltak rendelve, a'
befogatás csak hamar megtörtént, 's a' kocsi vágtatva
haladott Arricia felé. Egyszerre a' grófnő' nagy ijedelmére
sivitó füttyentést hallanak. A' grófnő ijedetsége' daczára
sem veszti el a' lélekéberséget, bátran előrehajtat, 's az
éj'setéiében férjének hintaját pillantja meg, körülvéve négy
az uton tartózkodó rendőröktől. A'grófnő majdnem magán kivül volt ijedelmében, azonban a' veszély uj bátorságot önt belé ; hangos szavakkal szemrehányást tesz férjének, és az őt követő állítólagos orvosnak (IX. Pius) azért,
hogy olly soká hagytak magokra várakozni, hozzátévén,
miszerint ugy is jól tudják, hogy mennyire gyűlöli az éjjeli
utazást. Mig ő a' rendőrökkel beszédbe ereszkedik, és ezek
kiséretöket ajánlják : gróf Spaur' hintaja a' grófnő' hintaja
mellé á l l , és az állítólagos orvos az öreg inas-Frigyesnek
karjaira támaszkodva, a' grófnő' hintajába l é p , és a' háttérben mellette helyet foglal, mig másik oldalról a' gróf
a' lebocsátott hintóablakon a' pápának köpenyét, kalapját
és breviariumját beadja A' grófnő lábai alá teríti a ' k ö penyt, a'breviáriumot a'hintó' oldalzsebeibc dugja, és
a' mint a' pápára ismerendő előre hajlik : látja, hogy még
csak azon előgondoskodással sem volt, hogy szemüveget
viseljen, ezáltal vonásainak sajátságát elrejtendő. Tudtára
esik tovább, hogy ő szentsége fekete czipőket sem húzott
fel, mi a' grófnőt egészen megzavarja; azonban a'szentséges
atya igy szóla hozzá:„Mit sem féljen grófnő, Isten velünk
van, ő bennünket oltalmazni fog." (Vége köv.)

Kegyes adományok'jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére főt. Bíró László szatlimári kanonok : 2 aranyat; nt. Novakovits János tanulmányi fölügyelő : 6 frt; összesen 124 frt 2 4 kr. p.p. és 2
arany.

Hozzánk intézett több rendű fölszólitás' következtében
jelentjük,hogy teljes példányokkal még szolgálhatunk.
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k

L u k á c s - és társnál. O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .

KATH. EGYHÁZI FOLYÓIRAT.
BUDAPESTEN,
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MARTIUS' » .
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij érlte, postán járatva 6, helyben ö frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , a'
váczi utszában.

TARTALOM : Szent Jeromos. II. Zalka János. — Az alapjogok' 13-, 14- és 15-dik §-a fölötti kremsieri viták. (Folyt.)
Egyházi tudósítások. — Irodalom. —

Szent

Jeromos.
II.

Vicina est lapsibus adolescentia, quia
variarum aestus cupiditatum fervore
calentis inllammatur aetatis.
•

S.

Ambros.

Ott, hol a' dalmát határok Pannónia' déli
széleit érintik, a' negyedik század' közepének táján állott egy kis város, mellyet a' régiségbuvárok, 's maga e' városka' dicső magzatja is, Stridon
néven neveznek. A' városka' épületeit a' költöző
néprajok halomra dönték annyira, hogy a' hajdankor' barátja jelenleg még csak mohos romjaira sem
találhat; de a' férfin, ki e' városban köszönté először a' napot, később maga is napsugárként szétragyogandó az egyház' egén ; ki e' városban virágkorának örömeit tizennyolez éveken átélé ; kinek
nagy esze 's lángoló lelke iránt örök kegyelettel
fog viseltetni az utókor' végivadéka i s , 's kinek
roppant tudományára, mint kutforrásra, járand az
ismeretszomjas keresztény; a' férfiú a' tudomány
és szent élet' fénykoszorujával megdicsőítve most
is él közöttünk, 's igénytelen szülőföldjének nevét
az utókornak átadja. A' férfiú Jeromos néven ismeretes a' nagy keresztény világban, 's egy azok
közül, kiknek mi, magyarok még azon tekintetben
is örvendünk, hogy azon földön született, mellyet
a' későbbi világesemények' fordulata Magyarországnak nevezett. Ugyanis a' régiségbuvárok' állításainak egybevetése-, 's a' szájhagyományból
azon eredmény merülne föl : miszerint ott született Jeromos, hol Muraköznek Stridon nevii h e l y sége v a n , hol jelenleg is tiszteletére templom áll,
's nagy búcsújárások tartatnak. Különben e' k é r dés' megvitatása sokkal terjedelmesebb, hogy sem
azt e' rövid értekezésben bővebben tárgyalhatnék.
Midőn keleten aranyszájú szent János világra
ELSŐ FÉLÉV.

jött : nyugoton szent Jeromos született. E ' két
nagy férfiúnak születését életiróik 346-dik év'
tájára teszik. Jeromos' istenfélő a t y j a , Eusebius
előkelő férfin volt Stridonban, gondosan és atyai
gyengédséggel csepegtcté a' szent evangelium'
tanítását öyilteszii és virgoncz fiacskája' fogékony
szivébe, mellyet később Jeromos' magasztos lelke
a' nagy keresztény világnak ezernyi kamattal
visszaadott. A'em sokára azután nevelöt fogadának melléje, miről Jeromos igy ir : ,Ki nem emlékezik vissza gyermekkorára ? Én legalább soha
sem feledem el., midőn mint gyermek a' cselédek'
szobájában ugrándoztam, 's egész napokat tölték
játszodozva , még végre nagy anyám' karjaiból
kiragadva, egy dühöngő Orbiliushoz megfogva v i t tek.' *) Volt Jeromosnak kéltestvére is: Paulinianus, és egy leánytestvér; de nevezetesebb e z e k nél kedves barátja Bonosus. Ok együtt n e v e l k e d tek föl , együtt éltek Romában, 's trieri utjokat
együtt tevék. E' korban Roma, noha a' birodalom'
szélein az éjszaki vadnépek nem kis pusztításokat
tettek, még mindig dicső és nagy volt, 's mit talán
terjedelmét illetőleg elveszteni kezdett, azt m á s kép pótolá. Jeles tanítók nyitának iskolákat falai
között, 's Africa, Olasz- és Spanyolország, u g y szinte Gallia ide küldé tudománysovár ifjait. Miután a' tudományok' császári barátja, Hadrian a'
Capitoliumban nyilvános Alhenaeumot emele a'
tudomány és képmiivészet' számára : a' romai i s kolák' disze mindinkább nevekedett. Itt kis fiukat
találunk írni, olvasni és kavicsokon számolgatni
tanulni, ostábla-alakra fölkoczkázott táblákon; ott
serdültebbeket a'prosodia' sajátságaival foglalkozni; amott pedig ifjakat, kik az ékesszólásban g y a 18

*) Orbilius egy elhírhedt 's példabeszéddé vált paedagogus' neve ; a' classicusok .plagosus' melléknévvel e m iitik őt durvasága miatt.
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korolták fiatal tehetségeiket. Nagy hírben volt ez
időben Donatus nyelvész, ki a1 romai remekírók'
müvei fölött is nyilvános előadásokat tartott, és
Caius Marius Victorinus, kinek iskoláit a' legelőkelőbb romai senatorok'gyermekei látogaták,'s ki
tanítványainak a' philosophusok' müveit érteimezé, 's szónoklata által kitűnő fényes névre tett
szert, 's e' hírnevét csak akkor veszté el n é melly pogány romai előtt : midőn a' keresztény
hitet, a' szent-írás' szorgalmatos olvasása után,
épületesen fölvette, minekutána a' szokásban lévő
exorcismusokat ö is kiállotta volna. Szereztek
ugyan az ifjak ez iskolákban szép ismereteket, de
igen nagy alkalom is adatott az erkölcsi megromlásra, miről magok a' pogányok is panaszkodtak.
Jóllehet a' pogány hit még igen erős volt ez időben, 's igen sok követőt számlált Romában, kiknek
száma Julian császár' magaviselete által csak szaporodhatott : mégis bizonyos az is, hogy a' k e reszt' világa ekkor már igen elterjedt volt , 's
a' főváros' főpapja mind polgári , mind egyházi
tekintetben nagyon szép helyzetnek örvendhetett. A' haszonleső és dicsvágyó Vellius P r a e textatus, megválasztott consul igy szólitá meg
Damasus pápát : ,Tégy engem romai püspökké, 's
legott kereszténynyé leszek.'
A' nagyszerű világvárosba 363—diki év'
egyik napján érkezett a' tizennyolez éves ifjú, kinek éleién áttekintünk. A' romai nagyság' óriás
emlékoszlopai, diadalivei, szobrai, sírboltjai, bál—
ványtemplomai, 's a' hajdan' erkölcsei- és k é j e ire emlékeztető helyek igen nagy befolyást g y a koroltak Jeromosra, kinek kebelében a' nagy és
szép iránt kitűnő fogékonyság, nemes szenvedély,
lángoló lelkesedés és hirtelen harag honolt életének utolsó órájáig. Romában szorgalmatosan hallgatta Donatus, Victorinus és más jeles tanitók'elöadásait. Hihető ez utóbbi fölvévén a' keresztény
hitet, csak Julian' parancsára hagyá el tanitószékét,
's magányba vonult. A' tantárgyakat illetőleg kiemelünk egypár különösséget. Az alsóbb iskolákban a' többi tanulmányok melleit még Ízléstelen
bohózatokra is volt idő. Illyen volt azon v é g r e n delet, mellyről Jeromos írja : ,Testamentum Grunnii
Caracollae Porcelli décantant in scholis puerorum
agmina cachinnantium'. Serdültebb ifjaknál kigondolt esetek vitattattak meg. Ezen esetekből ( c o n troversiolae) is fölhozunk egy példát. ,Nyáron
néhány romai ifjú kirándult Ostiába , 's a' parton
halászokat találtak, kik hálóikat a' vízbe vetették;
csakhamar megalkudtak annak ára fölött,mit a ' h á lók kihúzni fognak (de captura), és kifizetik az
összeget. Egy ideig várnak, kihuzatik a' háló, és
egyellen egy hal sincsen benne, hanem egy arany-

nyal telt kosár. A' halászok ezt magoknak t u l a j donítják, az ifjak szinte le akarják foglalni a' talált
kincset.' Illyetén kérdések' megvitatásában J e r o mos is gyakorolta magát, 's agg korában többször
álmodott iljusága' e' foglalatosságáról. ,Nunc cano
et recalvo capite , saepe mihi videor in somnis
comatulus, et sumla toga, ante rhetorem c o n troversiolam declamare. Quumque experrefactus
f u e r o , gratulor me dicendi periculo liberatum.'
(Adv. Ruf. I.) E'nyilatkozatból az tetszik ki, hogy
nem nagy örömöt talált illyesekben, de leginkább
meguláltatá vele az ügyvédi pályát azon indulatosság, mellyel gyakran az ügy védek egymást m e g rohanák. Minervius és Alexander barátjait dicséri,
hogy e' pályát elhagyák. ,Prudentes estis' ugy
mond, ,et eruditi, et de canina, ut ait Appius, f a cundia ad Christi disertitudinem transmigrastis'.
(Ep. ad Miner.) De annál kedvesebbek voltak
előtte a' classicusok, kiknek müveiből Romában
egy kis könyvtáracskát alakított maga számára, 's
midőn atyafiait, szülőföldjét, barátjait elhagyá, a'
pusztába költözvén , e' munkákat magával vivé,
's a' legnagyobb testi sanyargatások között is o l vasgatá Plautust és Cicerót. (Ep. ad Eustachiuin.)
Nem egyszer tevének észrevételeket Jeromosnak
iskolatársai a' keresztények' hitére. Midőn a'
Julian' császár' haláláróli hir Romába eljutott, egy
pogány igy szólitá meg öt : ,,IIogy' mondhatják a'
keresztények, hogy az ö Istenök türö 's s z e r e t e t teljes? holott nincs haragosabb és hirtelenebb
mint ö , csak egy pillanatig sem halaszthatá el
bosszúját." Azonban illyen vagy csipösebb é s z r e vételek nem voltak képesek Jeromost a' k e r e s z tény hittől visszatartóztatni. Liberius pápa alalt,
busz esztendős korában megkeresztelkedett J e r o mos; mert ne felejtsük, akkor nem volt szokatlan
e s e t , hogy csak serdültebb, vagy elaggott korban
vélték föl többen a' keresztséget; igy cselekedett
sz. Ambrus, nazianzi sz. Gergely, Theodosius és
Valentinian császárok; Constantin pedig és C o n stantius csak csekély idővel haláluk előtt k e r e s z telteltek meg. Ezen elhalasztás részint azért t ö r tént, hogy érettebb korukban magokat jobban
elkészíthessék a' szentség' fölvételére, részint
mivel féltek, nehogy az ifjúkor' vigyáztalansága
miatt a' lélek' tisztaságát beszennyezzék; voltak
ollyanok is, kik a' szabadabb élet' folytaihatása
végett csak halálos betegségükben keresztelkedtek meg. A' keresztelendő kérdeztetett : ,Ellene
mondasz-e az ördögnek? És minden cselekedeteinek? És minden pompáinak?' Az ismételt k é r désekre : „Ellene mondok"-kal felelt a' k e r e s z telendő. Erre napnyugot felé fordult, és ellene
mondott annak, ki nyugoton lakik, 's ki bennünk
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's többi tapasztalásai közt megemlíti, miszerint itt
emberhússal élő nemzetet talált, tudnillik az a t t i cotokat. „Quid loquar de ceteris nationihus?" u g y
mond : „Quum ipse adolescentulus viderim in
Gallia Atticos, gentem Britannicam, humanis
vesci carnibus." A' nyelvet, mellyet Trier' k ö r nyékén hallott, később összehasonlitá a' galaták'
nyelvével, 's rokonságot talált köztük. Itt irá le
Ruffinus' számára szent Hilar' a' zsinatokról szóló,
's Gallia' püspökeihez intézett iratát, 's a' Rajna'
partjain komolyan elhatározá Istennek szolgálni.
Triert elhagyván Aquileába érkezett, hol Valerian
püspök a' Fortunatiantól, ki Constantius császár'
kegyencze volt, behozott arianismus' mérgét k i irtandó, tudomány- és munkaszerető, jó életű
fiatal embereket gyűjtött maga körül össze. Hlye—
nek voltak Chromatins, Eusebius, Jovinianus és
Niceas, kik között Ruffinus és Jeromos is helyet
foglaltak. 'S mit a' jámbor főpap óhajtott, meg is
történt, mert sikerült neki csakugyan az arianismust e' városból kiirtani. E' szép szövetséget
Jeromos angyali karnak nevezi, 's nem egyszer
édesen emlékezik meg róla. A' kölcsönös buzdítás
és munka, lángoló lelkének hevét csak élénkebb
tűzre gyulaszthatta, 's a' Rajna' partjain tett k o molyabb gondolat illy jeles férfiak között csak
szilárdabb lehetett. Azonban Jeromost i s m e r e t szomja és élénksége e'körből is kihivá, a' nem
a' szüzesség hajótörést szenvedjen
Légy
sokára keletre utazandót.
Zalka János.
vigyázó , ha a' tenger olly csendes is mint a' tó,
mellynek fölületét a' leggyengébb szellöcske is
alig érinti, légy óvatos, mert hegyeket rejt k e b e lében , belülről van a' veszedelem, belülről van
az ellenség." Másutt pedig szinte Ileliodorhoz igy Az alapjogok' 1 3 - , 1 4 - és 1 5 - d i k § - a fölötti
ir : „En tudom, milly sikamlós az ifjúság' utja,
kremsieri viták.
mellyen én elestem, 's mellyen ti nem minden
(Folyt.)
félelem nélkül jártok." Igen is, tulélénk v é r m é r séklete, a' pogány tanulmányok, a' kínálkozó a l Neumann igy okoskodott : ,Az egyház egy az
kalmak, társainak rossz példája, a' világváros' álladalomban létező társulat, következésképen nem
puhasága eltántoriták öt. De bár a' testi gerjedel- állhat sem mellette , sem fölötte , hanem szükségmek sirba temették is egy időre a' kötelességrei képen alatta.' Mielőtt ezen okoskodásra m e g f e l e l gondolatot: e' gondolat nem maradt a' sírkő alatt, jünk, szükségesnek véljük megjegyezni, miszerint
hanem fölébredt, és azt mondá az előbbi szenve- a' reformatio' alkalmával fölállított territoriális
délyeknek , mit az angyal a' szent asszonyoknak : rendszer napjainkban teljes logicai következetes„Kit ti kerestek, nincsen itt, föltámadt." Valamint séggel egész azon pogány statusegység' e s z m é mindenkor, ugy ez időben is igen sokan utazá- nyéig fejlődött ki, melly szerint a' status ugy á l sokra adák magokat, hogy a'mit hallottak, azt, a' líttatik elő, mint a' földön létező vagy létezhető
mennyire lehet, szemeikkel is lássák. Mind tudo- minden hatalom' forrása , gyökere, központja,
mányi, mind geographiai szempontból tekintve mellyre, mint végső egységre, minden más a s s o jeles város volt ekkor Trier, hol a' birodalmi c i a t e , mint az egésznek egyes ágazata, véglére
határoknak őrzése végett többször a' császári udvar visszamegy, 's onnan viszont irányzatának t e r m é is tartózkodott, és sok utazótól látogattatott. J e r o - szete szerint, sajátságos pályájára kiindul. Ez az,
mos is kedves barátjával Bonosussal útnak indult, mit a' németek ,Staatsomnipotenz'-nek neveznek,
elhagyván Romát, 's 3 6 9 - b e n Trierben megérke- 's magában nem egyéb, mint az anyagnak panthezett. Galliának egy részét beutazta ez alkalommal,
isticus istenilése, az erőnek és anyagi hatalomnak
a' blinnel meghalt; azután pedig kelet f e l é , hogy
szövetséget kössön az igazság' napjával. Igy irja
le e' szertartást Jeromos. (Comment, in Arnos.
Cap. 6.) Szokása volt Jeromosnak ifjú barátjaival
vasárnapokon meglátogatni a' földalatti Romát,
vagyis a' több, kisebb-nagyobb utczákra elágazó
katacumbákat. „Midőn még Romában iskolába
jártam", úgymond ö (Comment, in Ezechiel. Cap.
4 0 . ) , „vasárnaponkint meglátogatám iskolatársaimmal az apostolok és vértanuk' sírjait. Gyakran le is szállottam e' sírboltokba, mellyekjobbés balfelül falaikban holttesteket r e j t e n e k , ' s olly
s e t é t e k , hogy a' látnók' e' szavai : Elevenen
szálljanak le a' sirba, majdnem teljesedének r a j tunk. A' fölülről gyéren leszolgáló világosság k e vesiti a' sötétség' okozta borzadalmat. Lépdelve
halad az ember előre,'s sötét éj által környeztetik.
Ekkor eszébe ötlenek Virgil' e' szavai : „Horror
ubique animos, simul ipsa silentia terrent." J e r o mos további romai magaviseletét illetőleg, halljuk
öl magát, mit ír ö Ileliodornak : „Intlek t é g e d , "
ugy mond, „nem mintha én hajómat sértetlen v e zettem volna a' partra, hanem, mert nem rég
vetett ki a' partra engem, egy hajótörés, figyelmeztetem a' hajósokat a' szirtekre. Egyik oldalról a' bujaság' charybdise sodor l e , másfélül szűzi
alakban a' szenvedélyek' scyllája édesget, hogy
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bálványozás«. lia e' theoria áll : ugy természetesen vége a' kereszténységnek, mellynek r e n d szerében az egyházi joghatóság ugy á l l , mint a'
lelkiekben souverain, magától az Istentől illyenül
behelyezett, koránsem pedig a' status' ama' j o g teljéböl kifolyó hatalom; de vége különösen a'
kereszténység' katholicitásának, miután világos,
hogy azon elméletnél fogva a',secundarium-'nak a'
,principale', azaz : az egyházi hatalomnak az álladalom szerint kell alakulnia, következésképen a'
különálló egyes világálladalmak' különbözősége
szerint, különbözőnek is lennie. De mi tudjuk,hogy
ama' theoria hamis; hamisvolta pedig különösen
e' kettőben áll, nevezetesen : a) hogy két olly hatalmat köt és pedig szükségképen össze, mellyek
esetleg ugyan ugyanazon-egy tekintélyben pontosulhatnak, mint teszem egykor a'zsidóknál, vagy a'
pápában világi birodalmát illetőleg; de szükségképen
nem csak nem egyek, azaz : egyik a' másikban
nem foglaltatik, hanem mi több, egymástól szükségképen és ugy különböznek, mint az anyag és
szellem, mint az ideiglenes és örökkévaló, jelen
és jövendő, földi és mennyei. És b) hogy egy
olly hatalmat rendel a' másiknak alá, mellynek,
mint illyennek, az természeténél fogva nincs és
nem is lehet alája rendelve. Az egyház hivők'
egysége. Tehát minden egyházi egyesülés' alapja
a" hit. Már pedig hitet akár adni, akár praeseribálni, túlszárnyalja a'status' j o g - és tehetségi körét. A' dolog igen egyszerű. A' statusnak sem
eszmé jében, sem rendeltetésében, sem eszközeiben
sincs mi i s , mi szükségképen biztosítson valakit
arról, hogy ö azon hitnél f o g v a , mellyel a' status
elébe ád, üdvezülhet; már pedig a' hol ezen g a rantia hiányzik : hiányzik a' jogezim i s , mellynél
fogva a' status vagy bárkimás valakit önalkotta,
's egészen problematicus értékii hitére kényszerithessen. IIa az embereknek joguk volt ideiglenes jóllét' szempontjából társulatba állni, joguk
volt egyszersmind az örök üdvesség' munkálása
végett is egy másikba, az elsőtől egészen függetlenbe és különállóba, külön joghatósággal ellátottba lépni. Ti a'lelkismeretszabadságát alkotmányos elvül tűztétek ki, és igen helyesen, miután
országos pátensek által hitet teremteni ugy sem
lehet, és minden ember t u d j a , hogy üdvességeért
felelős, 's ha elkárhozik, nem a' statusfogalom in
abstracto, hanem ö, az individuum lúg értté bűnhődni. Mi tehát ezen elvet igénybe vészük, és azt
mondjuk nektek : A' katholicusok' lelkismerete
azt tartja, hogy Krisztus, mint valóságos Isten,
isteni hatalmánál fogva egyházat alapított, mellybe
isteni joggal főnököket rendelt, 's minden statushatalomtól függetlenül, mindazon hatalmat, melly

a' lelkek' üdvességének az ö szellemébeni munkálására szükséges, azokra ruházta u g y , hogy ők
azt ismét egész teljében 's ugyanazon küldetéssel
a' szakadatlan sorral egymás után következő utódoknak adnák által. A' katholicusok' lelkismerete
szerint tehát az egyház isteni meghagyás- és r e n deletnél fogva független minden egyéb hatalomtól, mire nézve ők azon kötelességet vallják, hogy
összeütközés és ellenparancsok' esetére inkább
Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek. Ezt tartjuk mi; ha ti tartjátok-e vagy sem:
ide nem tartozik. Elég az, hogy szerintetek a' lelkiismeret szabad; ti tehát ebbeli hitünket épen
ezen elvnél fogva tisztelni, következésképen e g y házunkat szabadság-, függetlenség-és önállóságában sértetlenül meghagyni, megtartani sőt v é d e l mezni kötelesek vagytok. Vagy tehát nem áll a'
lelkismeret' szabadságának e l v e , vagy ha áll, b u kik a' territoriális rendszer, mellyre a' kath. e g y ház'követeléseinek ellenében hivatkoztok.
De fogjátok mondani, hogy a' szabadságnak
elve illy terjedelemben és korlátok nélkül alkalmazva, absurdumokba fogna vezetni, miután e n nek lobogója alatt minden veszedelmes tanok'
corporatiokba szövetkezett képviselői is követelhetnék , hogy vallásuk- és annak gyakorlatában
szabadok legyenek. Erre nézve megjegyezzük :
miszerint a' személyes Istenség' eszméjét nélkülöző vallás, már nem volna vallás, hanem épen az
ellenkező, tudnillik minden vallásnak tagadása. 'S
itt a' végső h a t á r , mellynél a' lélekismeret' s z á mára igénybe vehető szabadsági jog bevégeztetik,
nyilvános l é v é n , hogy egy, Istent nélkülöző e g y ház örökkévaló czélokra nem törekedhetik, a'
földiek pedig mind az álladalom' jogkörébe esnek.
Ezen határokat jelelte ki az éjszakamericai alkotm á n y , kijelentvén, hogy statusaiban minden e g y háznak van helye, a' melly Istent ismer. Ezeket
tartotta szem előtt Tertullian is, midőn apologiajában ezen kifejezést : ,adimere libertatemreligionis,'
,interdicere optionem divinitatis' által magyarázta.
Sz. Justinus ezen elvre támaszkodva sürgeti a'
kereszténység' megengedését 2 - d i k apologiája'
befejezésében irván : ,Instituta christianorum sunt
recte judicanti minime turpia, sed humana omni
philosophia sublimiora ; sin minus certe Sotadeis,
Philaenideis, Saltatoriis et Epicureis et aliis e j u s modi poeticis institutionibus absimilia, quae tarnen
et in scenam producta spectare , et scripta legere
omnibus licet.' A' mi okoskodásunk ama' rendszer'
ellenében e' kettőben öszpontosul: a) hogy miután
az ember csak ugy születik természeti hajlammal
és illetőleg kötelezettséggel a' vallási mint p o l gári associatiora ; miután mindkettőnek czélja l é -
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nyögésén különbözik ; miután végre az álladalom1 ezélja szorosan csak a' földiekre, személyés vagyonbátorságra terjed : az embereknek j o guk van a1 mennyeiek, azaz : örök üdvességök'
munkálásának tekintetéből is egy más, az álladalomtól külön és független társulatba lépni; és
b) a' statusnak nincs joga alattvalóinak lellusmeretök' ellenére hitet praescribálni, vagy őket olly
vallási tényre kényszeríteni, melly meggyözödésökkel ellenkezik. Ebből azonban szerintünk még
nem következik, hogy a1 statusnak nincs joga a'
keletkező vallási assoeialiok' veszélyes vagy nem
veszélyes v o l t a , 's igy b e - vagy nem-fogadása
iránt ispolgárilag határozni. Van igen is erre j o g a ;
habár e' jognak a' vallás' fogalmán és czéljain,
correlate a' status' czéljához, basirozottnak, azaz:
rationalis- és nem önkényesnek kell lennie. Mást
tesz az tudnillik, birni joggal független vallási
associatiora : és mást mindennemű illy associalio'
elismerésére minden kivétel nélkül kötelezettnek
lenni. Az első szerint az álladalom, mint illyen,
nem foglalhatja el a' vallás' t e r é t , a' lelkismereteket nem kormányozhatja, tehát lehet vallás,
lehet vallási egyesület, mellyben annak elvei
szerint nem az álladalom az ur, és nein is ö parancsol; és a' statusnak nincs joga egyedül ama' statusegységi theorianál fogva az illyen egyesületet
letiltani. De ebből még nem következik, hogy ne
legyenek más czimek, mellyeknél fogva ezt és
joggal lehesse. — TWábbá amaz, általunk fölállított elvből még csak az sem következik, hogy
minden vallásegyesületeknek egyenlőknek kelljen
polgári tekintetben is lenniek. Az álladalomnak
joga van a' meggyőződése szerint jobbat, tökéletesebbet, üdvesebbet különösen kegyelni, 's az
alatt, mig egyebeket több-kevesebb kedvezéssel
csak t ü r , azt statusvallásául is emelni. A' csak
puszta türelem, még nem megsértése a' lelkismereti szabadságnak. Mit valaki t ü r , az nézete szerint még nem a' legjobb ugyan, de mivel egy
másik azt legjobbnak, sőt iidvességére nézve indispensabilisnak tartja, különben pedig reá nézve
mi veszélyest sem foglal magában : lelkét senkinek meg nem változtathatván, megengedi azt, a'
nélkül azonban, hogy positive elősegítené. És
valóban sokszor megtörténik, hogy a'puszta t ü r e lem nem csaknem akadálya a'lelkismereti szabadságnak,de sőt egy polgárilag csak tűrt egyház még
nagyobb szabadsággal is bir az álladalinilag kegyelteknél, mellyek épen a z é r t , mivel kegyelteinek,
különféle befolyásoknak is vannak kitéve. — Véglére nein hagyhatjuk észrevétel nélkül, hogy
midőn mi az egyházat az álladalomban létező t á r sulatnak mondjuk, azt korán sem a' kormányha-

tósági alárendeltséget, hanem az egyes egyházak'
az álladalommali territoriális coexistentiáját k i f e jezni akarólag teszük, miben egyedül csak azért
adjuk meg az álladalomnak azon előnyt, hogy az
egyházat benne és nem viszont létezőnek mondj u k , mivel a' f ö l d , a' mellyen, és a' határok, a'
mellyek között, az egyház vele coexistál, az ö
tulajdona, mellyröl Üdvözítőnk mondá, hogy az
ö országa nem ezen a'világból való. (Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
(Szatlmiár-egyházmegyei tanácskozmány' jegyzőkönyvének kivonata. Folyt.) 7. (A' búcsújárások és kegyhelyek' látogatásának alkalmával történr.i szokott visszaélések' meggátlása.) Az üdvesség' eszközei hatályosabbak, ha
meghatóbb körülmények közt alkalmaztatnak ; ennélfogva
a' bucsujárásokat, mint az egyház' lényeges tanából kifolyó, üdves és vallásos hatást ébreszteni képes alkalmakhoz
kötött ajtatos gyakorlatokat megtartani kivánjuk; óhajtjuk
azonban, miszerint mind a' templomünnepi bucsuk, mind
a' kegyhelyek' látogatásai gondosan és czélszcrüen rendeztessenek, 's a' történhető visszaélések meggátoltassanak ;
e' végre a' püspökök' pásztori leveleik és egyházi látogatásaik által fognak hatni; az illető lelkipásztorok pedig a'
helyhatósággal kezet fogva, olly intézkedéseket lesznek kötelesek tenni, mellyek által minden kihágások, nyilvános
tánczmulatságok és korcsmai összejövetelek ne csak eltiltassanak, hanem tettleg is megakadályoztathassanak. A'
kegyhelyek iránt is szinte illyetén intézkedés lenne szükséges : miszerint az illető lelkész a' buesumenetet csak
ollyanoknak engedné meg, kikről föltehetni, hogy jó szándékból 's akaratból mennek a' búcsúra, 's kiinduláskor az
egész buc ujárás alatti felelős felvigyázatot két külön erényes egyénre bizná, 's ezeket visszatéréskor kérdés- és f e leletre vonná : továbbá a' kegyhelyeken ügyelet legyen arra : hogy a' zajos és rendetlen éneklések, miseajánlatok'
nyilvános szedése, illedelmet sértő önverések, templom körüli csúszkálások, árulások, babonává fajulható cselekvények, temploinbani éjjelezések, foganatosan meggátoltassanak : czélszerü volna, ha ollyan bucsunapra a' helyszinére a' szomszéd lelkipásztorok köz til a' megyei kormány
által egyházi biztos rendeltetnék, ki a' helyhatósággal
egyetértve minden illyen rendeleteknek sikert eszközölne ;
legszükségesebb végre, hogy az illető egyházi hatóságok
fölügyelésöket a' bucsuhelybeli szerzetesekre is kiterjeszszék.
C) 1. (A' megürült javadalmak'csőd általi betöltése.)
Az egyházi javadalmaknak csőd általi betöltését a' trienti
zsinat' 24-dik ülésének 18-dik fejezetében megrendelte; V.
Pius pápa pedig a' máskép' nyert egyházi javadalomnak
birását semminek és törvényellenesnek nyilvánítja. E z e n
egyházi törvény'fölélesztésénél mi sem lehet a'jelen körülményekben ohajthatóbb, részint azért, hogy csak érdemesek és képesek nyerjék az egyházi javadalmakat, részint
hogy azok' kiosztásában minden önkény kizárassék ; mire
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nézve megkívántatnék, hogy a' megyei zsinat által egy állandó választmány neveztessék ki, melly előtt a' csődi
próbatét történnék; a' választmány' utasítása pedig az
lenne, miszerint a' tudományos képesség' megitélésében
nem az elméleti tanulmányok' emlékezet szerinti elmondását, hanem a' tanúsítandó tapasztalást és olvasottságot
tekintse ; a' javadalomrai érdemesség' meghatározásában
pedig, melly mindenkor a' megyés püspöktől függne, a'
csődi próbatét' sikere mellett, a' szolgálatévek, a' kötelesség' pontos teljesítése, és az élet' feddhetlensége vétessenek
figyelembe. Annakokáért az egyházi csődök' életbeléptetése végett a' megyei javadalmak három osztályra elkiilönittetnek ; 's az első osztályuakra minden fölszentelt pap
három évi megyei szolgálata után, a' csődi próbatételt kiállván, csődülhet ; a' második és harmadik osztályuakra
pedig csak azok fognának csődülhetni, kik a' csődi visgálatot kétszer vagy többször kiállották. A ' j e l e n l e g 15 esztendős fölszentelt lelkészek azonban fölmentetnek minden
csődi próbatétektől, 's azok nélkül is bármelly osztályzatú
megürült javadalomra folyamodhatnak.
2. (A' parochia' fundus instructusának czélszerübb
elrendezése.) Azon kellemetlenségek 's nehezen megoldható
kérdések' elkerülésének tekintetéből a' plébánián egyik
plébánosról a' másikra átszálló ugy nevezett ,fundus instructus' adassék cl, 's az ára, ha 100 vagy több forintot
tesz, tökcsittetvén, a' megyei alapítványi pénztárba tétessék, a' kamat az illető lelkésznek pontosan kiadatván ;
ha pedig az érintett ár 1 0 0 forintnál kevesebb volna, a'
kerület' jótállása mellett az illető lelkésznek használat végett átadassék : egyébiránt a' plébániai fundus instructushoz nem csak az ingók és bútorok, hanem a' kertek, ültetvények, vetések, kerítések 'stb. tartozzanak, 's ezeknek
épen tartására a' kerületi esperesnek különös gondja legyen.
3. (Az elaggott papok' illendő ellátása.) Misein lehet
megnyugtatóbb az Ur 1 szőllejében fáradozókra nézve,mint ha
bizton számolhatnak arra, miszerint tehetlenségük' esetére
is biztosítva van ellátásuk, azért elaggott, vagy elgyengült
papjaink' számára 500 forintnyi nyugdijt kívánnánk biztosítani, mi végett a' megyebeli végrendeleti hagyományokból
növekedő alaphoz, a' megkívántató pótlékot a' közalapítványokból a' nemzeti zsinat által kieszközöltetni reméljük
és kérjük.
4. (Az ágybér' megváltása.) Az ágybért megváltani
igen szükséges volna több ismeretes okoknál fogva, és lia
épen meg nem történhetnék, hogy congruaként fizettessék,
legkivihetőbb lenne azt részint a' község által adandó
meghatározott gabnamennyiségben, részint adóként kivetendő, 's a' község' pénztárából fölveendő pénzben megváltani. (Folyt, köv.)
\

hogy a' Schmidre szavazott F e l i , Greszer, Grimm és
Schnetter kanonokok tettlegesen meg nem támadtattak.
Minden oldalról hallatszott : ,Semmi josephinert, semmi
kormánypüspököt !' A' nép föliratot tervez ő szentségéhez
ezen választás' megsemmisítése iránt, a' clerus pedig tiltakozását vetendi közbe. A' koimánybiztos adott szavának
ellenére is nagy befolyással volt ezen választásra, mellyel
különben magok a' demokraták, ámbár az ő tankönyvét
(mellyben mellesleg legyen mondva több dogmatévedések
fordulnak elő,) magasztalják, sincsenek megelégedve. Többiben Schmid mindezekről értesülve, hajlandó a' választást
el nem fogadni.
— A' bajorprotestansok" Ansbachban tartott közönséges zsinata választmányt nevezett azon kérdés' előleges
meghányása végett : lia valljon a' bajor protestáns egyház
ezentúl is álladalmilag kormányoztassék-e? E' választmány
febr. 9-én adta be jelentését, mellyben oda fejezi ki véleményét, hogy föntartva a' király, mint legfőbb püspöknek
suprematiaját, a' protestáns egyház többé sem a' belügysem a' cultusministeriumtól függni nem akar. A' választmány a' kettős, tudnillik consistorialis és zsinati rendszer'
olly módoni egybeolvasztása mellett nyilatkozott, hogy legyen az egyháznak négy évre választott képviselőkből álló
zsinati gyülekezete, melly a' törvényhozói, és egy legfölsőbb consistoriuma,melly a' végrehajtó és administrationalis
hatalmat azon záradék mellett gyakorolja, hogy nem a' világi hatalomnak, hanem a' zsinatnak fog tartozni felelőséggel. A' consistorium néhány tagot fog kebeléből választani, kik a' zsinaton tanácskodó vokssal, mint a' consistorium' hivatalos organuma, leginkább olly végből lesznek
jelen, hogy annak kezdeményi joga' következtében előterjeszteni vélt javaslatait a' zsinatnak benyújtsák, és tanácskodó voksaikkal előmozdítsák.
— A' .Katholik'-nak Boroszlóból januar' 6-dikáról irják :
miszerint a'katholicusok' központi egyesületének egyik gyűlésében az elnök hivatalosan jelentette, hogy eddig 50-néI
több filiagyülekezet alakult meg Silesiában, 's hogy mindannyi a' mainzi határozatok' szellemében rendkívül munkás, a' nép' szellemi és anyagi javának keresztény jótékonyság, jó könyvek' terjesztése és istenfélő nevelés általi
előmozdításában. Ezen egyesületek nagy hatással lesznek;
de erre nézve szükséges, hogy közvetlenül politicába ne
avatkozzanak, hanem egyenesen, kitűzött czéljokhoz képest,
csak a' socialis téren maradjanak. A'politica mindig oszlat,
szenvedélyeket kelt, mellyek az illy egyesületekre nézve
a' halál' csiráit hordozzák magukban.

Olaszlion.
Némethon.
Mainz, febr. 23. A' székes káptalan tegnap egyik
legfönségesebb jogát gyakorolta, tudnillik a' boldogult püspöknek helyét betöltendő, püspökválasztás végett jött öszsze. A' választás a'giesseni tanitó, Dr. Schmid Leopold úrra
esett. A' mint a' székes egyházban várakozó né;>sokaságnak ezen név kikiáltva lön : az a' nemtetszés' hangosan kitörő nyilatkozatai közt tódult a' templomból kifelé, liogy
a' ,Te Deum' eléneklésében részt venni ne legyen kénytelen. Csak nagy fáradsággal lehetett megakadályoztatni,

(A' pápa"' futása. Vége.) Spaur grófnőnek fia és ennek
nevelője az előiilésen ; a' gróf pedig és a' hü vadász Frigyes a' bakon foglaltak helyet, és igy az utazás további
akadály nélkül Terracináig folytattatott, hol egy férfiú a 1
pápára ismerni látszott, és egy másiknak valamit fülébe
súgott; azonban a' lovak már befogva voltak, és vágtatva
tovább robogtak. Nem sokára elhagyták Terracinát és a ?
határokat. Midőn a' pápa megértette, hogy birodalma'
határit elhagyták, fenszóval ,Te Deuni'-ot kezdett énekelni.
Útközben a' grófnő' sürgető kérelmeire némi frisitő szereket vett magához, mellyek rá enyhitőleg hatottak, 's néhány
pillanatnyi álmot szereztek. Fondiba érkezve, a' bajor követnek neve által megkíméltettek a' megmotoztatás' k e l -

175
lemetlcnségeitől. A' városon kiviil Antonelli bibornokkal
(Major-Doino) fönemlitett furcsa öltözetében, és a' spanyol
követség' titoknokával, Arnaoval találkoztak. Moláig
együtt utaztak, hol ö szentsége ,Albergo di Cieerone'-be
szállt, de csak igen rövid ideig maradott, minthogy ugyanott csak egy kis szoba volt iircs, mellyben ő szentsége egy
levelet irt a' nápolyi királyhoz. Spaur gróf a' levél' kézhez
adását magára vállalta, és minthogy késő éjjel saját neve
alatt Nápolyba érni nem akart, útlevelét gróf Arnaoéval
cserélte föl. Spaur gróf éjfélkor érkezett Nápolyba, és
miután a' nuntiust fölkereste volna, vele azonnal a' királyhoz ment, kit felköltöttek, hogy a' pápa' küldetésének
eleget tegyenek. A' király azonnal ezüst edényeket, bútorokat, élelemszereket, vásznat rakatott össze, ő szentsége
és követői' szükségeinek fedezésére.
D e minthogy a' pápa Molában szállást nem talált,
és a' gróf visszaérkezéséig incognitóját megtartani akarta,
kénytelen volt Gaeta város- és erősitvényeiben fedelet
keresni. Oda ment, tehát Antonelli bibornokkal, Arnao
gróffal, Spaur grófnőnél, ennek fia- és nevelőjével. Egy
jelentéktelen fogadóba szállottak, hol csak három iires
szoba volt. A' pápa a' legvilágosb szobát foglalta el. Megérkezésük után két óra múlva a*' vár' parancsnoka, Gros
tábornok, az állitólagos Spaur grófot (Arnao) magához
hivatta. Ez utóbbi a' nyert meghívásnak Antonelli bibornok' kíséretében engedni sietett. A' parancsnok a' két úrhoz franczia nyelven néhány szót intézett ; de midőn az uti
levélből észrevette, hogy az a' bajor követé lenne, németül
kérdezé Arnaot : Mi hozza önt ide, gróf ur ? Azonban sem
Arnao,sem pedig Antonelli, ki a' követ'titoknokát képezte,
nem értették a' hozzájok egészen ismeretlen nyelven intézett kérdést, és a' válaszszal adósok maradtak. A' tábornok még egyszer ismétli a' kérdést. A' kérdettek hallgatnak. Hogyan, uraim, szóla a' parancsnok neheztelőleg, ti
németek vagytok, képviselői egy német udvarnak, és fi
honi nyelveteket nem értitek ? Arnao azzal mentegeti magát , hogy már ötven év óta lakik Olaszországban, nőül
olasz asszonyt vett, és anyanyelvét egészen elfelejtette
légyen. Es ön titoknok ur ? Hasonlóképen ! volt a'válasz. Ez
valóban különös, folytatá a' tábornok, de sőt gyanúsnak
látszik lenni előttem. Jól van tehát, uraim, mondják meg,
hogy mi hozta önöket ide. Nőm a" várerősitvényeket szeretné látni ! Tehát önnek neje is itt van ? Igen. tábornok
ur ! Es hol van szállva ? A' Giardinetto fogadóban. Csúnya
f é s z e k , vág közbe a' tábornok, de. ön' engedelmével, nála
látogatásomat teendem, és a' várerősitvényeket személyesen fogom megmutatni.
Alig bocsátá cl magától a ' k é t utast, azonnal titkos parancsot adott, Giardinetto' szomszédságában őrt
állitani föl, és minden be- és kimenőt szemügyre venni.
Nem sokára ezután maga a' tábornok személyesen jelent
meg a' fogadóban, és Spaur grófnő kiséret nélkül lép
elébe. A' tábornok' ajánlatát, mikép kész neki a" várerősitvényeket megmutatni, szerfölötti elfáradás' ürügye alatt,
elhárítja magától, kérve ő t , hogyha a' sétát későbbre halasztanák. A' tábornok, gyanúja iránt némileg megnyugodva , tért vissza. De ez azonnal még inkább öregbedett
b e n n e , midőn ő a' rév előtt egy franczia és nem sokára rá
két nápolyi hadi gőzöst pillantott meg, mellyeknek egyike
fegyveres csapattal volt ellátva. A' dolgot nem tudja, mire
vélni, és mindenfélét gyanit, midőn két. órával később a'
nápolyi király egy harmadik gőzösön megérkezik, és miután
egész királyi családjával partra szállván, a' parancsnoknál
ő szentsége' holléte felől kérdezősködik : a' jó Gros báró
azt liivé, hogy álmodik, vagy hogy tréfát űznek vele, mig

kiviláglott, hogy azon titkos és ,Giardinetto' fogadóba szállt
vendégek közt, senki m á s , mint ő szentsége találtatik.
A' néptöinegről, melly Gaetában és környékén tartózkodik , fogalmunk sem lehet. Nincs itt kevesebb mint
2 0 bibornok, ide nem értve a' pápánál liitelvényezett követeket , kik között Chili és Mexico' követei is számláltatnak. Mindezek naponkint szinte ellepik ő szentsége' előszobáit. De minthogy kevesen hozták magokkal díszruháikat , tehát mindenik, a' bibornokokkal együtt, félöltönyben
jelenik meg. Itt folytonos a'zűrzavar, naponkint láthatni
minden rangú emberek' megérkezését és távozását. A' király dec. 7-kén megint megérkezett, hogy a' boldogságos
Szűz' ünnepén jelen legyen, melly 8 - k á n tartatott. (3 szentsége csendes misét mondott, mellyen Ferdinand családjával volt jelen, miután Pius saját kezével kétszáznál több
személynek osztotta ki az Oltári-szentséget. Midőn a' kápolnát elhagyta, egy erkélyről az egész népre áldását adta.
Ezen erkély épen szemközt volt a' révvel, hol két franczia
és három nápolyi gőzös és két spanyol hajó gazdagon volt
vitorláival fölékesítve. Mondatik, hogy a' két spanyol hajó
ő szentsége' veszélyben forgásának első hirére, a' barcelonai parancsnoktól küldetett légyen.
Gaetában hallatlan drágaság uralkodik. Ö szentsége,
testvérei, valamint a' bibornokok' asztalát a' nápolyi király
látja el. Mindazok, kik a' diplomatiai testülethez tartoznak,
arra meghívatnak, sőt a' király ezen vendégek' lakbérét is
maga űzeti. De , jaj annak ! ki ezen körhez nem tartozik.
El van az ítélve valamelly harmadrendű fogadónak padláskamaráiban szállást keresni, és majd nem éhen halni.
Egyébiránt egészen hiteles forrásból hallottam, hogy a'
pápa teljes szűkében volt a' kész pénznek, midőn Romát
elhagyta, és annyira sem volt ellátva, hogy itt saját költségén néhány napig időzhessék.

Irodalom.
,Verhandlungen der ersten Versammlung des kath.
Vereines Deutschlands am 3. 4. 5. und 6. oct. zu Mainz.
Amtlicher Bericht. Verlag von Kirchheim und Schott.' 8r
2 0 0 1. Ára : egy frt 4 0 1er p. p.
Midőn tavaszkor a' nyugatról jövő fergeteg magát
a' társadalom' létét is fenyegette, minden értelmes katholicusnak be kelle látnia, miszerint itt az egyesülés, a' közerővel! munka' ideje ; miszerint arról van szó : az egyesülhetés "s összegyülhetés, szabadszólás és sajtó' újonnan
szerzett szabadságát bátran 's elhatározottan megragadni,
's azt a' religio 's egyház' javára fölhasználni. Hisz' ugy is
oliv régóta ohajtottuk a' szabadulást a' babyloniai fogságból, mellyben a' mindenható rendőri álladalom az egyházat
's kath. életet lebilincselve tartotta. D e nem csak az forgott szóban, hogy a' szabadság' kincse az egyház' számára lefoglaltassék, hanem maga az egyház és keresztény
erkölcs' fönmaradása, vagy enyészete is jött kérdés alá,
mert csakhamar kitűnt, hogy a' vallást és egyházat gyűlölő párt, valamint az előtt a' fejedelmek' hatalmát, ugy
most a' népszabadságot is igyekszik a' maga érdekében kizsákmányolni. Szabadság helyett keservesb szolgaság,
vagy épen üldöztetés várakozott az egyházra és a' hivő
népre. Ez esetben semmi világi hatalom, semmi álladalom
vagy kormány nem nyujthatandott segélyt. IIa az akarat
megvolna is, hiányzik a' telietség. Hisz a' fönálló tekintélyek , bárminemüek legyenek, önmagukat sem tudták vé-
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delmezni, "s minden hatalom 's határozási képesség a' tömegre ruháztatott. A' kath. nép tehát önmagára volt hagyva, 's egyedül nála találhatott oltalmat a' vallás és az egyház. E' czélból egyesülésre volt szükség. Mainz az első
helyek között volt, mellyek a' Francziaországból átviharzó
nagy mozgalomtól megragadtattak. A' legfőbb politicai
izgatottság' napjaiban, midőn épen a' fejedelem, engedve
népe' ostromló kivánatának, a' követelt szabadságokat
megadta, néhány rokonérzelmii azon gondolatra jött, Irland,
Anglia 's Franczia ország' példájára egyesületet alapítani
az egyházi 's vallási szabadság' védelmére. Meghozattak
az egyszerű alapszabályok, de a' kivitel igen nehéznek,
az idő igenis veszélyesnek, a' kath. nép illyfélékhez meg
nem szokottnak látszott. Jó akaratú férfiak tanácsolták,
kérték, követelték az ügy' abbanhagyását, vagy legalább
elhalasztását, de egy angyal megedzé a' kezdeményezők'
bátorságát, s elmozdított minden aggályt. Huszonnégy
kath. férfiú jött össze előleges tanácskozás v é g e t t , az
egyesület' megalakítása elhatároztatott, a' szabályok meghányattak 's megalapittattak, néhány napra uj összejövetel rendeltetett, mellyre mindenki lehető legtöbb rokon
érzelműt hozandott magával. Ugy történt. A' gyűlés számos v o l t , az egyesület megalakultnak nyilváníttatott, 's
azonnal mintegy négyszáz tag Íratta be magát. Egy tagnak
előadására átalános helyesléssel a' .Pius-egylet' név fogadtatott el, a' társulatot átlengő vallás és szabadság" szellemének szóló jelképeül, 's erélyes óvásul a' gonosz gyanúsítások' ellenében , mellyek a' religio és szabadság' barátit, kik született szövetséges társak, egymástól elidegeníteni iparkodnának. Igy keletkezett a' mainzi Piusegylet,
melly Istennek kegyelmes intézkedése által rugóul szolgált
számos hasonló egyesületnek alkotására ugyanazon vagy
más név alatt, egész Németországon á t , Tyrol' havasaitól
a' keleti tengerig, a' Rajna' partjaitól Lengyelhon' határáig, mellyek mindenütt ugyanazon szükségérzet- és szellemből származván, hasonló módon ugyanazon nehézségek 's aggodalmak között létesültek, hasonló elemek
's tagokból alakultak, egy czélra, egy szellemben közremunkáltak, már előlegesen azon szándokkal, hogy mind
egy nagy társulattá szövetkezzenek. 'S ezért az egyletek
azonnal levelezésbe léptek egymás között, tostvérileg kezet
nyújtva egymásnak. Midőn pedig a' kölni székes egyház'
fölszcntelésének alkalmával, különféle egyletek' tagjai,
más kath. férfiakkal az ünnepély' utolsó estvéjén összejöttek , 's ama' jelentékeny napok' benyomásától lelkesített
kebellel reményeiket 's aggályaikat a' fölött, mi leginkább
szivökön feküdt, egymással kölcsönösen közlötték, tisztán
átlátták okvetetlen szükségét, hogy az egyházi szabadság'
előmozdítására alakult minden egyletek' követei, 's pedig
minél hamarább,összegyűljenek. A' gyűlés' helycül, alkalma•>
helyzete miatt, az első egyesület' bölcsője, Mainz tűzetett
ki. A ' mainzi Piusegylet egy t a g j a , ki a' kölni tanácskozmányban jelen volt, elhozta annak hírét, anyavárosába , 's örömmel iidvezeltctctt. Rögtön körirat bocsáttatott minden társ-egyletekhez, miszerint october' első
napjaiban követeket küldjenek Mainzba, hogy itt minden
kath. egyletek közt eleven, rendszeresített összeköttetés
létesíttessék, 's a' közös sz. ügy közösen tárgyaltassék. A'
fölliivás mindenütt vidám viszhangra talált. A' legtávolabbi vidékekről, Silesia- 's Tyrolból, Berlin- és Stiriából jelentkeztek követek. A' mainzi vállalat' kezdeményezői nem
minden aggály nélkül néztek az összejövetel' napjának elébe. A' határozott idő olly rövid volt, mindenütt zavar, 's
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pártok' csatája. Hogyan, hátha a' vállalat nem sikeriilendne ? IIa e' nagy ügynek kisszerű eredménye volna ? Ha
Németország' katholicusainak első nagy 's nyilvános egyesülése nem állana meg becsülettel 's tiszteletet parancsolólag a' világ' szemei, ellenségeinek színe előtt ? Volt okuk
az illetőknek legmélyebb alázatossággal folyamodni a' magasságbeliliez, hogy őket megszégyenülni ne engedje,hogy
velők legyen, 's áldja meg vállalatukat.
Ezt érezheték lelkök' mélyében mind, kik october'
harmadikának reggelén az ünnepélyes megnyitási istentiszteleten, a' sz. miseáldozaton sz. Péter' templomában jelen voltak. Ünnepélyes 's benső áhítat lengte át a' számos
gyülekezetet. Mit hü kath. szivek az év' forradalmai, fenyegető veszélyei, rejtélyteljes, vésztjósló előjelei közt,
mellyekről nem tudtuk valljon üdvét vagy kárhozatot hoztak-e, reméltek, mitől féltek legfőbb, legszentebb javaikra
nézve, mit fájdalmasan szenvedtek, forrón óhajtottak,
mindaz emez órában egyesült lángoló imádságként emelkedett az égbe. Minden külső körülmény a' lélek' fölemelése-, a' buzgalom' fölhevitése-, a' kath. hitelevenség 's
benső ség' kitüntetésére szolgált. Épülés- 's örömmel láttuk
az e' részben olly távol hittársaktól küldött férfiakat
térdreborulva az oltár' titkában jelenlévő Üdvezitő előtt,
mialatt a' templom' hajójában szorosan összetömött népnek mély csendessége 's ajtatos magatartása arról tanúskodott, miként itt nem kíváncsiak, hanem a'pillanat'
jelentőségétől teljesen áthatottak, a' szóban forgó sz.
ügyért buzgón imádkozok vannak jelen. A' sz. zene, ünnepélyes ének, a' tiszteletre méltó pap az oltárnál, segédkedő
levitáktól környezve, a' virágokkal földíszített karzat
(chorus), a' templom' vidám csarnokai : mindez közredolgozott , az emberi szivet sz. örömre 's magasszerü bátorságra gyulasztani. A" gyűlés igy nyittatott 's áldatott meg
a' magasból. Midőn a' templomot elhagyva, a' vártéren
keresztül összejövetelük' helyére, a' közel választófejedelmi várba mentek, mindnyájan nyugodt vidámság- 's
erős bizodalommal valának eltelve a' siker iránt.
A' régi várnak, a' Rajna' partján, pompás tereme van,
az ugy nevezett akadémiai terem, melly tág, magas, világos, másfélezer embert befogadni képes ; oszlopai 's falai
márványozottak, tetejét freseofestvények díszítik. Itt tartattak a' nagy gyűlések. Az estieknek, a' mainzi Piusegylet' közönséges gyülhelye, a' romai királyhoz czimzett igen
t á g a s , de kevesbbé nagyszerű terem szolgált színhelyül.
Ezen, eredetileg a' várbeli teremnek kivilágítására szükséges készületek' elhanyagolásából származott helyváltoztatás, igen nagy előnynyel bírt. Mi reggel magas komolyság's lelkesedéssel mondatott, a' lelkeket megragadta 's fölemelte : az estve meghitt beszélgetésben tovább füzetett,
mélyen ereszkedve a' sziv- és lelkületbe. Ott minden nagy
és ünnepélyes, itt szívélyes és kedélyes volt ; a' várban
mint egy templomban : itt házi tűzhely körül bizalmas
családi körben valánk. (Folyt, köv.)
Schreiber László.

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére, a' székesfejérvári nevendékpapság : 10 frt 3 4 kr ; egy szigetközi plébános 5 frt ;
nt. Káncz Lázár ó-budai plébános 1 arany ; egy veszprémmegyei áldozó pap 2 írt; összesen 141 frt 58 kr. p. p. és
3 arany.
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .

'•B

KATH. EGYHÁZI FOtYOlRÄT.
BUDAPESTEN,

2 3 .

MARTI US1 II.

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. Könyvkereskedésében, a'
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TARTALOM : Az alapjogok' 13-, 1 4 - és 15-dik §-a fölötti kremsieri viták. (Vége.) — A' bécsi lelkipásztorkodó
rus 'a raartiusi napok óta. — Egyházi tudósítások.
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Az alapjogok' 1 3 - , 1 4 - é s 15-dik § - a fölötti egyházra gyakorolt, 's az ezen joggyakorlatból
kifejlett bizonyos egyházálladalmi viszonyok,
kremsieri viták.
mellyek azonban a' két testvér békés és üdves
(Vége.)
coexistentiájának nem sziikségképeni, hanem csak
,Egyház és álladalom hasonlítanak a' siami a' kor-körülményekböl kifejlett, esetleges hatáikergyermekekhez, kiket egymástól el nem választ- rozmányai, ezentulra épen a' kor' ezen körülméhatni , a' nélkül, hogy egyik vagy másik, vagy nyeit ek megváltozta miatt szűnjenek meg; f ö n mindkettő meg ne sérüljön. Egyház és állam ugy maradván többiben mindazon kapcsok és k ö t e l é állnak egymáshoz, mint test a' lélekhez, egyik a' kek , mellyek az illyen kettős természetű társulati
másika nélkül nem létezhetik.' Igy Halter, egy pap. coexistentiától elválhatatlanok. Rosszul fogják föl
Az emberi nyelv' tökéletlensége okozza, hogy azok a' sürgetett szabadság- és függetlenséget,
sokszor olly terminusokat vagyunk használni ki! .ízt tökéletes elszakadásra magyarázzák. Ha
kénytelenek, mellyek etymologicus értelmökre valaki szabad és független, még nem következik,
visszavezettetve sokkal többet jelentenek, mint- hogy más hasonlólag szabad- ős függetlennel
sem azok által mondani akartunk. Illyen ez ügyben semmi összeköttetésben sincs. A' szabadság és
ez a'terminus is : e l v á l á s . Az elválás szoros függetlenség kizár ugyan minden egyoldalú b e értelemben, tudnillik az egyház- és államnak t ö - avatkozást, rendelkezést, korlátozást, de k o r á n kéletes elrekesztése, elkülönözése, ugy, hogy az sem zárja ki a' kölcsönös egyezkedés és c o n c o r egyiknek tagjai külön, a' másiknak is külön e x i s - datumok' utján megalapított, legkevesbbé pedig
táljának, egymással semmi összeköttetésbe ne azon kötelezettségekből folyó viszonyokat, m e l y legyenek, semmi érintkezésbe ne jöjjenek, t e r - lyekkel az emberiség'teljes rendeltetésének s z e m mészetesen lehetetlen. Az egyház és állam ugyan- pontjából egyik fél a' másiknak isteni és emberi
azon territóriumon élnek. Az egyház' tagjai e g y - törvényeknél fogva tartozik. A' függetlenség' e s z szersmind állami polgárok és viszont, 's ennél- méje azt hozza magával, hogy az egyházon belül
fogva szükségképen számtalan érintkezésbe j ö n - senki más, hanem egyedül ö rendelkezzék, 's ha
nek. Az egyháznak mindég szüksége lesz az álla- valakinek van az egyház' részéről valami kivánni
dalom' oltalmára, és az álladalomnak az egyház' valója : azt ne közvetlen rendelkezés és m e g h a közremunkálására, honnan szükségkép viszonyos gyás, hanem az egyházi törvényes hatóság' e l ő köteleztetések keletkeznek. Miért a' Würzburgban legesen kikért beegyezésével és általa eszközöl je.
tanácskozott püspöki gyülekezet is kimondotta, hogy A' szabadság pedig azt kivánja : hogy az egyház
a' statustól elválni, azaz : annak czéljai' sikere- ne csak ne kényszeríttessék olly tényekre, inelysitését illetőleg, részéről nyújtandó gyámolitás- lyek elveivel és a'keblében élő hitszellemmel ellenés közremunkálásról lemondani nem akar, habár keznek , hanem egyszersmind czéljainak saját bita' status öt abbahagyná is. IIa tehát részünkről rendszere' szellemébeni munkálásában, és az ezekre
ezen szót ,elválás' valaki használja : azt egyedül szükséges eszközök, módok és személyek' m e g azon értelemben veszi, hogy azon jogok, mellye- választásában semmi lüilbevágások állal se h á b o ket eddigelé kölcsönös beegyezésnél fogva az rittassék. ,Dieser Ausdruck' (Unabhängigkeit)
egyház az álladalomra, és viszont az álladalom az mond Phillips, ,ist jedoch vor manchem MissverELSŐ FÉLÉV.
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stiindnisse nicht gesichert . . . Dass damit nicht
gemeint scyn könne : die eine Gewalt bedürfe der
andern nicht, möchte aus den obigen Untersuchungen einleuchten, denn gerade durch ihr B e dürfniss, sind beide an einander gebunden. Auch
kann diese Unabhängigkeit nicht so verstanden
w e r d e n , dass keine der beiden Gewalten auf die
andere zu hören benöthigt sey;iin Gegentheil sind
sie beiderseitig verpflichtet, den Vorstellungen,
welche die eine der andern macht, ein williges
Ohr zu leihen, und wo eine wohlbegründete U r sache zur Beschwerde vorliegt, abzuhelfen; denn
sonst wäre auch wiederum alle Harmonie gestört;
insbesondere muss aber der Staat dem göttlichen
der Kirche übergebenen Gesetze nachkommen,
kann also in dieser Beziehung nichts w e n i g e r , als
unabhängig gelten.' (És ez viszont, az álladalmi
törvényeket illetőleg, ugy van az egyházra nézve
is.) ,Die Unabhängigkeit beider kann daher nur
den Sinn haben, dass sie beide frei sind in dem
Streben für ihr Ziel; die Kirche hat sich nicht in
die weltlichen, der Staat nicht in die kirchlichen
Dinge einzumischen, 'stb.' Többiben jól tudjuk,
hogy minden hasonlítás sántikál, 's azért ellenfeleinket a' t. szónok által fölhozott ama' két h a sonlatosságból folyó minden logicai következéseknek fölemlitésével zavarba hozni nem akarjuk;
annyit mégis a' méltányosság' megsértése nélkül
is megjegyezhetünk : hogy ha az egyház és állam
ikertestvérek : illik hogy egymás fölé emelkedni,
egyik a' másikat elnyomni ne törekedjenek; hogy
ha az egyház és állam ugy állnak egymáshoz,
mint a' test és lélek : ne akarjon a' test uralkodni
a' lélek fölött, mi több a' lélektől kapjon normát,
mellyhez tetteiben alkalmazkodjék. Megemlítendő
az is, hogy egy testben nem lehet két lélek : az
álladalomban pedig több, egymást kölcsönösen
impugnáló egyház létezhetik. Ha tehát az álladalom az egyiknek elvei szerint járna el : injuriât
tehetne a' másiknak; 's épen ez az, a' mi ellen, a'
felelős kormányok alatt könnyen fölülkerekedhető
ellenséges lelkek' befolyását illetőleg, magát minden egyház biztosítani törekszik, és tartozik is.
De hiszen ha ugyanazon-egy territóriumon
két, egymástól független társulat létezik : megvan
a' ,status in s t a t u ' , és ezzel a' rendetlenség. A'
legközönségesebb, és a' territoriális rendszer' barátitól uton-utfélén hirdetett ellenvetés. Azonban
a'társulat' fogalmából kiindulva, kiki beláthatja :
hogy,status in statu' csak azon két esetben lehetséges : lia vagy ugyanazon-egy polgári társulatnak két külön, egymástól független és souverain
kormánya v o l n a , vagy pedig a' polgárzat' kebelén
belül egy olly társulat foglalna helyet, melly azt

mondaná, hogy a' polgárálladalmi törvények őt
nem kötelezik. Az egyház' függetlensége ezen
eseteknek egyikét sem involválja, mint önmagából
világos. Az egyházi kormány nem világi kormány,
's minden katholicus elismeri, hogy mind individualiter, mind pedig testületileg alá van vetve a'
polgárálladalmi törvényeknek.
Azt azonban csak mégsem tagadhatjátok,
hogy vannak vegyes természetű kérdések, m e l y lyekre nézve az egyháznak nem lehet függetlennek lennie; vannak vallási tárgyak, mellyek a'statuséletre is kihatnak, mellyek' irányában a' status
ellenőrködni köteles. Ezt mi elismerjük; és soha
sem kívánta az egyház, hogy a'vegyes természetű
ügyeket szabályozó törvények'meghozatala e g y e dül ötet illesse; hanem igen is rajta v o l t , hogy e'
tekintetben ö is a' maga jogait biztosítva lássa, 's
amaz ügyeket illetőleg az álladalom szinte csak
ugy ne intézkedjék egy oldalulag, valamint ö. A'
mi pedig az ellenörködést illeti : nem vonjuk k é t ségbe az álladalom' legfelsőbb betekintési jogát.
Szerezzen tehát magának a' status tudomást mindarról, mi az egyházban történik. Mi ennek csak
örvendeni fogunk , legalább annál több alkalma
lesz, szándokaink' tisztasága- és munkásságunk'
üdves sikeréről meggyőződni.
Egyik követ az egyház' emancipatioja alatt
nem ért mást , mint politicai hasonjogositást.
Azonban erre mi már fönebb megfeleltünk azon
megjegyzésünkben, hogy sokszor a' csak polgárilag türt egyház nagyobb szabadságot é l v e z , az
álladalmilag kegyelteknél. Mi nem politicai, hanem
egyházi emancipatio után e s d ü n k , ' s megvalljuk,
nem fogunk utána bánkódni, hahogy valamennyi
polgári kiváltságaink dugába dőlnek is. Szolgálni
készek vagyunk mindenben, mi tőlünk kitelik, de
fölötte fájlalnék, ha politicai megkülönböztetések
végett legszentebb igazaink' csak egyikét is kellene föladnunk.
,Mindig csak azt halljuk', ugy mond Brestl,
,hogy az egyházat csak ugy tekintsük, mint e g y e sületet.' Igen, mi is azt mondottuk. A' kath. e g y háznak egy puszta egyesületteli összehasonlítása :
megálázó, mondhatná valaki. Magyarázzuk ki t e hát magunkat. Hol keresztényekkel, azaz : emberekkel van dolgunk, kik a' kereszténység' isteni
eredetét és illetőleg kötelezettségét hiszik, azok'
irányában a' kath. egyház' szabadságát védelmezve , a' positiv isteni tanokra fogunk hivatkozni,
ugyanazt mondva nekik, mit cordubai Osius Constantiusnak mondott : ,Tibi Deus impérium commisit : nobis, quae sunt ecclesiae, concredidit; et
quemadniodum, qui tuum impérium occultis conatibus invadit, contradicit ordinationi divinae : ita et
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tu cave, ne ea, quae sunt ecclesiae, ad te trahens,
magno crimini obnoxius fias. Date, scriptum est :
quae sunt caesaris, caesari, et quae sunt Dei, Deo.
Neque igitur fas est nobis impérium in terra tenere, neque tu thymiamatum et sacrorum potestatem habes imperátor.' Azonban miután fájdalom
oda jutottunk , hogy jelenleg a' törvényhozói
teremekben már férfiak ülnek , kik egy positivisteni vallási jogról mit sem akarnak tudni, minden
religiot különbség nélkül az emberi kedély' k o ronkinti és természetes reflexiójának tekintvén :
nem marad egyéb hátra, mint azon elvnél fogva,
hogy ,quaedam principia disputantibus communia
esse debent,' azon jogokra hivatkozni, mellyeket
még ugyanazon urak is természetileg elidegenithetlenekül tekintenek. Innen a'társulati jogra való
hivatkozás. De ök itt sincsenek hiányában, ha a'
kath. egyházról vagyon szó, a'difrerentialis okoskodásoknak. ,Vannak egyesületek', kérdi Brestl,
mellyek az álladalmi polgárok' % - á t foglaljákmagokban? Nem kötelesség-e az illyen egyesületet
föloszlatni?' (Szép tisztelete a' többségi akaratnak.
Tehát egy olly kormányforma alatt, mellyben a'
többségek határoznak, a' polgárok' 5 / 6 -dának kifejezett akarata mellőzhető, elidálható volna? Ezen
theoria szerint a' föloszlatás' kötelessége azon
arányban növekednék, a' melly arányban valamelly társulat' tagjainak száma szaporodnék, és e'
kötelesség' legfőbb lenne a k k o r , ha minden álladalmi polgár egyszersmind társulati tag is volna.
De valljon ki fogná akkor ezen társulatot föloszlatni? A ' s t a t u s in abstracto, a' ki nem létezik?
Vagy az álladalmi tagok mondanák az egyesületieknek, azaz : önmagoknak, oszoljatok szét, mert
különben szétkergettetlek? Nyilvánvaló ebből,
hogy bizonyos urak, kik elvben mindig a' többséget sürgetik, soha sem hajlandók annak akaratát
respectálni, lia az ellenök szól.) ,Vannak egyesületek, mellyeknek tagjai gyermekek és csecsemösek?' (Mit jelent ez? Soha sem vette az egyház
függetlenségét olly értelemben igénybe, hogy a'
statusnak jogát : a ' g y e r m e k e k - és csecsemösekre
fölvigyázni, hogy valaki akár test-, akár lélekben
meg ne rontsa őket, is kétségbe vonja. Minden
követelése az, hogy azokra, a'kik övéi, engedtessék meg neki azon nevelés- és tanítási befolyás,
mellyel irányukban épen azért, mert ö v é i , elhanyagolnia nem szabad.)
,Vannak egyesületek,
mellyekben a' többségnek semmi szava sincs?
Vannak egyesületek, mellyekben minden uralkodás 3 — 4 tagot élethosszant illet?' (Mi veszély
Származik innen a' statusra? Nem veszedelmesebb e k - e ezerszerte az ollyan egyesületek, mellyekben ezereknek, vagy mindnyájának van szavazat-

és kormányzási joga? És ha az egyesületi tagok
ebben önkényt megegyeznek : nem foglallalik-e
ezen 3 — 4 tag' akaratában, legalább implicite v a lamennyinek akarata is bent?) ,Fognak-e önök
egy olly társulatot tűrni, mellynek feje a' külföldön lakik, és maga a' világ' minden részeiben v a gyon elterjedve? Látják tehát, hogy a' kath. e g y háznak egy társulattal való összehasonlítása meg
nem állhat.' Tehát mihez kell már azt hasonlítani? Valóban mindinkább meggyőződünk róla, hogy
a' katholicusok ezen urak szerint jogtalanok;
hiszen, mint l á t j u k , a ' mindenekkel közös társulati
jogra sem szabad hivatkozniok ! Szívesen fölteszszük, miszerint a' t. szónok ur csak azt akarta
mondani , hogy a' kath. egyház valami r e n d kívüli , tehát nem eshetik a' társulati jog' közönséges szabályai alá. Mi a' számot illeti : életünkben
azt tapasztaltuk, hogy azon u r a k , kik a ' k a t h .
egyházat híveinek nagyobb számánál fogva kívánják korlátoztatni, minden más egyesületnek annál
nagyobb súlyt, annál több tekintélyt, annál j o g o sitottabb állást tulajdonítanak, minél több tagokat
számlál. Miért tesznek tehát e' tekintetben e g y e dül a' kath. egyházzal kivételt? Arra pedig, hogy
a' kath. egyház egy külföldön lakó főnök állal
kormányoztatik, 's idegen tartományokra is kiterjed : már megfeleltünk ott, hol hierarchiai tulkápások- és tendentiákról szólottunk, megmutatván,
hogy innen a' statusra nem csak semmi veszély
sem háromolhatik , hanem a' testvéri kapocs miatt
minden nemzetek jogaik' ugyancsak testvéri és
kölcsönös tiszteletére, és egymáshozi kegyeletes
közeledésre lelkesiltetnek. Igaz, a' kath. egyház
e g y , az egész világon elterjedt és központi k o r mánya áltól compact testület. De mint helyesen
megjegyzé egy szónok : compact a'jóban. És azért
lia a' kath. egyház rendkívüli valami is : rendkívüli
biztosítékokat is nyújt. Nézzétek hit- és erkölcsrendszerét. Ez meghatározott, örök és változhatatlan. Minden katholicus t u d j a , hogy ezen elvek
nem lehetnek ma mások, mint valának tegnap , 's
csak azok maradnak a' csendes tenger' sziklás
szigetein, a' mellyek voltak Európában. Minden
katholicus tudja, hogy ezek nem egyedül külsőleg, az emberek' iránti félelemből, hanem bensőleg
és Isten előtt is kötelezik ötet. Minden katholicus
tudja, hogy ezen elvek szerint tartozik a' polgári
felsőbbségnek engedelmességgel még akkor is,
ha ez iránta igazságtalan volna ; és viszont sem a'
pápának sem a' püspököknek nem tartozik e n g e delmességgel egyéb azon határokig, mellyeknél
ezen hitelvek végződnek. Mellyik egyesület m u tathatja ezt ki? 'S ha mindjárt, mint mondatott, a'
valóság nein is ideal : az ideal mégis örökké
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ugyanaz, szent és szeplőtelen, és semmi sem
könnyebb az álladalomnak, mint az attól eltért
fegyvertelen főnököket annak körébe viss/autasitni. Semmi sem hiúbb, mint napjainkban a' v i lágot hierarchiai rémképekkel rettegtetni. Nem a1
világnak van oka mi tőlünk tartani a k k o r , midőn
rendel akar : hanem igenis van nekünk elég
okunk félni egy ollyan világtól , melly forradalmakban leli kedvét, és saját hazával egyült az
Isten''templomát is készül fölgyújtani. Fölötte szomorú dolog volna, lia a' kath. egyház elleni ezen
declamatiokat illetőleg, végtére is az világlanék
k i , hogy nem annyira a' hánytorgatott túlkapások,
mint inkább a1 fölélesztendő vallásosság a z , mit
bizonyos urak a' szabad és független kath. e g y házban rettegnek.

járó egyházi jogokat. A' miért mi esdünk, az csak
annyiból áll : hogy ezen jogokat, mint már m e g mondottuk, ne felelős ministerei, hanem e g y e n e sen kath. testületek által gyakorolja. Mi őszintén
és mindeneknek, a' mi szent előttünk, közbevetésével nyilvánítjuk , hogy szabadsági törekvéseinkben semmi más czélunk nincs, mint a' v a l lásosság' fölélesztésével nem csak a' lelkek' ü d v é t , hanem a' társadalmi r e n d - és engedelmességet is biztosítani.

Végtére fölhozatott az is, hogy mi baja volt
eddig Ausztriában a' kath. egyháznak. Nem volt-e
szabad? Nem v o l t - e pártfogolt? Nem részesült-e
több javakban minden egyebeknél ? A ^ m ' e z t illeti:
elismerjük, miszerint a' fölséges és uralkodó
ausztriai háznak mi temérdek hálával tartozunk,
a' harczokért, mellyeket a' katholicismus' é r d e kében vivotl; az alapítványokért, mellyeket k a tholicus czélokra fölszentelt; a' fönséges példaadásért, mellyel alattvalóinak elővilágitott; a'
védelemért, mellyel három századokon keresztül
fölöttünk őrködött. I g e n , a' kath. egyház' állása
fejedelmeink alatt az egész birodalomban nagy,
dicső és ünnepelt vala. De azt sem tagadhatjuk el,
hogy a' félszázad óla befogadott febronianus rendszer' következtében az egyház' administrationalis,
bírói , tanítási és társulati joga sokkal inkább
meg vala szorítva, hogysem ö a' kor' rendkívüli
szükségeihez képest, az egyházat és álladalmat
egyaránt aláásó gonosz' ellenében kellő hatással
fölléphetett volna. Nem akarjuk e' rendszer' fölkarolását egyedül a' kormánynak fölróni. Távol
legyen. Jó adagrésze van ebben püspökeinknek is.
E' rendszer a' pápai tekintély' rovására csak ugy
hízelgett a'püspököknek, mint a' statushatalomnak.
Nem akarjuk ezt bővebben tárgyalni; csak azt az
egyet emiitjük meg: Volt-e mód b e n n e , egy k ö telességét nem teljesítő püspököt rendre utasitni?
V o l t - e képes ismét egy megyei főpásztor m e g f é kezni egy szertelenkedö , ellentálló , pártoskodó
kanonokot, tanítót, vagy bárkit mást, ha egyszer
királyi nevezményü méltósággal föl volt diszesitve?
Nem kérettek-e föl, és nem tartattak-e le azonnal
a' perek ? Tekintetbe kell venni a' változott körülményeket is. Megváltozván a' politicai kormányforma : az egyházálladalmi viszonyoknak is meg
kell változniok. Legyen a'magyar király ezentúl is
szereteti kegyurunk, bírja az ezen czimmel együtt-

A' romai nagy szónok egykor tulajdon háza
mellett beszélt,'s az ezen időtől közmondássá vált
elnevezés :,Cicero pro domo sua', minket is illethet, ha mi a' bécsi éber lelkészekről szólunk, miután magunk is Bécsben lelkipásztorkodunk. A z o n ban mi sem tölt el minket 's mindenkit , a' ki az
1848-diki eseményeket minden ekkoráig előforduló
körülményekkel nem fölületesen, hanem azok'mélyebb alapjaiba behatva tekinti, nagyobb tisztelettel 's csudálattal, mint azon mód, mellyel a' bécsi
lelkészek az események' irányában magukat v i s e lék, 's hivatásukat teljesiték. Az emlék, mellyet
ezáltal maguknak szerzének, nem lesz mulandó, 's
valamint eddig Német- és Frankhon' részéről e l ismertelék, ugy el fog ismertetni , mint halljuk,
Romától is. És ők ezt valóban meg is érdemlik.
A' csábitások' syren hangjai, a' rágalom és c s ú folódás' szirtjei között, az elhagyatottság' z á t o nyán, a' sok alakú inség' közepette, müködésök'
sokféle akadályainak bérczein, ezer veszedelem
sőt maga a' borzasztó halál előtt is állottak, mondhatni majdnem összesen, mozdulatlan, m e g h a j o latlan 's fölülmulatlanul, szóval tanítva, lettel s e gítve és épitve, állásukkal, béketürésökkel 's kitartásukkal győzve.

A' bécsi lelkipásztorkodó clerus a' martiusi
napok óta.

Mennyire csalogattatának a' napi sajtó 's á l lítólagos barátjaik által a'gyülekezetekben 's mindennemű összejövetelekben, hogy emeljék föl
szavukat, 's követeljék eltörlését azon természetellenes kényszerítő törvénynek, melly a'presbytereken fekszik, megszüntetését az egyházfokozati
járomnak, a' melly őket nyomja ! Milly számosan
jövének a' danaok, tenyerükön hozva ajándékaikat a' clerusnak ! De a' clerus bedugta füleit ezen
syren hangok előtt; nem esengett az ő adományaik
után; elutasitá magától,'s inegköszöné a' javakat,
mellyek becsületébe, az egyház'fegyrendszerébe,
sok g y e n g é k ' h i t e - és üdvébe kerülendettek.

181
Millv dühhel nem rohantak azonban e' miatt
az elutasított részvevők, segélyhozók 's barátok
reája ! Mennyi szennyes rágalmat nem hintének a'
házasodni,'s föllázadni nem akaró clerusra! Ekkor
ki sem volt tudatlanabb, durvább, rosszabb a' p a p ságnál. Mitsemtevés és folytonos tobzódásról
vádoltaték, valamint arról is, hogy vágyainak
kielégítésére lelkismeret- 's becsületét silány
pénzért eladá. Sőt egy hamis társ gúnyosan ejté
ama' gyalázatos mondatot : ,Mit akarnak egyebet
feleségnél?' még azok fölött is, kik egymásnak
viszonyos bátorítására egyesültek. Ki védte a k kor a'clerust? ki vigasztalta öt? El volt hagyatva,
's egyedül az Urban, kinek híven szolgált,'s ön jó
lelkismeretében talála vigaszt 's kitürési erőt
Időközben kisarjadzott mocsáros alapjából a'
magasztalt biztossági választmány, mellyel mindazoknak , kik az üldözött 's elitélt rendek fölött
bosszút állani akartak, kedvező Ítélőszék nyílt ; és
azonnal emelkedtek panaszok a' papok ellen.
Ekkor készíttetett, miután egyeseket eléggé boszszantottak volna, a ' b é c s i összes lelkészek ellen
is egy panasz, hogy reactionariusok, hogy polititicai ármányokat követnek el, fölhasználván e' c z é l ra a' s z ó - és gyóntatószéket. Egy rövidlátó m i nisterium megragadá az ü g y e t , sőt maga a' papi
hatóság is eléggé könnyenhivö volt, a' hazugságot
igazság gyanánt tekinteni, 's papjait nem a' l e g szelídebb modorban fenyegetni. Később azonban
nyilván kiviláglott, hogy ezen nyilvános vád által
ördögi ármánynyal bizonyos czélok terveztettek
eléretni, mellyek csakugyan boldogtalanul el is é rettek , a' mint ezt az országyülésre vetett egy
pillanat tanúsítja. De a' clerus hibátlan volt. 0 sem
politicai cselszövényeket nem szőtt átalában, sem
reactionarius nem volt; valamint az egyház, ugy
tulajdon jól fölfogott érdeke tiltja, 's tiltá neki a'
reactiot.
A' sajtó' részéröli folytonos gyalázás és r á galom, azon legundokabb gúnyok között, mellyekkel a' pap sokszor nyilvános utczákon találkozék,
azon folytonos végkizsebelés között, a' követelő
és fenyegetödzö napi tolvajok és koldulók' r é széről : eljött végre a' clerusra a' nyárderék, 's
vele a' bécsi lelkészkarnak egykori tagja, de az
által kivül- és belülről ismert 's méltányolt Pauli
Herman is. Ö Bécsnek s ö r - és tánczcsarnokaiban
árulgatta bölcseségét ; 's jóllehet működése nem l á t szott veszedelmesnek, mégis ezerekrc ment azok'
száma, kik öt hallgatták, 's alig találtaték bizonyos
külvárosokban gyermek, ki öt vagy személyesen
beszélni, vagy róla mesélni ne hallott, avagy v a lamelly értekezést felöle ne olvasott, vagy ne
kérdezősködött volna, mi légyen a' dologban, 's

mit mondanak hozzá a' papok. Az volt a' hiedelem, hogy a'clerus nem képes az uj tannak ellen (állani, v a g y azt megtagadni, vagy hogy rokonszenvvel viseltetik iránta; sőt nyilvános lapok, különösen Némethonból, hol hibás egyetemi k i k é p zetségünket ismerték, vagy Ausztria' clerusában
kevés egyházi szellemet föltételeztek, valóságosan elöjósolták, hogy a' clerus az előnyomuló n é met-katholicismus által meghódittatik. Ekkor a z o n ban fölemelkedik ezen clerus, elöljáróitól föl nem
szólittatva, 's az agg katholica igazságnak s z a v a ival szembeszállt a' hazugsággal, 's megteltek a'
templomok a' szent beszédek' alkalmával, 's a' h i vek örvendeftek papjaik' bátor buzgalma 's azon
győzelem fölött, mellyet az igaz; ág a' hazugság
fölött vivott; ezer hálakönyü nedvesiti a' l e l k é szek' kezeit, mellyeket a' hivek a' jó alkalommal
mondott szavakért csókolának. A' clerus ezen e l h a tárzó időben pompásan viselé magát ; nem csak hogy
ki sem tért ki azon egyen kivül, mi több a'jelesebbek'
nagy száma szóval és tollal egyremunkált, hogy
Ausztria'fővárosának már utóbbimozgalmai előtt is,
sokan bánkódva 's szégyenülve, sokan utálva 's
elundorodva forditák el szemeiket az ujitók' é r t e kezéseitől 's falragasztványaitól, 's átalában szivüket a' nagy hazugságtól. Mi e'helyütt csak azon
mély benyomásra 's jó sikerre emlékezünk, mely lyet a' lelkészek' első falragasztványa : ,,A' bécsi
katholieus népességhez", idézett elő. A ' f é l s z e g - ' s
ingadozók' megnyerésével, mellyet e' ragasztvány
sikeresitett, a' német-katholicusoktól nagy tér
vétetett e l , mellyen sok pusztítást okozhattak
volna.
A' clerus volt az továbbá, melly a' katholieus egyletet Bécsben életbe léptette, melly egy
méltóságos föliratban az országgyűléshez fordult,
melly állása javadalmazta néhány filléreivel a'
küzdszerek' nyomtatási 's más költségeit viselte,
's a' jó ügyért semmi áldozattól sem vonakodott.
De ki volna képes végre a' clerus' magatartását az octoberi r é m - 's szövevényteljes napokban illendően méltányolni? ! E' napokban mutatta
ki tökéletesen, mennyire ismeri hivatását 's k ö t e lességét; mert ekkoriban a'clerus nem csak lelkipásztori hivatási hűségét 's halálbátorságát mutatta
ki, hanem a' zajongás' irányában azon mértékletességét , azon tapintatát 's azon tisztán keresztényi okosságát is, miszerint a' pártok fölött m a radott. Nem volt az csekélység, miként néhányan
hiszik, fegyveres csapatok közt állani, véleményeiről minden pillanatban kérdeztetni, 's ha
ezek nem tetszenének, miként több pappal történt,
mellnek szegzett szurony között minden alkalommal halállal fenyegettetni. Sok kívántatik ahhoz,
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hogy valaki a' pártemberekkel ugy megegyezhetett , hogy azok nem kényszeriték öt puskával a'
vállon az utczatorlaszokra állni. Több Olaszhonból 's Gallicziából jött tisztek e' sorok' Írójának
csudálkozásukat nyilvánították e' fölött, mert ott
a' pártütök' élén papokat egy kézben kereszttel,
a' másikban öldöklő fegyverrel láttak állani; itt
pedig egyedül békehirdetöiként látták őket hivatásuk' isteniségében.
Valóban illy nemes, ill jeles clerushoz tartozhatni, tagjának nevezhetni magát : lélekderitö,
erösitö, vigasztaló és bátorító, legyen bármilly
keserves is a'kor, a'mellyben él. Az Ur jutalmazza
meg hűségét. (W. Kirch. Z.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Németlioii.
A' pfalzi kolostorügy, mellyről eddigelé előadva az
okokat, mellyek a' kérdéses zárdák' álladalmi eltörlése ellen szélnak, mi is tevénk említést, mindinkább bonyolodik.
Erre nézve az említett okok' rövid összevonása után igy
szól az ágostai postalap : ,Es mit tesz a' király' ministeriuma ? Azt készül kinyilatkoztatni, bogy ezen kolostorokat
eltörleni lehet és kell!! Hiszen úgyis engedelmes szolgája
a' mi radical tartományi tanácsunknak. Valljon a' korona'
szolgái és tanácsnokai eszöknél vannak-e, illy rendelvények' kibocsátásánál? Valljon a'jogot, becsületes nevöket,
és a' multat meg jövőt szemök előtt tartották-e, midőn a'
magas alapító' fiának aláírás végett illyesmit elébe adtak ?
Nem tudták-e, hogy ők ez által a'demokraták' minden törvénysértését szentesitik? N e m tudták-e, hogy ha egyszer
ők is az erőszak' terére léptek, ezeknek elbizottságukban
nem kell mást tenni, mint őket követni, nekik mindaddig
parancsolni, mig minden meg nem rontatott, és föl nem
forgattattatott? Nem t u d t á k - e , hogy ők ez által örömmel
üdvezlett eszközökül szolgálnak a'fölforgató, és nem az igazán haladó pártnak ? Azt kellene hinnünk, hogy álmodunk !
D e nem álmodunk; ez mind 1848-ban történt; ez egy
minden előbbi keserű tapasztalás' daczára újonnan megkísértett valóság ! Atka ez a' mi valóságunknak, átka a' mi
mindenütt végkép sülyedt állapotainknak !'
,Mit kell itt tennünk ? Sokat, igen sokat ! A' katholicus egyletekhez folyamodunk legelőször is, mellyekből különösen egy törvényszerű és szabályozott álladalmi élet látszik kifejleni, miután a' rend' mindazon elemei, mellyek
már másutt megsemmisíttettek, oda menekültek. Ezen egyletek' föladata most a' megsértett jog- és igazságosságért
törvényes módon sikra szállni. Mutassák meg, hogy lia az
igazság és kitartás, a ' j o g és bölcseség' utja mindenkitől
elhagyatott volna is: ők mégis érzik a'jogot, és ebben a'
bátorságot és hivatást, a' hazának megmentését eszközölni.
Kell, ha már minden egyéb elveszett is, liogy legalább a'
becsületet megmentsék, és bebizonyítsák, miszerint vannak
még emberek, kik az illy módon választott útnak kártékonyságát és szörnyű ferdeségét igen jól belátják.'
, Azután mondjuk ki meggyőződésünket : hogy mi ezen
dolgok miatt az oggersheimi kolostor' létezése iránt minden
aggodalom nélkül vagyunk. Jövőre a' kolostorok nem or-

szágos rendelvények' folytán fognak támadni, vagy föntartatni ; hanem lakóik' szelleme által. A' kolostori államintézetek vagy álladalmi kolostorok üresek- és becsnélkiiliekké fognak válni ; m e r t e ' v i l á g o n i l l y e l k o r c s o sult jószág többé nem tenyészhetik.
Az
utóbbi bajtól az oggersheimi biztosítva van. S z e r z e t e s e i n e k s z e l l e m e k e z e s k e d i k e r r ő l . Ha másutt
az adott szót, szerződést, a' liüség- és hitet többé nem tisztelik, legalább a' katholicus Pfalz b e c s ü l e t d o l g á n a k
tekintendi, annak további fönállása iránt fölszólalni. Azt
szétverni sem a' szuronyok (mellyek e' végre már nem léteznek többé,) sem áruló beszédek, sem a' v e l e n c z e i
becsületesség (Lásd Lufft : ActenmSssige Verwahrung und
Abwehr. Augsb. 1 8 4 8 . S. 48.) képesek nem lesznek. Sőt ellenben, a' kolostor épen most fog megszilárdulhatni ; szellemi próba ez rá nézve, és szerencséje talán, hogy e' vihar
jött. Ha köztünk a' franczia forradalom' időszaka után a'
kolostorok az igazi szellem' birtokában lettek volna : ügyök vagyonuk' elvesztésének daczára is együtt maradnak,
és a' világ' minden részeire el nem szúratnak. E' vesztesség által intézeteik megtisztultak és a' jobb időkre
megtartattak volna. De igy a' szellem tűnt e l , és ők külsőleg is elváltak egymástól. Az igazi kolostorban pedig a'
szellemnek kell összetartani, ha a' kérget, a' külsőt összezúzzák vagy marczangolják is.'
,Végtére még egy pontra akarunk utálni. Többször
történik, hogy midőn a' jogérzet és igazság lábbal tiportatik, a' kegyelet' érzelmei mégis szoktak tiszteltetni. De
millyen homlokkal kell bírni azoknak, kik a' fiútól, még
atyja' éltében ollyasmit eltörlő rendelvény' aláírását követelik, mit atyjának jótékonysága építtetett ?'
,Azonban szükséges, hogy az egyház az ő függetlenségét elérje : mert a' ki egy tekintetben igy bánik az
egyházzal, az más tekintetben is csak oda müködendik és
törekedendik, hogy legkönnyebben megvásárolható és leggyengébb pásztorokat nyerjen. A' papság' szolgaisága
(servilismusa) és erkölcsi kétszinüsége biztosítja az álladalmi zsarnokságot, és ezzel egyszersmind az egyház'
vesztét is.'
— Kérdés tétetett, lia valljon Blum Robert a'lipcsei
ronge-gyülekezet' nevezetes elnöke és a' bécsi forradalom'
egyik főnöke halála előtt magába tért-e, vagy pedig utolsó
pillanatig megmaradt istentelen tévedésében. E' kérdést
egy levélben találjuk megoldva, mellyet egyik plébános,
barátjához a'hires Hurterhez intézett, ki épen a' kivégezés'
napján Bécsben tartózkodott.
November'9-kén éjfél tájban egy pap hivaték el, hogy
reggeli öt órakor börtönbe menjen. Nem tudta, hogy kihez
hivatott, csak a' szobába l é p v é n , tudta meg azt. ,Ki hivatta önt', monda neki B l u m , ,én német-katliolicus vagyok.' (Vallatásakor nem igy nyilatkozott, és a' per' okleveleiből látható , hogy ő magát egyszerűn katholicusnak
nevezte.) ,Tudom,' válaszolt neki a' pap ; ,de gondolom,
hogy illy szörnyű pillanatban ön nem utasitandja vissza a'
barátságos tanácsokat.' Blum családjáról beszélt, fájlalván,
hogy el van szakasztva tőle, a' nélkül, hogy csak bucsut
is vehetne. , , A h , monda ő , vajha azon vigasztalásom
lehetne őket börtönömben látni, és hozzájok néhány búcsúszót intézni !" A ' pap figyelmeztette őt, hogy egy illy jelenet csak jobban fogná utolsó pillanatait elkeseríteni, és
eszébe juttatá, mikép hasonló körülményben Socrates
családját magától eltávolította, liogy panaszaik által félbe
no szakasztatnék azon beszélgetésben, mellyet barátjaival
a' lélek' halhatatlanságáról folytatott. Csudálatos változás
látszott Blum' lelkében működni e' társalgás alatt; egy-

183
szerre kezeit összekulcsolva, Raimond atya'lábaihoz borult , és kérte, hogy öt az Oltári-szentséggel megvigasztalná." ,Ön j(51 fogja tudni', válaszolt neki az a t y a , ,liogy
ez csak akkor történhetik, ha ön őszinte gyónás által az
Istennel kibékült.' Blum mondá, hogy ezt igen is kivánja.
Erre a' porkoláb kiment a' szobából. Az elitélt meggyónt,
és az Ur' testét nagy ajtatossággal magához vette. Dicsőség
annak, ki őt malasztja' elfogadására késznek varázsolta.
A' mi minket illet, kötelességünknek tartjuk nyilván és minden ellenvetések' daczára tagadhatlan igazságul kinyilatkoztatni , hogy Blum Robert halála előtt német-katholicus
tévedését letette, és az anyaszentegyházzal kibékült. Mialatt a' vesztőhelyre vezették, egy szomszéd templom'
misére hivó harangjának csengését hallotta, mellynek
hangjai rá nagy hatással voltak, eszébe juttatván ifjúkora'
é v e i t , mellyeket Kölnben töltött, és azon időt, mellyben a'
benczéknél a' szent mise alatt szolgálatot tőn. Megemlék zék egyszersmind ősz anyjáról i s , ki őt templomba küldvén , intette, hogy az Isten' félelmét és az ő parancsait
soha szemei elől ne veszítse. Azonban alig terjedt el B l u m
Robert' megtérésének vigasztaló hire Némethonban : a' protestáns és forradalmi hírlapok mind összeröffentek, nyíltan
tagadni, hogy a' német-katholicusok' főnöke magát anynyira meggyalázta, és olly aljasságot követett légyen el: hogy
bűneit egy romai kath. papnak meggyónja. E' tény fölött
tehát, mellyért eddig csak magán levelek kezeskedtek, hivatalos tudósítások szereztettek. 'S íme itt következik e'
tárgyban a' bécsi érseki főmegye' szentszékének nyilatkozata : „Azon fölszólitások' következtében, mellyek hozzánk
intéztettek, a' scoti plébániának lelkészét, Schvedler Raimond atyát, ki Blum Robertet utolsó pillanataiban a'
religio' vigasztalásival ellátta, folyó hónak 10-kén előnkbe
idéztettük, hogy számot adjon ennek az Isten- és egyházzali tanusitottt kibékülése felől. E' pap által adott nyilatkozat bizonyítja, mikép Blum Robertet, ki már vallatásakor
magát katholicusnak nyilatkoztatta, az őt érendő váratlan
kimúlás, de még inkább fönhagyott neje- és gyermekeinek
sorsa Isten' malasztja által meghatotta, megnyitván szivét
az intések és tanításoknak, mellyek rá pazaroltattak; megemlékezettanyjára és a'tőle nyert ajtatos intésekre, 's miután előbbi hite föleleven'dett, és minden bűneit meggyónta :
szembetűnő megindulás- és áhítattal fogadta a' szentséges
uti eledelt. O hálát adott a'papnak, a'tőle nyert vigasztalásért, és e'szavakat mondva halt meg : , A t y á m , k e z e i d b e a j á n l o m l e l k e m e t ! ' Kelt Bécsben, januar'
27-kén 1849. Ezen bizonyítvány az érseki szentszék' nevében Pollitzer Mátyás, telmesi czimzetes püspök és a'
bécsi érseki főmegye' átalános helynöke, és Eichelhard
Lipót, a' szentszéki kanczellaria' igazgatójától van aláírva.
E' szerint az Istenségnek egyik legnagyobb, legcsudálatosb
müve bizonyult be korunk'legbotrányosb hittagadói és legveszélyesb zenditői' egyikének megtérésében, és hiszszük,
üdvezitésében is.

Francziaország.
(Interpellatiók a' romai ügyben.) A' forradalmi propaganda' párthívei a' franczia nemzeti gyűlésen, február'
2 0 - á n szántszándékkal látszottak, a' romai köztársasági
ügyek' ellenséges szóbahozásával, kudarezot keresni, a'
melly el sem maradt. Ledru-Rollin, Bac és Flocon m e g botránkoztak azon, hogy IX. Pius' trónvesztésének jó hire,
nem olly örömmel fogadtatott Francziaország' kormányától, mint az a' hegyi párt' padjain történt. Azon is csudálkoztak, hogy a' nemzeti gyűlés nem érti, sem nem veszi

föl ugy az ügyeket, mint ők. Szerintök, IX. Pius mint világi fejedelem vétett népe ellen! Mint főpapnak nincs
többé keresztény érzelme ! íme ezt igyekezett a' hegyi
párt kikiáltani, kétségkívül szükséges volt, hogy magát
egészen leleplezze. D e látván a' nemzeti gyűlésben nyert
sikert, már most megítélheti, hogy millyen korlátok állanak
állitmányaival szemközt : valaha helybenhagyatni az ország,
Europa és az egész világ által, ha esztelen szóhalmai a'
föld' mindazon részeiben tudomásra jutnak, mellyekben az
emberek az erkölcsiség, igazság- és civilisationak l e g alább legelemibb fogalmait birják. Minden vélemények,
minden hitfelekezetek, minden nemzetiségek tisztelik és
meghajolnak a' dicsőséges gaetai számkivetett előtt. Mindnyájan fölszólamlanak azon kiszabadittottak és megkegyelmezettek' hálátlansága és esztelensége ellen, kik a' gyilkosságot és szabadságot makacsul összezavarják, és kik csak
azért ragadtak fegyvert azon kéz ellen, mellytől annyi
jótéteménynyel tetéztett.ek, hogy annál sebesebben rohanjanak a' demagógia' rabszolgaságán keresztül idegen szolgaságba, mellyből őket csak a' pápaság fogja ismét kiszabadíthatni. De illyen ezen főpap' magasztos eszméi és
halhatatlan erényei' csudálatos eredménye, kit Isten e' nehéz időkben adott anyaszentegyházának. Még üldözői is
kényszeritvék öt dicsérni, vagy ha az igazságtalanságot
rágalommal tetézni merészlik, rendkívüli szidalmaik csak
annál inkább tüntetik föl azon egyhangú rosszalást, melylyet támasztanak. Igy történt, hogy Coquerel protestáns
tiszteletes, szerencséjének tartotta a' szószéken, elszakadt
feleink' magasztalásait azon hódoló rokonszenvek közé vegyíteni, mellyeket a' fejedelmi pápa dicsőséges ügye iránt
Poujoulat, Aylies, és Drouyn de L' Huys, a' gyűlés, valamint a' kormány és népek' nevében ünnepélyesen tanúsítottak. Aylios az e' vitában részt vett szónokok közt leginkább volt lelkesülve. 0 fönségesen bebizonyította, hogy a'
pápának lelki hatalma, a' nélkül hogy világi hatalmával
összezavartatnék, nem kevesbbé alkotja csomóját és alapját a' romai kérdésnek, és hogy legalább e' viszonyban e'
kérdés legnagyobb mértékben érdekli jogaik és kötelességeik' tekintetéből mindazon nemzeteket, mellyeknek ölében
katholicusok vannak. A' külügyek' ministere is egyenest
és nyíltan ellenmondott a' hegy' sürgetéseinek, mellyek
szerint Francziaország köteleztetnék akár a' külhatalmak'
lehetséges közbenjárása ellen tiltakozni, akár a' romai
pártoskodók' irányában a' közbenjárástól magát tartóztatni. Drouyn de L'Huys leginkább azt tünteté ki, hogy egyik
vagy másik mód által, a' franczia befolyás működni törekvendik Olaszhonban. A' szószéki szónoklatok és a' minister' magaviselete két jelenséget tüntet föl, mellynek folyama senki figyelmét sem kerülendi el. Még ennél is jelentékenyebb a' gyűlésnek elég világosan kinyilatkoztatott elhatározása, az interpellatiók' szerzőit ép' olly teljes, mint
előre nem látott hátrálásra kényszeríteni. Valóban LedruRollin azon nyilatkozattal végezé, mikép megjött az idő
párthiveire nézve, lobogójuk' diadalmát nem csupán a' vakmerőség, hanem maga a' szemtelenség' kicsapongásaiban is
keresni. A' forradalmi propaganda a' nemzeti gyűléssel még
soha sem vivott harezot, mellynek kimenetele olly szerencsétlen és egyszersmind inkább megérdemelve lett volna.
De ime itt az egész vitának folyama : Ledru-Rollín-on a'
sor szólani azon interpellatiokra nézve, mellyeket az
olaszországi, és nevezetesen romai ügyek fölött tegnap b e jelentett. Ledru-Rollin : Egy nagy esemény, melly maga
után nyomokat hagyand a' történelemben történt Olaszhonban. A' köztársaság Romában kikiáltatott ; a' pápának
világi hatalma megdöntetett. Ez jóhir a' szabadság' barát-
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jaira nézve. (Ellenmondások a' jobb, néhány szó, igen,
igen ! a' baloldalon.) Bámulok a' terem' azon oldaláról annyi ellenszózatot hallani, hol annyi izben kiáltották : Éljen a' köztársaság ! (Jobb oldalon : D e nem a'romai köztársaság !) Ledru-Rollin. Ha a' kormány egyet érezne velünk,
e' szószékről ünnepélyesen hirdette volna ki ezen nagy
eseményt. Jó távolra innen, szerencsétlen hirek keringnek,
mellyek itt Parisban mégis a' papirok' árkeletét nevelik.
Közbenjárásról beszélnek. Hogyha tudósításaim pontosak,
a' közbenjárás közvetlen nem Ausztria, hanem Piémont
által fog tétetni. Piémont lesz, melly a' pápát megint
visszahelyezendi. Mondatni fog, mikép az ügyek családilag,
olaszok közt és a' szövetségi eszmének erejével rendeztetnek. Azalatt ezen működés' erkölcsi támogatása végett,
Francziaország' hajóhadának egy része Civita-Vecchia és
másik része Genua előtt fog horgonyozni, mikép jól megértessék, hogy Piémont egyedül maga nem működik. Én
részemről, mint republicanus, nem akarok e' híreknek hinni; mert szemeim előtt ezenjezuitai közbenjárás megbecstelenitené Francziaországot. (Mozgalom.) Drouyn de L'
H u y s : Az előttem szőlő tisztelt szónok, emlékeztetvén
minket, hogy az egész nemzeti gyűlés több izben kiáltá :
Éljen a'köztársaság ! elbámult, hogy ezen gyűlésnek egy
része hozzá hasonlón nem fogadta a' pápa' világi fejedelmisége megdöntésének, és a' romai köztársaság' kikiáltásának kedvező hirét. A' kormány nem fogad el semmi solidaritást a' franczia köztársaság és azon mozgalmak, azon
pártütések közt, mellyek Europa' minden részeiben támadhatnak. (Zaj a'baloldalon ; számos hang : Igen jól! Igen
jól!) Drouyn de L' Huys: E' szerint, ha kérdezik tőlünk,
valljon akarjuk-e kiáltani : Éljen a'köztársaság ? Mi is kérdezzük önrészünkről, hogy mellyik? (Igen jól ! Uj zaj a' baloldalon.) A' mienket kihirdetjük, védelmezzük ; mi a'másutt
keletkezteket illeti : azokra nézve elvárandjuk, hogy megismertessék velünk az ő minőségöket, ehhez szabandók azon
fogadtatást, mellyel nekik tartozunk. (Uj helyeslés.) Most
a' hozzám intézett kérdésre térek, melly ennyiből áll : Ledru-Rollin vakhirekre és hírlapi levelezésekre támaszkodva, kérdezte tőlem, ha egy fegyveres közbenjárásra nem
köttetett-e szerződés Nápoly és Piémont között. A' szerepek ugy fognának elosztva lenni, hogy Piémont nyomulandna be a' romai birodalomba. Figyelmeztetem az előttem szólót, hogy Piémont nem határos a' romai birodalommal; köztük országok fekszenek. (Nevetés majd minden
padon. Zaj a' baloldalon.) A' romai kérdés nagy nehézségeket tüntet előnkbe; annak forrásátfogom kijelelni. (Halljuk ! Halljuk !) A' pápai hatalomnak kettős jelleme van.
A' pápa lelki fejedelem ugyanazon időben, mellyben fejedelme egy kis birodalomnak ; világi fejedelem és a' val' lás' feje. (Vegyes zaj.— Halljuk ! Halljuk !) Mondám, hogy
a' pápai hatalomnak kettős jelleme van, hogy az kettős
elemekre oszlik, hogy a' pápa egyszerre világi és lelki fejedelem. Mint világi fejedelem, főnöke egy kis birodalomnak, mint lelki fejedelem, feje az egyháznak és katholicus
religionak. Ezen kettős jellem a' kérdést nehezzé teszi ngyanazon időben, mellyben neki roppant érdeket kölcsönöz. Minden katholicus hatalmasságok, sőt mások is, megrendültek
azon eseményekre, mellyek Romában történtek. Ezen megindulás'' közepette közönyös maradhat-e Francziaország egy
kérdésnél, melly őt élénken érdekli ? A' kormány ezt nem
gondola.

minden eszközt , melly megoldására ajánltatni
fog,
azon élénk gondoskodással , azon komoly figyelemmel,
azon hathatós vágygyal, ollyan eredményhez jutni, minőt
mindnyájan óhajtunk. (Zajos félbeszakasztás a' baloldalról.) Több hang a' baloldalon: ,Mellyiket! Mellyiket'?'
Drouyn de L' Huys: Ezen eredmény mindnyájunk' szivében
rejlik. (Uj félbeszakasztás.) A' kérdés' csínja abban fekszik, a' hatalmakat összeegyeztetni; összeegyeztetni a' lelki és világi hatalmat. Mióta a' világon lélek és test van,
ez azon örök és nagy föladat. Mi annak megoldását jó
szándékkal fogjuk megkísérteni. Most talán azt várják tőlem,
hogy visgálat alá vegyem azon különféle terveket, mellyek
szőnyegre jöhetnek. Ezt se nem akarom, se nem tehetem,
és a' nemzeti gyűlés maga adá tartózkodásának számosabb
tanujeleit, semhogy engem onnan kilépni kényszeritsen,
hova magamat elzárni a' közérdek parancsolja. (Igen jól !)
Ledru-Rollin : Óvást tesz azon eszme-összezavarás ellen,
mellyet a' pápa' ügyében a'" minister fölállított. Mi nem alkotunk itt zsinatot, mi nem vagyunk egyházi tanácskozmányban. Vannak e' koszorúban több liitü, több vallású
emberek. Coquerel: Szót kérek.
Ledru-Rollin : Nem olvasta-e ön a' romai alkotványozó gyűlés' rendelvényét?(Zaj.) Láthatá vala benne azon
magasztalásokat, mellyekben az egyházi fejedelmet részesitik. A' romai gyűlés épen olly tiszteletre méltó, mint az, a'
mellyhcz szólani szerencsém van. (Oh ! Oh !) Az is egyetemes választásból veszi eredetét, mint önök. (Ujabb ellenzések.) Ha engem tovább is igy fognak félbeszakasztani,
inkább lemondok a' szóihatásról. (Szóljon ! Szóljon !) A'
rendelvény csak a' fejedelmet sújtja, ki népétől elszökött !
Egy hang: Mondja ön, hogy gyilkosok által űzetett el. L e dru-Rollin. Én bizonyos katholicusok' lelkismeretének érzékenységét meg nem foghatom. Hiszen világos, hogy a'
pápa sokkal hatalmasb és függetlenebb fogna lenni, ha
fejedelem nem volna. Egyébiránt az ideiglenes kormány
lekötelezte magát Olaszhon' irányában; és ez egyszer
önök is vele kötelezték le magokat. Önök kinyilatkoztatták május' 25-kén, mikép a' franczia politicának alapjai :
testvéri szövetség Németországgal, Lengyelországnak viszszaállitása, Olaszhonnak megszabaditása. Önök ezen elveket el nem hanyagolhatják a' nélkül, hogy a' februári forradalom' örökségét magoktól cl ne lökjék. Ismétlem, a' pápa, mint világi fejedelem, vétett népe ellen. (Hosszú félbeszakasztás.)

A' dolog el van határozva, a' mióta Romában az alkotványozó gyűlés összeült ; el van határozva ugy, a' mint
azt önök a' februári napok után, május' havában itt Párisban elhatározták. Önök ide le<ryvert nein hozhatnak, sem
meg nem engedhetik, hogy Roma ellen mások hordhassanak. Es nem mondják meg nekünk, hogy mit teendők lesznek ! Csak sejteni hagyják, hogy ott harcz, vallási harcz,
lehet, a' katholicus egyház fejeért ! (Zúgás.) Es ha a' pápa
a' keresztény érzelmet még megőrzötte
(ellenkezések
minden oldalról) ; lia ő ezt az érzelmet megőrzötte, mint
hiszem is, ő megszégyenitendi önöket. Károly Albert Ausztriától bocsánatot szeretne nyerni. Ismétlem ezt, mert könnyelműségből nem mondom. Én részemről nem féltem a'
romai köztársaságot. A' pápaság' tizenegy századának legyőzése után, az álgyuk fölött is diadalmaskodni fog ; de
önmagukért rettegek, ha másoktól elpártolunk ; és mindenekre kérem az igazi republicanusokat, hogy az eseményeA' nehézség, ismételve mondom, a' kérdés' kettős ket bátorságuk sőt vakmerőségök által mindenkép előmozjellemében fekszik. A' kormány elfogadott és elfogadand dítsák! (Vége köv.)
S z e r k e s z t i 's kiadja D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a t i k L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , K u n e w a l d e r h á z .
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és hihetlen haszna által önmagát ajánló fegyelmet,
a'mennyire lehet, föntartani, híveiteknek mindenek
előtt szivére kötni, és a'nektek adott feloldási h a talommal csak olt, hol azt a' szükségesség, v a g y
szellemi haszonnak érdeke , és a' lelkismerel'
gyöngédsége kívánja, tehát a' vallásos é r z e t - és
jámborságnak nem gyengítésére, hanem megszilárdítására, Krisztus' testének nem romlására, h a nem épülésére élni igyekezzetek.
Azonban, ámbár ezen részben nektek már
semmi különös utasítást sem adunk : mig sem m u laszthatjuk el, ezen alkalomkor, pásztori gondjaink
és atyai intéseink' néhány szavát hozzátok intézni
testvéreink- és szerelett fiainkhoz. Ha ezt tevők
ugyanis régibb időkben, mellyek az egyháznak
teljesen biztos jövőt ígértek, mellyekben egész
monarchiánkon, sőt egész Európán a' béke' áldása
terült el, egyének és testületek' jogai szilárd a l a pon látszottak nyugodni, szóval. mellyekben a'
századok'szokása által megállapított dolgok' rendje
mellett mindnyájan békének örültünk : minél
inkább kell ezt tennünk most , midőn a' lefolyt
1848-dik év Európának majdnem minden népei
között az eszmék-, e l v e k - , törekvések-, j o g o k - ,
és majdnem minden más, az emberekel egyhefüzö
viszonyokban változást hozott b e , midőn a' d o l goknak régi szilárdsága megingattatván, mindenek
uj alakot öltöttek, ős jogok eltöröltettek, ujak a l kottattak , a' szólás- és nyilvános törvénykezési
szabadság legtágabb alapon kimondatott; az o r s z á gok' népei sőt ugyanegy hon' gyermekei között is
a' kölcsönös bizalom' köteléke megbomlott é s
megszakadt elannyira, hogy sok helyen zavar,
lázadás és polgári háború gyuladván k i , a' f e g y verek' dühöngése-és véronlásnak gát még mindeddig nem tétethetett.

Tisztelendő testvéreink-, és szeretett fiainknak, egyházmegyénk 1 összes papságának örök ü d vét az Urban! A' mai napon ránk virradott, S e p t uagesimának nevezett vasárnap int bennünket,
hogy közeledik a 1 negyvennapi sz. böjt' ideje,
vagyis az egyházi évnek azon időszaka, mellynek
különös rendeltetése az, hogy elménknek Istenhez
való gyakoribb fölemelkedése, a' testi kívánságoknak szigorubb fékezése, az irgalmasság' mind
lelki, mind testi cselekedeteinek buzgóbb gyakorlata
által újra föltámaszszuk sziveinkben az idő' f o l y a mában talán lankadott isteni szeretet'tüzét, lemossuk magunkról a' világ' porának ránk ragadott
szenyjét, szilárdítsuk lelkünkben a' szeretet által
munkálkodó élő hitet, és igy illően készüljünk el
az Ur' föltámadása-, vagyis a' húsvéti ünnepeknek
méltó megülésére, mint mellyek minden, az e g y házban létező ünnepeken fölülállanak. Mindezt az
egyház a' böjt' neve alatt érti. ,A' böjt ugyanis',
sz. Ambrus szerint ,a' bűnnek halála, a' véteknek
v e s z t e , az üdvnek segédszere, gyökere a ' m a lasztnak , alapja a' tisztaságnak.' Azonban nem
szándékozunk hozzátok testvéreink-, szeretett fiainkhoz a'nagyböjti fegyelemről szólani, minthogy
ebbeli nézeteinket, mint erre jól emlékezünk, már
más alkalommal elég bőven kifejtettük.
E'
részben ide még csak azt mellékeljük : hogy mi a'
negyvennapi böjt" törvényére, és az önmegtartóztatástól! föloldás' mennyisége- és minőségére
nézve ezen évben sem akarunk változást tenni,
hanem hivek akarunk maradni a'mult évben n e k tek kinyilatkoztatottakhoz; egyedül arra kérvén
sürgetve titeket, hogy ezen, maga ÜdvezitönkJézus Krisztusnak magasztos példája által m e g A' nyilvános ügyek' illy nagy változása, l e szentelt, az egyháznak számtalan parancsai által
megállapított, századok' szokása által szentesitelt hetetlen , hogy a' h i t - , vallás- és egyházra némi
ELSŐ FÉLÉV.
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az emberi e l m e - é s szívvel az igazi szabadság'malasztját, és megalapítsa az egyenlőség és valódi
testvériség' forrásából fakadó kölcsönös szeretetet. Bizonyára Üdvezitönk azért jött e' világra,
hogy minket, kik békókban nyögtünk, az Isten'fiainak szabadságával megáldj on. Bizonyára istállóban születvén és jászolban feküdvén , már g y e r mekségében átölelé az egész emberi-nemet, eltörölvén a' gazdag és szegény, ur és pór közti k ü lönbséget, söt tulajdon példájával igazolván és
méltatván érdt m / e a ' s z e g é n y s é g - é s alázatosságot;
mit később is, egész földöni létének folytán h i r detett tanítása és élete által, melly nem volt más,
mint az összes emberiség iránti szeretetnek, az
önkénytes kereszthalál által megszentelt, eddig
nem látott példánya. Ugyanezen elvekhez ragaszkodott minden időben az isteni mesterének és
alapitójának tanát és példáját követő szent kath»
egyház is. () volt az bizonyára, melly nem csak
a' tévely és gonosz élet' szolgaságától törekedék
a' halál' setétségében sinlödö embert minden módon megmenteni; de azon politicai szolgaságot
És azért, mivel tetszeti az isteni kegyelemis, melly az embert, mint barmot, vagy tulajdont
nek minket, bár érdemetleneket szent seregetek'
embertársának alárendelő, és melly egészen az
élére állítani : jónak láttuk ebbeli nézeteinket, a"
egyház' kezdetei g az egész földön, minden nemmennyire azt levél által tehetjük, ezennel kitárni,
zeteknél uralkodók, megtörte, 's azt mindinkább
hogy fölkeltvén figyelmeteket e' nagy fontosságú
gyengitvén, v é g r e a' föld' minden részeiből, hova
tárgyban, titeket komoly gondolkodásra fölhívhatalma terjedett, kiirtotta. Ezeket senki sem fogja
junk. segítsünk a' megítélésben, és a' cselekvéstagadni, ki az emberi-nem'történetével csak fölüben kettős erélyre ösztönözzünk. Kimutatandjuk teletesen is megismerkedett, ha mindjárt észrevehát átalában mind a' jót, melly a' dolgoknak illy
endi is, hogy az egyház' szelid szelleménél fogva,
óriási változásából a' kath. vallás- és egyházra
nein harczolhatott mindenütt egyenlő szerencsével
háramolhatik, mind a' rosszat, melly ezt fenyeés óhajtott sikerrel a' kemény emberi sziv és a'
gethetné; és az ellenszert, mellyel ez utóbbinak
haszonvágy ellen. Az egyház ugyané' szellemártalmatlanítására élhetünk.
mel volt mindenkor, van most, és leend örökké
A' nézetek, mellyek az elmúlt évben Európát minden tanában, szentségei'kiszolgálásában, végre
özönszerüen eláraszták, az ezekre alapított tör- mindazon üdvszereiben, mellyekkel az e m b e r i - n e v é n y - és tanszerek, mellyekben számtalan uj e s e - met az örök élet' forrásaihoz vezetni akarja. Az
mények' magvai rejlenek, e' három szócska: egyház nem hirdet, mint a" régi bölcselők, más
szabadság, egyenlőség és testvériség' neve alatt igazságot a' tudós-, mást a' tudatlannak, nem szab
kelnek. És bizonyára nincsen az emberiség' gyen- más erkölcsszabályt a' g a z d a g - é s nemesnek, mást
gédebb érzeteit táplálók közül senki s e m , ki e' a' szegény- és igénytelen származásúnak ; nem
szavak' olly átalános elfogadtatásából vigaszt nem térit külön asztalt az előkelőnek, és különt a ' n v o merítene. Mi örvendetesb ugyanis a' jámbor és morultnak ; nem tetézi azokat ajándékaival é r d e jószivü emberre nézve, mint olly átalános mege- meik fölött, de viszont ezektől sem vonja meg
gyezéssel fölkaroltatvalálni a' szabadságnak,melly- azokat igazságtalanul ; ö nem személyválogató,
nél nincsen kivánatosb, az egyenlőségnek, inelly- hanem gyengéd anyja mindenkinek, a' ki szerető
nél nincs az emberi méltósággal egyezőbb, és a' kebléhez simul, és a' ki égi adományok' tejével
testvériségnek elvét, mellynél boldogabbat gon- telt emlőitől megvetöleg el nem fordul. Jól monddolni sem lehet? IIa továbbá ezek j ó k - és örven- juk tehát, hogy a' szabadság, egyenlőség és testdeteseknek látszanak a' jámbor férfiú előtt : any- vériség' elvei annyira tulajdonai vallás- és e g y nyival kedvesebbek és óhajtottabbakleendnekazok házunknak, hogy ez azoknak alapjaira épitleltnek
előttünk, az evangelium' hirdetői és a' keresztény mondható ; 's hogy azok mivoltukra tisztábban 's
vallás' szolgái előtt, miután szentséges vallásunk- terjedelemre szélesebben sehol föl nem találhatók.
nak összege abban központosul, hogy megizleltesse

befolyással ne legyenek, melly befolyás nem k e vesbbé fontos önmagában, mint sokszerü változatosságában. Ez ugyanis az emberi természet 1
jelleméből, és azon szoros kapocsból, melly a ' v i lági álladalmat az egyházzal egybefüzi, önkényt
következik. És ámbár erös bizalmunk, hogy vallásunk, és ennek örje a1 kath. egyház Üdvezitönk'
Ígérete szerint a' világ' végéig megálland, 's hogy
azon sem az emberi ész' találmányai, sem a' p o liticai ügyek'fordulatai erőt nem veendenek : mindazáltal tisztünkhöz tartozik körültekinteni szorgalmasan , ha a' dolgoknak illy változásai nem rejten e k - e valami üdvhozót, ha az emiitett főbb fontosságú tárgyakat, a' vallást tudnillik és egyházat
nem fenyegeti-e vész? Ezt megvisgálni ugyanis főleg a'mi tisztünkhöz tartozik, kiknek, mint az
u j szövetség' papjainak kezeire kiválólag bízattak
ezen szentséges hagyományok ; kik örökül rendeltelénk Jeruzsálem'falain; és kiket az Ur'kertjének
gondviselése- 's megőrzésére különös és szigorú
parancs kötelez.
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De még azért is kívánatos nekünk, mint a'
kath. egyház' szolgáinak, a' szabadság és egyenlőség' elvének nyilvános befogadása, mivel föl—
tehetjük, hogy azon, minden más társulatok által
olly szorosan követelt és megnyert szabadság,
miszerint tulajdon t ö r v é n y e i k - é s jogaikkal élhessenek, a' kath. ügynek is megadatni fog; és pedig
annál inkább , minél czáfolhatlanabb bizonyítékokkal megmutattatik, hogy egyházunk lizennyolcz
század' lefolyta alatt, az emberi társaság és az álladalom' biztos állapotát,vagy magánosok'boldogságátsoha nem csak meg nem in. atta, de sőt inkább
minden köz- és magánjólétnek alapja és legszilárdabb támasza volt mindenkor. Ugyanezen, a'
kath. egyháznak is megadandó és általunk reménylett szabadság, annál nagyobb örömmel töltsön el
bennünket, minél kétségtelenebb egyrészről, hogy
az eddig a' legtöbb országokban, mind a' tagoknak
fejökkeli szabad közlekedését illetőleg, mind k ü lönben i s , a' politicai törvények által sokszerüen
körüliratott és megszorittatott; és minél bizonyosabb más részről, hogy a' kath. e g y h á z , ezen
csudálatosan nagyszerű intézvény,tulajdon, Istentől kölcsönzött hatalmánál fogva áll fön, és hogy virágzására 's iidves gyümölcsök' termésére csak
szabadságot igényel ; inert öt sem nyomás, sem
zsarnokság soha megdönteni képes nem v o l t , és
minden üldözésekből phoenixként mindig ujult
erővel és ifjú szépséggel támadott löl.
Ezen, csak fölületesen elöszámláltakból kitetszik, milly nagy hasznot és valódi előnyöket
nyújthatnak korunk' eme' változásai az emberinemnek, sőt a' vallás- és egyháznak is, ha a'
szabadság és testvériség' jeles ajándékáról mindenkinek helyes fogalma leend,'s ha ennek eltorzitása által a' társadalomnak boldogsága, magán
családok és egyének' jólléte meg nem zavartatik.
Valamint, ugyanis, minden legüdvesebb, sőt l e g szentebb dologgal is visszaélhetni : ugy ezen l e g nemesebb, a' nemzeteknek olly egyhangú megegyezésével fölkarolt eszmék is sokféleképen fél—
remagyaráztathatnak,nem kevesbbé a'polgári álladalom' biztossága- és boldogságának lerontására,
mint szinte a ' v a l l á s - és egyháznak és i g y , az
emberiség'ezekhez elválhatlanul kapcsolt örök üdvének is aláásására.A' polgári álladalom' veszélyeiről jelenleg mitsein szólandunk, minthogy e'tekintetben adott több rendti körleveleinkben nézeteinket
eléggé kitártuk. A' mi pedig a' vallást és egyházat
illeti : e'tárgyba kissé közelebbről betekintendünk.
Főleg a' sajtószabadság a z , melly, ha kivált
semmi törvénytől sem fékeztetik, mint ez eddig
nálunk is divatozik, legtágabb mezőt nyújt az egyház' legüdvesebb rítusainak, szent szokásainak, a'

kormány és egyház' fegyelmi rendszerének, sőt a'
hit és erkölcs' ágazatainak is megtámadására,
gyanúsítására, kigunyolására és valódi értelműknek félremagyarázására; és a' vallással m e g h a sonlott emberek'ebbeli gonoszsága már ezen r ö vid időközben, mióta a' sajtó kötelékeitől föloldva
van, sokszerüen nyilvánult, 's nem ritkán annyira
hatott, hogy a' bűnt erénynek mondani,'s az erényt
bűnné aljasitani megkísérték, ezt bájoló színekkel
festvén. Az innen eredő gonosz azon arányban
növekedik, minél inkább fészkeli be magát a ' v a l lástalanság' szelleme a' szegény pórnépnek szándékosan nyújtott könyvecskékbe , sőt naptárakba
is ; és minél inkább szívják be ezen mérget a' v á rosok" alsóbb osztályai is, kíváncsiságot gerjesztő
értekezések, nyilvános falragaszok, botrányos
festvények és á b r á k , és minden m á s , a' g o n o s z ság' elmésségének tulajdon utak és módok által.
Milly szörnyű csapást mivel az emberek'leikeiben
az illynemü sajtó' undorító terményeinek özöne,
mindenki sejtheti; ámbár itt fölös minden sejtelem,
hol maga a' mindennapi tapasztalás világosan szól.
Vagy nem eléggé világosan tanuskodik-e az e l múlt évnek csak utolsó néhány hava is azon
számtalan, Európának majdnem minden, nem
csak külföldön, hanem monarchiánk'
határán
belül eső városaiban is, a' szomorú szabadossággá
aljasult sajtószabadság által az emberek' vallásos
és erkölcsi érzelmeiken okozott csapásokról?
Vagy tán tagadandja egyvalaki, hogy a' sajtószabadság' oka a" szörnyű erkölcsi romlottságnak ?
Ki ezt tagadni m e r n é , az soha figyelmesen nem
visgálta az emberi természetet, és főleg nagyobb
városokban lakók' életének soha szemtanuja nem
volt. De csalódnak azok is, kik ezen rosszat jó
könyvek és értekezések által ellensulyoztatni hiszik. Kik igy éreznek, figyelembe nem veszik az
első szülőink' este által az emberi természetre e l ö röklött, és kivált a' kevélység-, szemek' kíváncsis á g a - ' s minden az érzékiségnek hizelgő iránti h a j lamban álló rosszat,melly érzékiséget a' világapostol
tagjaink' törvényének nevezi, melly eszünk' törvényével ellenkezik. A' rosszhozi ezen hajlam oka,
hogy a' vallás' fegyelmén és a' jámbor élet' k o r látain belül még akkor is csak nehezen tartathatik
meg az ember, ha őt az erényre folytonosan ö s z tönözzük , és minden fül- vagy szemsértöt előle
eltávolítunk, nem mutatván neki mást,mint szentés üdveset. Ellenben a' gonosz már önmagának
elég. Elég, ha azt meg nem akadályozzuk, vagy
csak távolról mutogatjuk is, és azt nem szükséges
ajánlanunk, hogy követőkre találjon. Adjuk v a lamelly intézet' növendékeinek kezébe a' legjobb,
istenes és eiényre senkentö könyveket, és adjunk
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egyúttal a' bujaság, önzés és bűnös hajlamaiknak
kedvezőket, és rövid idö múlva az intézetből
száműzött vallásos és erkölcsös érzelmeket g y á szolandjuk. Ugyanezen eset áll nem csak az alsóbb
osztályú és tudatlan népre, hanem a' magokat miveltebbeknek tartók-, és kivált ezek' azon osztályára nézve, kiket sciolusoknak nevezünk, 's kik l e g veszélyesbek, 's a' vallástalanság- és erkölcstelenségre leghajlandóbbak. (Folyt, köv.)

A

carolingok' története GfrörertöL

Mindenkire nézve, a' ki azon gyarlóságokat
szivén hordozza, mellyekben Némethon' történelme még sok tekintetben szenved, örvendetes tüneményül fog szolgálniGfrörer'legújabb munkája:
,Geschichte der osl- und westfränkischen C a r o linger vom Tode Ludwigs des Frommen bis zum
Ende Conrads I. — Bei Herder in Freiburg 1848.'
Ezen munkában előttünk fekszik, nem elöszámlálása
a'császárok- és királyoknak és az ö, ócska mesék'
csillámköntösével beaggatott diadalmaik- és hadvezetéseiknek, nem gyűjteménye hősök és gazemberek' regényesen fölékesített agyrémeinek ; nem
apulogiája az iszonynak, mellyel a' frankfurti történetkovácsok a'középkori állapotokat festik, egy
átalában nem olly elmeszülemény, melly világtörténeti képtelenséggel, kényelmes ,ha' és , d e ' - v e l
tömött fejből származott, hanem története az ö
legmélyebb nyomorúságában is nagy germán n é p nek, első egyesülésétől fogva a' hatalmas Károly
alatt, egész két különvált országokra lett elszakadásáig. Még több ! Ezen munkában egy csudálatra
méltó példa fekszik előttünk,hogy mikép lehet a'legrégibb német történetírás' mély és homályos a k náiból, mellyek nekünk kiváltkép egy Pertz és
Böhmer halhatatlan érdemei által megnyitva állanak, egy nép' történetének fölépítéséhez elégséges anyagra szert tenni. Azon chronisták száraz,
sokszor rejtélyes tudósításaikból, kiknek az e r kölcs nélküli és lelkismeretlen hatalmasok' nyomása a' hazának igaz történetét csak röviden és
homályosan engedte meg az utókor' számára följegyezni, mutatja meg Gfrörer : hogy a' hatalmas
Károly által magasra emelt aristokratia, miután
erős fejedelmi pálczája gyenge fiai' kezébe á t szállott, az élethalál' ha czát az uj zsarnokság ellen és az ősrégi németországrendi szerkezetért
nem sokára megkezdette, de egyszersmind a'
nemesség által elnyomott szabadközségek is régi
szabadságaikat szinte fegyverrel követelték vissza;
hogy a' nép volt az, mellv a'frank országnak t e r -

mészetlen egységét szétbontotta, hogy a' tiszta
germán néplörzsökök Némethon' megalkotására
összeolvadtak, és ,nemzetiség' lön a' század' hadi
jelszavává; hogy Károlynak méltatlan utódai, tőle
a' frank népkolossus utáni vágyat ugyan igen, de
az azt összetartani képes erejéből mitsein örökölve,
egy félszázadon keresztül a' normán rablócsapatokat minden iszonyaikkal együtt kölcsönösen népeikre uszították, hogy igy az elpusztított országok'
koronáit fejökre gyűjtsék; hogy az elkorcsosodott
carolingok' gyengesége egy részről beteges hóditói dühösségöket szülte, más részről a' magas n é met aristokratiát teremtette; hogy ez volt az, melly a'
német birodalom' egységét megdöntötte, és az ö s z szeköttetéseikből kiszakasztolt német törzsököket
olly mélyre buktalá, hogy végtére azon magyarok'
adózói lőnek, kiket egykor a'német fegyver maga
részére tett adózókká.
A' mi mindennapi történetírásunk azon s z o morú időközben, mellyben a' germán népek nagy
Károly után é l t e k . ,a' papok' arany korszakát
látja.' Nem ugy G f r ö r e r ! Az elnyomások,mellyeket Károly magának az egyház' irányí'.ban e n g e dett . hatalmas reactiol szültek ; és minden éve
azon hányatott időnek, melly olly gazdag a' l e g világosb adatokban , hogy milly szerencsétlenséget lehet ott v á r n i , hol a' világi hatalom az e g y házival
politicai cselszövényekre visszaélhet,
bélyegét hordja az egyház' folytonos
küzdelmének az álladalomtóii függetlenség után. Soha
a' c l e r u s , a' reformatioig, nem szenvedett többet
a' világi urak' méltatlan zsarnoksága és Kielégít—
lietlen birvágya alatt, kik az egyháznak v é d t e lenségét hasznukra fordítani tudták, mint azon
időközben, mellyben közönségesen a' koronákat
tiarák és püspöksüvegek által tyrannisáltakul vitatják. Az oltalmat, mellyet a'frankpüspökök az ál isi—
dori csalárdság által a" papságnak kivivni képesek
nem voltak, véglére Péter' székének kitürése
szerezte meg, mellynek szivében szétzúzó viharok
dühöngtek ugyan, de mind a'mellett mégis a'népek
fejedelmeik' zsarnoksága ellen vivott harczaikban,
nemzetiségűk' védelmében, az idegen hódítók e l leni küzdelmeikben benne mindig hatalmas t á maszra találtak. A" német c l e r u s , élén a' mainzi
metropolitával, volt az, ki a' birodalomnak a'
magas aristokratia általi eltagolásának minden e r e jéből ellentállott, és már 913-ban Romának n é p szerű hatalma menté meg a' birodalmi egységet
a' német herczegek' önzése elöl. Az egyházi k ö teléket , melly Németország' törzsökéit összetartá,
a' reformatio szétszakította, és rá nem sokára az
egy német birodalom is eltemettetett, a' mint ezt
a' tudós szerző,ki maga isprotestars,derék ,Gus-
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táv Adolph' czimü iratában továbbá kifejti. A1 b e csületes kutatónak mind a1 két munkája nagy f o n tosságú a'jelenkor' egyházi és politicai kérdéseire
nézve !
Vajha a' tisztelt szerző hazafiúi törekvéseiben, figyelmét a' német történelem' más időközeire
is fordítsa ! (A. P. Z.)
—
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KÖZ-ÉNEKEK.
Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.

VII.
2. Egy sz. Hitvalló' ünnepén.
, A h hol v a g y m a g y a r o k ' s t b . ' s z e r i n t .

1. E g y d i c s ő H i t v a l l ó ' * magasztalására
Int ma minket Jézus' anyaszentegyháza.
2. Mint csillag az égen tündöklik érdeme,
Az élők' könyvébe irta őt Istene.
3. Mert azon girákkal, miket neki adott,
Mint igaz szolgája liiven sáfárkodott.
4. Szivében megfogant az Isten' kegyelme,
'S ápolása mellett bő gyümölcsöt terme.
5. A z i<raz hit' jámbor cselekedetei
Voltak az égi mag' drága gyümölcsei.
Illy sáfárkodásban telt egész élete,
Miglen a' halálnak zsoldját megfizette.
7. Porból volt, porrá lön, de sok jámbor tette
Őt igaz Birája' trónjához követte.
8. Es ott érdemének égi koronája
Isten' jóságából immár készen álla.
9. Jutalmát elvevé, 's Istent kéri értünk,
Hogy példája' utján mi is hozzá térjünk.
10. Oh Isten! ki nekünk, gyarlóknak például
Illy nagy szentet emelsz fel a' föld' porából...
11. Add, hogy a' girákkal, miket Tőled vettünk,
Hiven sáfárkodván, üdvességet nyerjünk.
12. Dicsőség Atyának és örök Fiának,
Szentlélekkel együtt a' szent Háromságnak.
Tarkányi.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarlion.
(S z at h ni á r - e g y h á z m e g y e i
tanácskozm á n y' j e g y z ő k ö n y v é n e k
kivonata.
Folyt.)
5. (A' kegyúri jogok' gyakorlatának 's az azzal járó kötelességek' szabályozása.) A' kegyúri joggyakorlatnak úr-

béri viszonyaink' változtával módosítás alá kell esnie;
és pedig mivel egy részről ezen jog a' királyi adomány és
nemesi birtok' természetében rejlik, 's a' földesurak a'
vesztett urbériségért kárpótlást nyernek, más részről pedig
a' polgárokká lett úrbéresek tetemes kedvezményekben
részesültek: azért az volna legigazságosabb, hae'jog' gyakorlatában és az azzal összekapcsolt kötelességekben a'
földesúr és községek aránylag osztoznának. Azonban ha
az egyházat, föntarthatásának biztosítása mellett szabaddá
lehetne tenni, teljes fölszabadítása még kivánatosb volna;
egyébiránt a' lelkész választásban a' kegyúr a' püspök
által kijelelt és csődöt kiállott három egyénen kivül mást
ne nevezhessen k i , hogy ez által mind a" püspöki hatóság,
melly egyéneit legjobban ismeri, biztosittassék, mind a'
kegyúrnak, gyakran az egyház' kárára, 's a' püspöki tekintély' lerontására gyakorlott önkénye korlátoltassék.
6. (A' plébános- és segédlelkészek' illetménye.) A'
sok kiadásokat igénylő korunk' körülményei kívánják, hogy
a' lelkipásztorok' illetménye 1200 és 8 0 0 p. frtnyi összeg
között, a' földeket betudva, határoztassék meg, a' segédlelkészeké pedig 3 0 0 p. frtra, melly összegből 100 p. frtot az
ellátásért a' plébánosnak fizetvén, a' többit önmagukra
fordíthassák. Kívánatos az is, miszerint a' káplánok' áttételi költsége, főleg ha az áthelyezés gyakrabban 's nagyobb távolságra történnék, valamelly közalapból pótoltassék. A' segédlelkész a' plébánossal lakjék, 's mintegy
a' testvéri szeretetben és egyetértésben példaadó collegialis életet éljenek, de mégis egymás iránti viszonyaik a'
nemzeti zsinatban tisztán és világosan határoztassanak
meg. Azonban az illetményi mennyiségre nézve azt is
őszintén bevalljuk, mikép lia a' közalapítványok és más
egyházi javak az egyház' kezelése alá jönnek, ez esetre az
egyház' részéről kevesebbel is megelégszünk, mint a" kormány által ne talán Ígérendő gazdagabb ellátásért az egyház' tulajdonát eláruljuk.
D) 1. A' kegyszerek és kegyszerfélék' föladásában
és kiosztásában egy közönséges és minden megyébe behozandó rend- és módnak megállapítása igen kívánatos : melly
ugy lenne szerkesztve, hogy az épületes imák a'nép' nyelvén mondassanak el, megtartván nyomtatásban a' latin
szöveget is. Kívánatos, hogy a' nemzeti zsinat egy köz-énekes könyvnek kiadására is terjeszsze ki figyelmét, a' szertartásos könyvbe pedig a' lelkész' beigtatásának, vasutak,
gőzhajók, tanodák' beszentelésének, a' megtértek' bekebelezése- és megátalkodottak' az egyházbóli kirekesztésének módját is beigtassa.
2. Moldvai liit- és nyelvrokoninkata' sz.-szék' közbe
jöttével az erdélyi püspöknek kivánnók alárendelni; ennél
fogva az ott fölállítandó plébániák ugy tekintessenek, mint
erdélymegye' kiegészítő részei, és az oda küldendő lelkészek ugy láttassanak el, mint a' többi erdélyiek' ellátása
fog rendeztetni.
3. Az 1 7 1 5 : 1 6 t.-cz.-ben kimondott Kolonicsféle
szerződés, miután régibb törvényeinknél fogva, jelesen a'
Kovachichnál olvasható 1 2 6 7 : 12. szerint Magyarhon' főpapjai teljes végrendelkezhetési joggal bírtak, az uj alkotmánypedig minden honpolgárnak teljes szabadságot adott, a'
főpapok' jövedelmeit pedig igen leszállította, és számtalan
adózások alá vetette, többé meg nem állhat ; végrendelet
nélküli elhalás' esetére a' nemzeti zsinatban bizonyos törvény lenne alkotandó, nehogy ezen szerződés' megszűnésével az álladalom kezeit az elhunyt főpap' vagyonára kiterjeszsze ; megjöttnek véljük az időt arra is, miután a' közadózás mindennemű javakra egyaránt nehezedik, 's a' birtokszerezhetés a' hon' minden polgáraira kiterjesztetett,
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és inditványozá, mikép ő fölsége, a' király a' Pfalzban fönálló minden kolostori intézetet azonnal eltörleni méltóztanék : akkor Rajnán tuli rokonaitok' szivét nagy keserűség
és mély neheztelés töltötte el. Mert illy vak ellenségeskedés, illy durva türelmetlenség, a' méltányosság-, igazságosság-, szabadságnak illy szemtelen kigunyolása, a' hazára nézve annyira szükséges vallási békeségnek illy gőgös
megsértése, szóval, illy dühe a' zsarnoki és szolgai önkénynek, a' mint az a' kérdéses tartománytanácsi határozatban
egész meztelenségében szemünkbe tűnik, az igazság-, szabadság-, békeség-és az édes liaza' minden barátjára nézve
nagy mértékben szomoritó és egyszersmind bosszantó.
De akkor még némi vigasztalást nyújthatott azon
gondolat, mikép a' magas álladalmi kormány a' tartományi
tanács' egy esetleges többségének önkény ki vánatát, mint
a' j o g - és szabadsággal ellenkezőt, békeháboritót, az egyetemes álladalom, az egyetemes haza és az egész újkor'szellemével meg nem egyezőt, fönakadás és minden késedelem nélkül visszautasítani fogja. Azonban, a' mint látszik,
e' reményünk nem épen biztos. Sőt hiteles hírek által tudósíttatunk, liogy egy nem rég leköszönt minister, ki megint újonnan magas hivatalra emelkedett, az igazságtalanságot szerető tartománytanácsi többséggel egy malmon
fújva, ennek önkényhatározatát helybenhagyta, és csak
közbejött lemondása gátolta légyen meg annak foganatba
vételét.
Pfalznak kath. férfiai ! IIa valóban igy történt, mint
fájdalom, félnünk kell ettől ; ha az álladalom' valamelly
ministere az igazi országféríiu' szelleméről megfeledkezve,
illy cselekvésmód által magát bűnössé tette : a' ti rokonaitok, a' Piusegyletnek tagjai Augsburgban hangosan és
nyiltan kinyilatkoztatják, hogy illy országfériiu iránt bizalommal nem viseltethetnek, hogy az önkény iránti férfiatlan hódolatot veszélyesnek tartják, és az ellen ünnepélyes
óvást tesznek. Mert hova fognánk jutni, hogy lia az álladalom' igazgatói föladatukat annyira félreismernék, miszerint
a' helyett, hogy ők a' jogot és szabadságot kivétel nélkül
minden honfira nézve védenék és oltalmaznák, készek volnának, ez vagy amaz esetleges többség' vágyainak az ország' e' vagy ama' részében nyomorú erőtlenségükben engedni ? A' pártok' kölcsönös leigázása, és az ép' ez által
eszközlött átalános szolgai szellem és átalános szolgaság
leendnének ennek szomorú következményei. Ezeknek minden erejébőli meggátolása van és marad az igazi országférfiúnak föladatául kitűzve ; és ki azt megoldani nem tudja, vagy megoldani nem akarja, az egy országzavarónak
tulajdonaival birliat ugyan, de álladalmi ministernek soha
sem való. Az álladalom- és népnek érdekében ellenemondunk tehát a' titeket fenyegető elnyomásnak. Mert illyen
elnyomás nem csak vétek volna, a' ti és a' mi jogunk, a'
hazának egész katholicus népessége ellen,hanem, mint minden elnyomás, vétek volna a' mindnyájunkat és átalán
minden egyest illető jog és szabadság' alapelve, és azért
az egész nép' szentsége ellen, mellynek élete mindannyinak joga- és szabadságában gyökeredzik és tenyészik.
Mi tehát a' legbiztosb reménynek engedjük át magunkat, hogy az uj ministerium veszélyes dolognak fogja
tartani, a' lemondott minister által jóváhagyott önkényi
rendszabályt egyházi intézeteitek ellen foganatba venni.
(Az augsburgi Piusegyletnek bajor Pfalz' katholicus IIa minden várakozásunk' ellenére, ebben megint csalódférfiaihoz a' kolostorok' ügyében intézett levele.) Katholi- nánk: eleve is rokonikig arról biztosítunk,hogy mi is, és vec u s férfiak és rokonok ! Midőn utóbbi őszszel tartományi lünk minden Piusegylet az egész országban minden törvétanácsotok azon nyilatkozatot voksolta meg, mikép mellőz- nyes törekvésteket, mellyeket ti igazságos jogotok és szahetlen szükségül tűnik föl, a' pfalziak' botrányára már ed- badságtok' védelmére szükségesek- és hasznosoknak tardig fönálló kolostorokat minden időzés nélkül eltávolítani, tandatok, egyesitett erővel támogatni fogjuk. Mert a' mint
hogy az ugy nevezett ,lex amortisation!.-;', melly az egyház'
önl'entartását olly súlyosan korlátozza, megszüntessék.
ü ) 1. IIa valaha szükség volt az egyházi életet czélszerü fegyelem által a' világ' hatása ellen biztosítani, tagadni nem lehet mikép e' szükség napjainkban legérezhetöbb ; azért fő teendőink közé tartozik nem a' fegyelem'
tágítása-, hanem pontosabb megtartásának eszközlése, hogy
ez által erkölcsileg és lelkileg átalakulván képesek legyünk, mint a' világ' sava, embertársainkat életünk' föláldozásával is az erkölcsi rothadásiéi megóvni. Szellemi átalakulásunk' eszközlése végett pedig fő figyelmet kívánunk
fordítani legelőször is az egyházi nevelésre, hogy a) a'papnövendékek közé a' felvétel titkos szavazás' utján, minden
tekintet'mellőzésével történjék, a' fölveendő szigorúan visgáltassék meg, és a' bölcsészeti pálya' bevégzése előtt senki se vétessék föl a' papnöveldébe, b) A' fölvett ifjak legnagyobb gonddal neveltessenek, atyai szeretettel párosult
fegyelem által vezéreltessenek, jópéldaadással nagyszerű
hivatásukra elkészíttessenek ; "s mindaddig mig teljesen
Krisztus' nyájának vezetésére, nemcsak tudomány- hanem
leginkább akaratbcli készség- és egyházi szellemre nézve
kiképezve nem lesznek, az Ur' szőllejébe ki ne küldessenek,
c) Az imádság és elmélkedés' lelke oltassék minden nevendék' szivébe, azonban a' breviárium' czélszerü kijavítása
iránti közkívánathoz mi is járulunk, d) A' sz. gyakorlatok
életbe léptessenek, mellyek egyedül képesek a' kebelben
szunyádé egyházi szellemet fölébreszteni,'s magas hivatásunknak érzetét anyagi foglalkozásaink és elszóródásaink után lelkökben felkölteni, e) A z egyházi fegyelmi szabályok' pontos megtartása püspöki felügyelet, atyai látogatás 's főleg ön elszántságunk által élénkittessék és eszközöltessék ; fönálló egyházi törvényeinkből körülményeinkhez alkalmazott egyházi törvénykönyv készíttessék és
kiadassék, mellyben a' bűnvádi eljárás ugy legyen megalapítva, miszerint a' bevádlott egyházi egyén fölött a' visgálat az illető kerületi esperes által megtétetvén, az mielőtt
a' megyei kormánynak fölterjesztetnék, véleményadás végett a' kerületi gyűlésen tárgyaltassék. A' megfenyités'
módjáról végre az egyházirend' szentsége iránti kegyeletből, minden érseki székes helyen czélszerüen elrendezett
javitóház' fölállítását ohajtanók, ha azonban a' javitóház'
fegyelme többszöri kísérletek után sem képezhetne a' fenyitettből haszonvehető tagot, az illyen javithatlan egyén
minden egyházi szolgálattól örökre eltiltassék, 's országszerte köröztetvén a' megyéből végkép elbocsáttassék.
A' papi öltönyt ugyan, melly hivatásunkra szüntelen
emlékeztessen,minden nyilvános megjelenéseknél és hivatalos eljárásoknál megtartani kívánjuk; de máskor mégis papi
különböztető jelviselésnek kötelessége mellett, a' tisztességes és illedelmes setét szinii világi öltözet' megengedését
a' nemzeti zsinattól elvárjuk. Végre a' papi nőtlenségre
vonatkozólag, Jézus'tanításából 's az egyház'szelleméből
kifolyó, fönálló fegyelmet megtartani, és élénkebb felügyelet 's elszántabb önmegtagadás által óhajtjuk megszilárdítani. (Vége köv.)

Németlioii.
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kolostoraitok' joga es szabadsága egy része a' ti jogotokés szabadságtoknak is ; valamint. legfőbb jogotok és szabadságtok , egészen ollyan katbolicusoknak lenni, mint a'
minő az anyaszentegyház, és hogy legyünk, az anyaszentegyház kivánja : igy a' ti jogotok és szabadságtok a' mienk is, és mi is legfőbb jogunkat és legfőbb szabadságunkat abban ismerjük, hogy egészen és teljesen, minden elvétel és hozzátevés nélkül katholicus módon élhessünk és
meghalhassunk, és az anyaszentegyházat eleven teljalakjában nálunk és mi ránk nézve valósítva lássuk. Egyébiránt
szilárdon és megszeghetlenül veletek együtt azt tartjuk :
hogy minden más hitüeknek is teljes mértékben egyenlő
jog és szabadság adassék. Mert ha minden keresztény léleknek, hogy egy pásztor és egy akol legyen, legfőbb vágya is ; de azért a' más hitűek' igaz jogának és szabadságának minden
megsértése ,
megrövidítése ,
megtámadása nemcsak czélszerütlen, hanem czélellenes, káros
és megvetendő. Azért megmaradunke' mellett: Teljes szabadság, teljes jog az egyházi dolgokban valamint nekünk,
ugy a' tőlünk elszakadt embertársainknak is; de jól megjegyezve nekünk is !
Végtére intünk még rokonok! ne felejtsük cl, hogy
ha akármelly többségnek ,megbotránkozása' Moloch gyanánt oda állíttatik, és eltüretik, hogy annak valami katholicus dolog, például : csak egyetlen kolostor is föláldoztassék : akkor a' bálvány' étvágya napról napra növekedik, és
lassankint minden kolostort, a' buzgó papokat, a' püspököket, a' jó katholicusokat, minden jogot és szabadságot, az
anyaszentegyháznak minden lényeges alkotrészeit, e' szerint magát az egyházat is elnyelni igyekszik. Gondoljunk
Schvveizra, és legyünk férfiak fölfegyverkezve a' hittel, az
imádsággal, Isten iránti bizalommal,jog- és szabadsággal:
és a' világ' semmi hatalma sem fog legyőzni. —• Ezzel
kath. rokoniidvezletünket ! Augsburg, sz. Sebestény vértanú' ünnepén, 1849. A' Piusegylet Augsburgban.

Olaszhon.
0 szentsége IX. P i u s pápa szent gyülekezetétől környezve, a' diplomaticai testület előtt Gaetában f. év' február'
14-dikén következő tiltakozását nyilvánította : ,Az egyházi
birodalom' világi uralma ellen elkövetett morények' szakadatlan lánczolata, többek' vaksága által előkészítve 's
azoktól, kiknek gonoszsága és ravaszsága az elvakultak'
fogékonyságát már régóta eszköz gyanánt használja, végrehajtva, a' hitszegés'utolsó fokára hágott az úgynevezett
romai alkotványozó gyűlésnek folyó február' hónak 9-kén
kelt azon rendelvénye által, mellyben a' pápaság' az egyházi birodalom' világi kormányától megfosztatottnak nyilatkoztatik, hogy romai köztársaság név alatt egy állítólagosán tiszta demokraticus kormány alkottassék. Ez kényszerit minket, hogy újonnan fölemeljük szavunkat egy
tény ellen, melly a' világnak az igazságtalanság, hálátlanság, esztelenség és istentelenség' sokszoros bélyegével mutatja be magát. Környeztetve szent gyülekezetünktől és önöknek, mint a' szentszék iránt barátságosan viseltető hatalmasságok és kormányok' méltó képviselőinél; jelenlétében a' legünnepélyesb módon tiltakozunk ezen tény
ellen, és mi azt semmitérőnek nyilatkoztatjuk épen ugy,
mint ezt az előbbi tényekkel cselekedtük. Tanúi voltak uraim, az imént lefolyt november' 1 5 - és 16-dik napjai' örökre siralmas eseményeinek, és velünk siratták és kárhoztat-

ták azokat. Önök megedzették lelkünket ezen szerencsétlen napokban ; önök követtek azon földre, hova minket az
Isten' keze vezérlett, ki fölmagasztal és megaláz, de ki
soha el nem hagyja azon embert, a' ki ő benne bizik ; önök
még e' pillanatban is nemes segélyökkel környeznek minket ; és azért fordulunk önökhez, miszerint sérelmeink- és
tiltakozásainkat udvaraik és kormányaik előtt ismételni
szíveskednének.'
,A' pápai alattvalók azon pártnak, melly az emberi
társaságnak veszélyes ellensége, mindegyre merészebb fondorkodásai által a 1 köznyomoruság' legmélyebb örvényébe
taszíttatván, mi, mint világi fejedelem, de még inkább mint
feje és főpapja a" katholica religionak, közülök a' legnagyobb résznek panaszait és könyörgéseit fejezzük k i ,
mondván, hogy szétzuzatva szeretnék látni azon bilincseket.mellyek által elnyomatnak. Egyszersmind mi is kívánjuk,
hogy a' szentszék' számára a' világi uralom' szent joga,
mellynek az annyi század óta egyetemesen elismert törvényes birtokosa ; azon jog, melly az isteni gondviselés' j e len rendében a' szentszék' katholicus apostoliságának szabad gyakorlatára szükséges- és mellőzhetlenné vált, föntartassék. Azon élénk részvét, melly az egész világon
ügyünk' részére nyilatkozott , tündöklő bizonysága annak,
hogy az igazságos ; és épen ezért még kételkedni sem merünk, hogy rokonszenvvel és teljes jó akarattal föl ne kaToltassék mindazon tiszteletre méltó nemzetek által,
mellyeket önök képviselnek. 1

Francziaország.
(Interpellatiók a'római ügyben. Vége.) Coquerel : Nem
a' türelemnek, hanem az igazságnak szavait fogom itt hangoztatni. Hódolni fogok az erényeknek, mellyek nem kevesbbé tiszteletre méltók előttem azért, mert azokat a'katholicus
egyház'fején tündökleni látom. (Igen j ó l ! Igen jól ! A' jobb
oldalon. Heves ellenmondások a' szélső baloldalon.)
Egyszersmind kijelentem mint polgár, mint franczia,
mint képviselő, hogy ha a' köztársaság Romában a' pápát
visszahelyezendi, igen jól fog cselekedni. (A' jobb oldalon
Igen ! Igen !) Igen jól fog cselekedni, az erkölcsiség és politica' szempontjából; mert a' pápát elűzve, a" lázongók
Olaszhon' szabadságának legfőbb barátját hajtották el. Az
erkölcsiség' szempontjából : mert a'köztársaság ekkép meg
fogja mutatni a' romaiaknak, hogy a' hálátlanság soha sem
segíthet azoknak, kik általa vétkeznek. (Rendre ! Rendre !)
Egy hang : Az alkotmány megtiltja önöknek az idegenek'
ügyeibeavatkozni! Coquerel : A ' politica'szempontjából :
mert lia a' köztársaság nem helyezteti vissza a' pápát,
Ausztria vagy Nápoly kevesbbé szabad nézetekkel eszközlendi azt. Hiszem, hogy a' pápaság meg fog szűnni. D e épen
ezért nem akarom, hogy politica által szűnjék meg ; hiszem, mikép megszünendik, nein a' fejedelmek, hanem Iii—
veinek elpártolása által. (Oh ! Oh !) Nem akarom tovább a'
köztársasági elvet meggyalázni, hívén, hogy minden népek
képesek annak elfogadására; de méltó republicanusoknak
nem ismerem el azokat, kik kettős vétekkel, egy orgyilkolással, és egy büntetlen orgyilkolással fognak hozzá.
(Igen jól ! Igen jól !) Poujoulat : Ledru-Rollin' állítása szerint a' pápa v étett népe ellen ; én pedig állítom, hogy a'
romaiak a'zavargás és gyilkolás által vétettek a' történelem
ellen. Ők a' halhatatlan jótéteményeket a'legfeketébb hálátlansággal fizették vissza. Bizonyára a' vallás' igazságai nem
szorulnak világi elemekre ; de hogy a' kereszténység' feje
küldetését beteljesítse, kell, hogy független legyen, és hogy
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függetlensége világi hatalomra támaszkodjék, bármilly parányi lenne is az. A' lutheránus Leibnitz egyetért ebben a'
katholicus Bossuettel.Tizenüt század óta az egyházi hatalom
pártfogolta és mentette meg a' szabadságot Olaszhonban.
Pápa nélkül Olaszhon németté vala leendő ! Ha a' pápa
számkivetésben maradna, mi sem pótolhatná ki Romában a' pápát. (A' végzést! A' végzést!) Flocon az asztalra
egy napi rendet hoz, mellyet Bac bont fel. Ezen napi rend
igy hangzik : „A' gyűlés, május 27-diki nyilatkozatához
ragaszkodván, napi rendre tér." Bac : A' beszéd, mellyet
a' külügy-ministor e 1 szószéken tartott, megegyeztethető
egy monarchia' ministereévei, de nem illik a' franczia
köztársaság' ministeréhez ; hozzátok forradalmi és köztársasági férfiak, nem illik tűrni egy illyen beszédet. (Zúgás.)
Hogy a' romai köztársaságot a' lélek és tekintély' elvének
ne vében gyalázzák,azt megfoghatom; de nem,ha azt elismert
elveinknél fogva teszik. A'romai köztársaság az egyetemes
választásnak eredménye, egy egész nép' szabad akaratának kifolyása, ugyanazon eredetű mint a' franczia
köztársaság. (Félbeszakasztás.) E g y hang a" baloldalon :
Itt senkit sem gyilkoltak meg. Bac : Igen, ugyanazon eredetű
és épen olly szent, mint a' miénk, és ismételve mondom,
liogy nem illik a" franczia köztársaság' ministerének olly
beszédet tartani, melly alig méltó egy absolut király' ministeréhez. (Heves morgás a" jobb oldalon.) Mondám és állítom , hogy a' februári forradalom a' romaival solidaritásban van. Februar' 24-dike nélkül nem léteznék romai köztársaság. (Igen jól ! a' baloldalon.) IIa önök megengedik,
hogy a' kezet rá kinyújtsák, saját jogukat tagadják meg.
Aylies : Igen rövid leszek. Én sem nem tagadom, sem el
nem ismerem a' romai események' törvényszerűségét. Nem
e' kérdést fogom e' szószéken meghányni. Jogunk van a'
romai kormány fölött Ítélni, valamint jogunk van minden
más kormány fölött Ítéletünket kimondani, és tisztelt elleneim bizonyára nem tagadják meg magoktól e' jog' gyakorlatát, és jól teszik. (Nevetés.) Használják azt teljes szabadsággal : én is teljes szabadsággal fogom azt használni , ha szükségesnek találnám az eszmék' kifejtéséhez,
mellyeket szerencsém lesz önöknek előadni. Ismétlem
azonban, hogy ez egészen fölösleges ezen körülményben.
Az én állításom a z , hogy igen messze mentek, midőn a'
pápa egyházi és világi hatalmának absolut különbségéről
volt szó. Kétségkívül tagadliatlan, hogy a' pápának világi
hatalma mellett ugyanegy személyben rejlik a' lelki hatalom, melly az egész katholicus világra kiterjed. Valljon,
közönyös dolog-e, hogy ezen hatalomnak megállapított,
meghatározott helyzete legyen, vagy azt akarják-e, hogy
ingatag- és hontalanná tétessék ? Ezt olly jól érzették Romában, mikép sokkal tovább mentek, mint azt nekünk
Ledru-Rollin megjegyzé. Nem egyedül csak azt mondták
Romában, hogy a' pápa' hatalmát tisztelni kell, hogy a'
lelki hatalom' kezelhetéséről gondoskodni fognak; nem
egyedül csak ezt mondták, hanem hozzá is tettek, és épen
itt van a' kérdés' csomója, egy végtelenül nyomatékos szót,
melly itt nem említtetett : azt mondták, hogy nem csupán
a' lelki hatalom' kezelhetése-, hanem tökéletes függetlenségéről is fognak gondoskodni. A' baloldalon : Jól van !
És mit bizonyít ez ? Aylies : Már most uraim ! a' lelki
hatalom' függetlenségi kérdésének mellyik az igaz és való
értelme ? Az, hogy az teljes és sérthetlen, teljes és átalános legyen, és jól jegyezzék m e g , nem csak a' jelen romai
kormány, hanem az egész katholicus világ szemei előtt is.

Mert a' romai kormányt tenni ezen függetlenség' korlátlan
bírójává, őt rendelni ezen függetlenség'urává : annyi volna,
mint azt és a' katholicismust megtagadni, mint a' katholicus világot megfosztani azon jogától, hogy közbenjárjon
egy kérdésben, melly őt legfőbb mértékben érdekli. Hogyan fog tetszeni, ha bizonyos kitűzött napon, egy
forrongó népből született kormány intézkedendik majd a'
lelki hatalom' függetlensége, ezen magasztos és roppant
ügy felett, melly az egész katholicus világot érdekli, és
pedig akkor, mikor elismeri, hogy ezen függetlenség Roma'
világi hatalmának körén kivül van. (Ezt elismeri, mert föntartani akarja ezen függetlenséget.) Hiszen ekkor az ő
feladata leendne, magát annak urává tenni, neki bizonyos
határokat kijelelni, és tudtára adni, hogy milly föltételek
közé keilend magát szorítani ! De ezen elvet kiáltani ki,
annyit teszen, mint magát e' függetlenséget eltörleni ! (Igen
j ó l ! igen jól!) Ezen függetlenség nem függ egyedül Romától , hanem az egész katholicus világtól, és önök nem fognának meglepetni, ha a' külügyek' ministere e' perezben
mondaná, hogy valóban az egész katholicismus mozgásban
van. Ezen mozgalom nem fog megszűnni ; a' katholicismus
lemondana kötelességei- és jogairól, ha odahagyná küldetését, ha közben nem járna, a' pápa' lelki függetlenségének
teljes és egész sérthctlenségébeni föntartására. (Igen jól !)
Proudhon: A' szabadság több a' katholicismusnál, érti ön?!
Aylies : Nincs mit felelnem Proudhon' félbeszakasztásaira.
A' szabadság és katholicismus' dolgában őt igen helytelen
birónak tartom. Már, uraim, a' pápa' lelki függetlenségének igy megalapított elvét, ezen a' romai kormány által is
elfogadott jogot, melly fölött a' katholicismus' őrködése is
elismertetett, mint fogjuk megőrzeni ? Itt tűnik fel a' kérdés az ő egész finomsága- és nehézségében, itt áll Romának
világi hatalma szemközt kölcsönös jogokkal , mellyek az
övét megszoritják, korlátolják és módosítják ; mert c' nélkül, a' lelki függetlenség nem léteznék, sőt végképen eltűnnék. Mint fogjuk megalapítani e' függetlenség' föltételeit ?
Közbenjárva, diplomaticai uton működve. Es ha egymásközt
egyetértünk, a' kérdés ez egy lehetséges módon fog megoldatni : mindegyik lel jogának gyakorlatában maradand.
Látják önök, hogy a' világi és lelki hatalom' függetlenségének kérdése nem épen olly egyszerű, mint azt vitatni
szeretnék, és midőn azt ismételék e' helyen, mit én kényszerítésnek fognék nevezni, csak egy lépéssel sem közelitettünk a' kérdéshez. A' kérdés a' lelki hatalom' függetlensége, annak kezelése és föntartása körül forog : és e' kérdés, ismételve mondom, nem függ egyedül Romától, hanem
az egész katholicismustól. (Igen j ó l ! igen j ó l ! Elég!
Voksra !) Midőn e' helyzetben uraim, a' kormány teljes
működési szabadságát magának föntartani vélte , nem csak
hogy teljes jogát gyakorolta, de sőt másképen cselekedve,
egy kötelességét vala megszegendő. Az egyszerű napirendet kivánom. (Pártoljuk ! pártoljuk !) Flocon indítványát
visszavonja. (Ami de la Rel.)

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére mélt. Bajzáth György
kir. tanácsos : 3 aranyat ; a' zircziek' főt. apátsága és szerzetesei : 160 frt; K. J. ur, bajnai plébános, 15 frt; két székes-fejérvári kanonok 4 0 frt ; összesen eddig 3 6 6 frt és 5 8
kr. p. p. és 6 arany.
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A' nm. zágrábi püspök" nagyböjti körlevele.
(Folyt.)
Valamint továbbá a' korlátlan sajtószabadságtól : ugy a1 majdnem mindenütt életbelépett és a'
törvények által is szentesittetni kezdett társulaté s egyesülési szabadságból sem kevesebb veszély
háramol a' vallásra és az erkölcsökre. Az illynemü
társulatokból azok is, mellyek kezdetükben h a s z nosak, vagy legalább ártalmatlanok voltak, idővel
tévútra tértek és megromlottak; söt gyakran a1
vallásos tisztelet'külsejét ölték magokra, midőn
valóban az isteni-tiszteletből csak csúfot űztek, és
kebelökben mindennemű istentelenséget rejtettek.
Ismerjük a' chatelianusok , fourrieristák és sz.
simonisták' nevezete alatt Franczia- és más
országokban megalakult álvallásos társulatokat,
mellyek az igaz hit- és erkölcsiségnek annyira á r talmasok voltak. Söt monarchiánknak több v á r o saiban, és magában annak fővárosában, nyilvánosan, nagy embertömeg'jelenlétében láttuk a'Rongemint szerzőről nevezett felekezetet gyűlésezni;
melly felekezetnél dogmáira nézve istentelenebb,
az erkölcsökre veszélyesebb hatású, a'kihágásoknak inkább kedvező és végre a' vallási társulat'
nevezetére érdemetlenebb egyesület alig gondolható. Mindezek testvérek és szeretett fiaink ! á m bár minden igazán vallásos érzelemmel biró e m bert undorral töltenek el : mégis újságok által e l kábítják az óvtalant, kivált a' hitben kévéssé szilárdat, és sokaknak csak nehezen elhárítható b o tránykőül szolgálnak; annál könnyebben mivelvén
mindezt, minél inkább kedveznek a'féktelen é r t e lemszabadságnak, a' testiségnek és a' mindent,
ámbár legüdvesb- és legszentebbet is halomra
dönteni fenyegető hiu lármának, melly korunknak
egyik csaknem fő jellemvonása.
ELSŐ FÉLÉV.

De ezen uj eszméknek van még egy más k ö vetkezménye is, mellyet mindünnen síirgettetni
látunk, és melly minden vallásosság- és erkölcsiséget, ha nem nagyobb, de legalább hasonló v e szélylyel fenyeget. A' vallásegyenlöség' elvéből
ugyanis azon szabály állíttatik föl : hogy nem c s u pán a'felsőbb, hanem a ' k ö z é p - , söt a' nemzeti t a nodáknak is ugy kell rendeztetniek, hogy a' v a l lástani előadások megszüntettetvén, az ifjúság a'
szentségekbeni részesülés- és más áhítatos c s e lekedetekre ne szorittathassék, hanem ezek' t e l j e sítése mindenkinek tulajdon kényétől függjön. I n nen ismét azon következmény vonatik ki: hogy
tudnillik papokra vagy szerzetesekre, mint ily—
lyenekre, az ifjúság' neveltetése nem bizathatik.
IIa hallgatnék is erről testvérek és szeretett fiaim!
nem s e j t i t e k - e , hova vezetnék, ha életbe léptet—
tetnének ezen elvek, az ifjúságot, és mivel ettől
a' jövő nemzedék' sorsa f ü g g , az emberi t á r s a s á got is? Ha eddig ugyanis, mig a' nevelés a' v a l l á s sal és ajtatos gyakorlatokkal némileg összekapcsolva volt, az ifjúság mégis nagyobbrészt elfajult, és
méltó panaszokra szolgáltatott okot : mit v á r h a tunk, kérdem, tőle a k k o r , ha az a' vallásos o k tatás és nevelés' legüdvesb eszközeitől megfosztva,
érzéki ösztönei- és szenvedélyeire lesz hagyatva?
Ha valahol, ugy bizonyára ez ügyben kiáltólag
mutatkozik az emberek'balitélete. Mindenki u g y a n is, ha csak kissé figyelt az időnek fordulataira,
lehetetlen , hogy azon meggyőződésre nem jutott
légyen : miszerint korunk' legnagyobb csapásainak oka az ifjúságnak nem-vallásos neveltetésében
keresendő, és hogy hiában várandunk békesebb
és boldogabb időket , ha ezen szükséget tidves
törvényekkel meg nem előzzük. Maga a' józan
ész, de még inkább a' tapasztalás bizonyítja, hogy
a' jámborság- és vallásos érzelemből kivetkőzött
ifjúságtól misem várható. De ugyanazon ész és
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san vagy már kifejlettek, vagy leendő kifejlésöktől
méltán tartunk, de nein akarjuk türelmeteket kifárasztani testvérek és szeretett fiaink ! Egyet azonban
még sein hallgathatunk itt el ; mi is abban áll : miszerint mindezek bennünket annál mélyebben sebzenek, minél inkább látjuk, hogy minden osztályú
e m b e r e k - és társulatoknak, azoknak is, mellyeknek
elvök az istentagadás, korlátlan szabadság engedtetik : hol pedig az egyház lép elő méltó követeléseivel , azok mindjárt és többféleképen kétségbevonatnak. Igy midőn minden más, nein-kath.
hitfelekezelek, papjaik és elöljáróik' megválasztására, dolgaiknak önalkotta törvények szerinti r e n dezésére, és mindenkiveli levelezhetésre engedelmet nyernek : a' kath. egyházat mindezek mellett
is az álladalom' gyámsága alatt tartani szeretik, és
fejéveli szabad közlekedését fölfüggesztik. Midőn
más hitfelekezeteknek iskolái fölsőbb befolyástól
mentek; egyedül a' kutholicusokéi iratnak uj , és
a' mint az elörebocsátottakból kitűnik, gyakran a'
vallásnak káros törvényekkel. Más hitfelekezeteknek megengedtetik tulajdonuk-, alapitványaik- és
mindennemű szerzeményeikkeli rendelkezhelés ; é pen a' kalholicusoktól és kétségtelenül kath. czélokra
szánt, százados használat által megszentelt adományozások, ajándékok és alapítványok mondatnak álladalmi tulajdonnak, és tekintetnek ollyanoknak, mint mellyeket habozás nélkül más hitfelekezetek' iskoláinak felsegélésére és papjainak fizetésére is fordítani lehet. Nem olvastunk-e majdnem
mindennap a' főpapok, presbyterek, sőt a' vallásukhoz hűn ragaszkodó és egyházuk' szabadságaért, ós ennek nem mások fölé e m e l é s e - , hanem
csak méltányos egyenjogúságáért küzdő világi
férfiak ellen is szórt gúnyokat, gyűlölséget és üldöztetésekel? Nem olvastuk-e, mint űzettek ki monarchiánk'székvárosából egész férfi- és nöszerzetek minden törvényes o k , minden bírói Ítélet nélkül, ugyanazok által, kik a' zsidók ellen elkövetett méltatlanságokért ezeknek okozóik ellen a'
legkeseriibben kikeltek? Távol legyen tőlünk,
hogy valamelly néposztály ellen elkövetett méltatlanságot mentsünk , annál kevesbbé helybenhagyjunk. Azonban nem látunk abban k ö vetkezetességet, hanem inkább a' kath. érzelmek'
nagy hiányának tulajdonitjuk azt, hogy midőn a'
miveletlen és kicsapongó emberek által a' zsidók
ellen némelly helyeken elkövetett merények olly
hangosan rosszaltatnak : ugyanezek az áldozárok,
az egyháznak szolgái és ártatlan, Istennek szentelt szüzek ellen a' helyhatóság és nyilvános t e kintélyek' szemei előtt, a' monarchiának székvároTöbb kárt és veszélyt is hordhatnánk föl,
sában követtetnek el, sőt a' főpap i s , ki tisztének
mellyek a' legújabban elfogadott szabadság és
megfelelöleg e' szegényeknek nyomorát enyhíteni
egyenlőség' tanából a' v a l l á s - és egyházra k á r o -

tapasztalás tanítja azt is, hogy ezen részben semmi
f é l s z e g , hanem szilárd és folytonos 's az egész
nevelésrendszerrel kapcsolt olly intézkedés segíthet
e g y e d ü l , melly az ifjút lépteiben vezesse, útjaiban őrangyalként kisérje, gondolatjait, indulatait
és tetteit vezérelje. Azonban mindezen szükségelt
javítások helyett, bennünket fájdalom! még a'
létező vallásos nevelési elemek- és támaszoktól
is megfosztani szándékoznak ! Miknek láttára nem
lehet csudálni, hogy mind a ' f r a n k - , mind a'néinet-,
sőt legújabban a' magyarhoni püspöki kar is olly
kemény hadat izent ezen újításoknak. Látván
ugyanis az egyház'főpapjai e g y részről a' fenyegető vész' nagyságát; más részről megemlékezvén arról is, hogy Üdvezitönk ama'parancsolatja :
,Menjetek, tanítsatok minden nemzeteket', a' kisded gyermekekről épen ugy szól, mint a'serdiiltekröl, és hogy az egyháznak anyai keblétől azokat
sem szakaszthatni el, föltevék magokban, hogy a'
törvényhozók' ez istentelenségének utolsó l e helletökigellentállani, kötelességeknek ismerendik.
Nem csekély kárt okoz továbbá a' vallásnak
a' mindenütt nyilvánuló korszellem is, melly a'
vallást és szolgáit, és kivált főpapjait j o g a i k - és
jövedelmeikből kivetkőztetni akarja. A' mit a'fölséges királyok-, berezegek- és más jámboroknak
áhitatossága és vallásos hite illyen czélokra előrelátóan alapított : annak már egy része az istentelenség- ós irigységnek martaléka lön. Jelenleg
már csak ezen ös bőkezűség' adományainak maradékai fölött foly a' koczkajáték. Igaz ugyan,
hogy az egyház, ha ezen mulandó dolgok' s e g é lyét és ékességét nélkülözi is, nemcsak megállhat,
hanem virágozhatik is; sőt leginkább akkor állott
dicsőségének főpontján , midőn a' legsanyarubb
szükséggel küzdött, midőn az üldözések' dühének
ki volt t é v e , midőn a' katacombák és föld alatti
barlangok templomokul, a' vadak' üregei pedig
püspöklakul szolgáltának ; mindazáltal, ha az
isteni-tisztelet' fényének emelésére, a' nevendékpapok', kikben az egyház jövő reményét helyezi, neveltetésére, az iskoláknak tökéletesítésére, a' mindennemű szűkölködők' sokoldalú szükségeinek fedezésére, és a' mindkét társadalom'
hasznos czéljainak előmozdítására a' kellő segélyforrás kiapad : lehetetlen,hogy a'vallás és keresztény jámbor erkölcs súlyos károkat ne szenvedj e n ; főleg korunkban, melly annyira ragaszkodik
a' dolgok' külsejéhez, annyira vágy mulandó haszon után, és annyira megszokott táplálkozni az
egyház' bőkezűségének morzsáiból.
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törekvék , bántalmakkal illettetik. Az igy értett
szabadság, testvériség és egyenlőség' törvénye
sem az emberi társaságnak boldogságot, sem a'
vallásnak vigaszt nem nyújthat. A' nyomorok' e'
tömegéhez járult a' nem rég lefolyt napokban t ö r tént azon szomorú esemény i s , miszerint pápánk,
az egyháznak látható feje, azon IX. Pius, kit múltkor
dicséretét rebegve egy egész világ égig magasztalt, kit annyian, maga a' törökök' sultánja is iidvezleteikkel köszöntének, IX. Pius, ki senkinek
soha rosszat nem tön, kinek egész élete, a' vallásos áhitat-, emberszeretet- és jótékonyságnak
lánczolata v o l t , székét elhagyni, futással menekülni és világi külfejedelemnek pártfogásáért e s deni kényszerült. Ennyit tehet a' szövetkezve
erősödött gonoszság; ennyi gonoszt, háladatlant
és istentelent rejthet az elfajult emberi kebel. Jól
tudjuk ugyan, hogy Péter'hajója már gyakran daczolt illy viharokkal; és erősen hiszszük , hogy
az, ki a' szelek- és haboknak parancsol, nem e n gedendi, hogy e' földöni helytartóján az emberi
gonoszság erőt vehessen : mégis sajgó fájdalommal érzi a' t e s t , midőn fejének illy bántalmakat
kell tűrnie; és fájdalmasan hat a'tagokra, ha ö s z szeköttetésöknek központját illy méltatlanságokkal
halmoztalni tudják. (Folyt, köv.)

A' toscanai n a g y - h e r c z e g .
Egy fej edelem, ki elragadottnak látszhatott a'
lázongók'hizelgö sugalmai által, ki némikép k ö t e lesnek hiheté magát, a' demokratiai mozgalmakat
véghatárukig követni, magát egyszerre lelkismeretének méltó háborgása és koronájának sorsa
közé helyezve látja. A'kérdés az, hogy egy r e n d szabályt helybenhagyjon , mellyet ministere i n dítványozott, mellyet parlamentje elfogadott. E'
rendszabály szerint Toscana' részéről k é p v i s e lők volnának Romába küldendők , hogy az olasz
alkotványozó gyűlés' egy részét alkossák. Nem
hiányzottak ösztönzések, okoskodások, k é r e l mek, hogy e' határozat általa megszentesittetnék.
Hogy azta'legszebb ürügyek,legkellemesb nézetek
alatt elébe tüntessék : viszhangoztalták füleiben a'
nemzetiség, népszerűség, hazafiság' magasztos
eszméit és fönséges szavait. Fejedelmi tekintélye
iránt a' hűség'biztosításai sokszorosan ismételtettek. Sőt addig mentek, hogy nagyravágyásának
hízelegve, őt a' nem épen messze jövőben ujjá
alkotott félsziget' egyik növekedett királyságával
kecsegtetnék.

lést kárhoztatta; és mivel a' romai alkotványozó
gyűlésnek kell vala képezni az olasz alkotványozó
gyűlésnek középpontját és velejét : a' n a g v - h e r czeg' szivében félelem ébred. Valljon nem f o g - e
ö is közvetlen azon átok alá esni, mellyet szent
Péternek utóda az ö megszentelt jogainak szentségtörő rablóira kimondott ? () nem haboz : ö a'
száműzött főpaphoz fordul. IX. Pius válaszol. Ez
időtől fogva semmi kétely sincs szivében F e j e d e lemsége , sajátmaga, szolgái és családjának élete
forog fön. Ennek következése trónvesztés, e l üzetés, számkivetés, tán halál is lehet ! Mit sem
tesz. A' keresztény fejedelem mindennel szembeszáll, mindennek aláveti magát, mindenre kész
inkább, semhogy lelkismerelét és hitét elárulja!
Ez minden kifogás nélkül egyike a' l e g m a gasztosb példáknak, mellyet a' történelem lapjaira
följegyezhet. A' hit' századai mit sem mutathatnak
föl, mi ezt felülhaladná, és Leopold azonlegengedelmesb ker. fejedelmek'polczára emelkedett,kiknek
vallásos hűségét és tiszteletét a'katholicus Europa
már régóta dicsőíti:
E r r e nézve fönhangon mondjuk, illy tettek
magokban hordják áldásuk- és jutalmukat. L e hetetlen , hogy az Isten' igazsága fölragyogó k e gyelmekkel ne jutalmazza meg az egyház' t ö r v é nyeinek ez ajtatos tiszteletét; ezen, Jézus Krisztus'
helytartójának szavai iránt kitüntetett hősi e n g e delmességet, ezen ajánlott és olly keresztény ö n megtagadással hozott áldozatot. (Ami de la Rel.)

Lamennais F e r e n c z .

Ezen, Frankhon'ujabb történetében olly nagy
jelentőségű név majd fölmerül, majd eltűnik;
majd a' Tiber' partjain látjuk a' saint-maloi k a l márfiut; majd a' Vatican' teremeibeni kitűnő f o gadtatásáról hallunk ; majd a' la chesnai nevű
magányban találjuk a' legkomolyabb tanulmányokkal foglalkozót, ö t , ki abbé Gerbet szerint :
,bolygó zsidó lön a' politicában, váltva monarchista lévén , mint Bonald és az 1815-diki kamara ;
bourbonista, mint Chateaubriand ; túlzó royalista,
mint Drapeau-Blanc; ligueista, mint a' guisei h e r czeg, és demokrata, mint Carrel.' Kár, örökre kár
ezen elpártoltért, ki egykor ,Krisztus' k ö v e téséről' czim/ett munkához olly szép és lélekemelő
jegyzeteket tudott csatolni, később pedig a',Lélia'
szerzönéjével barátkozott meg. Lamennais, a' hivő
Francziaországnak e' ragyogó csillaga, ezen m á s nélküli lángész, kinek szónoklati és előadási t e Azonban a' pápa a' romai alkotványozó g y ű - hetsége még a' leghitetlenebbe is jobb érzelmeket
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volt képes lehelni, kinek tolla, emelt palloshoz
hasonlóan, metsze el mindent, mit a' körülmények
rohadtat és zavarosat rejtettek,a'kevélység- és elbizakodottságnak esett áldozatul ugy,hogy eltérvén
a' tanoktól, mellyeket egykoron a' lelkesedésnek
lánghevével védett, magának a' keresztény hitnek
legmagasztosabb tanaiban lelné föl ama' borzasztó
eszméket, mellyeknek hirdetője lön. Igy sodortatott ö is azok közé, kik, mint a' polyva, könnyüknek találtatnak, és kortársai mellette elhaladnak a'
nélkül, hogy öt figyelemre méltatnák; csak itt-ott
emlékeznek egykori nagyságára , és szánakozva
vonilnak vállat, 's csak igen kevesen gyászolják,
panaszolván fájdalmasan estét. Ezen kevesekhez
akarunk mi is tartozni, kimutatván, milly nagy
szerepre volt légyen Lamennais a' szomszéd o r szág' ujabb történetében hivatva, mint téveszté ö
el ezt, és mint rohant meredek bukással veszte
felé.
Frankhonnak minden időben voltak közbenj á r ó i , kik a' népet a' vallással kibékéltették, és
a'vallásos érzetet újra föltámaszták.Chateaubriand
ezt a' szépirodalom' segélyével eszközlé. Kezében
azon külső fény, mellyet az egyháznak a' művészetek kölcsönöznek, eszköz volt, mellyel amaz
isteni intézvény' tanainak honosai' miveltebbjei
előtt tiszteletet és elismerést szerezni iparkodott.
Lamennais ezt más uton sikeresité. 0 az indifferentismust logicájának egész hatalmával támadá
m e g , kimutatá annak káros következményeit és
nagy tudományából merített, nem ritkán a' valódian keleti képzelő tehetség' nyelvén irt bizonyítékokkal tudá kimutatni a' positiv hitnek a' társaságbani szükségességét. Ugyanazon erővel támadá
meg a' gallicanismust, mellynek káros voltát jól
belátta; de ezen pontnál hasonlott meg először
azokkal, kik neki régtől fogva hízelegtek, és öt simogatták; a' bourbonisták' absolut királyságával
tudnillik, melly a' gallicana szabadságot az álladalom' alaptörvényeivel azonositá. Igy jött ellenmondásba a'világi hatósággal; igy keveredett azon
szellemi harczba, mellyet kedélyének egész szenvedélyességével vívott. ' S közben Frankhonnak
felsőbb clerusa elfordult azon férfitól, ki különben
mint védője az egyházi szabadságnak lépett föl.
Meglehet, hogy ezen clerus nem akart meghasonlani az udvarral, mellynek egyes tagjai ugyan
szinletlenül jámborok v o l t a k , de mellynek azért
az egyház' irányában követett politicája mindig a'
régi maradott. 'S e' politicának czélja volt : az
egyházat az álladalmi absolutismustól fényesen
függővé tenni, és azt az álladalom' igájába g ö r beszteni. Ezen viszonyt helyesen ismerte Lamennais , de elhamarkodva és tulhevességgel támadá

azt m e g , és igy kellemetlen érintkezésbe jött
előbbi barátjaival, kik öt nagyrészt elhagyták, ós
csak az alsóbb clerus látszott némi részvéttel
lenni tanai és lelkes szónoklatai iránt.
Egyedüliség a' küzdtéren, keserűség ós
apróbb bosszantások, mellyeket e' férfiúnak gyakran
tűrnie kelle, ellenzékies indulatot táinasztának
keblében, és tulragadván öt a' mérséklet' korlátain,
értelme fölött a' szenvedély' uralmát alapiták ineg.
Ekkor tört ki a' juliusi forradalom, mellyet L a mennais örömmel iidvezlett, mint ezt néhány az
,Avenir' cziinü lapban megjelent czikk legalább
hihetőnek bizonyítja, azon véleményt keltvén
mindenkiben, miszerint ö bukását ohajtá azoknak,
kiket olly sokáig és olly hévvel ostromlott. Azonban nein azon lélekkel üdvezlé ö a' forradalmat,
mellyel a' nagy nyers tömeg, melly vad s z e n v e délyeivel a' trón és clerus, különösen pedig ennek
fő méltóságai ellen fordult, azért, mert ezek észrevétlenül a' hierarchia és trón között szövetséget
hoztak létre; nem, Lamennais az egyházat az álla—
dalomtól elszakasztani, és azt ettől függetlenné
tenni törekedett; de az általa ajánlott eszközök
czélszeriillenek és hibások voltak, mivel ö a' f o r radalmat keresztény álruhába öltöztetni, és a' d e rűst az abbani részvételre megnyerni iparkodott.
Tanai elvetettek, az egyház' feje kimondá fölöttök a' kárhoztatás'Ítéletét, azoknak szerzője pedig
megalázá magát azon tekintély előtt, mellyet k e véssel előbb olly nagy sikerrel védett De ezen
önmegalázás nem volt őszinte, a' sértett gög nem
nyugodhatott, az áldozár, ki Kempis Tamásnak
alázatossági tanait inagyarázá, önmagát nem tudta
megalázni, és a' benne forró szenvedély' szavait
,Paroles d'un croyant' cziinü iratában rakta le.
Ezek nem ,hivönek,' hanem ,elpártoltnak' szavai;
ezaz ó-s/.övetség' prófétáinak szavaiba öltözött hamis prófétának,egy garázdálkodónak szózata, ki a'
keresztény tanokat meghamisítva, azokat politicai
demagógiává aljasitani törekszik.
Most nem volt korlát, nem tekintély többé
Lamennaisre nézve; ö labyrinthba tévedett, mellyből kiigazodni többé nem tudott, és mellynek homályát értelme'szövétnekével elűzni akarta, mialatt szellemére tnindig súlyosabb éj nehezült.*) E z *) Legkitűnőbb bizonysága ennek az ő azóta 3 kötetben
kiadott, legnagyobb mértékben kalandorszerii ,Essai
d' un philosophie' bölcseleti munkája, melly nem
egyéb a' monotlieismus- és divatos idealistico-pantheisticus rendszernek, a' keresztény magas eszmékés pogányságnak nyomorult
vegyitékénél. Magas
fölfogások-, kitűnő r a j z o k - , föllengző képletek- és
gyönyörű gondolatokban e' munka sem szűkölködik,
de a' toldozott-foldozott, minden harmonicus egységet
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óta ö a' statust és társadalmat rendezni akarta
azon tanok szerint, mellyeket a' keresztény hitből meritelteknek mondott ugyan, de mellyek
azért minden inkább, mint keresztényiek voltak;
alkalmasak lévén megdönteni a1 keresztény álla—
dalmat, és az annak elvéből eredő társadalmi r e n det, helyökbe pedig a' legdévajabb communismusl
és socialismust helyezni. Frankhonnak alsóbb n é p osztályai Lamennaisben szószólójokat lelék, de
szerencsétlenül; mert a' helyett, hogy a' társadalomnak ama' szánalomra méltó részét vigasztalta,
és sorsát az igazság'irjával tűrhetővé lette volna,
felizgatá azt elragadó és tündöklő ékesszólásáv a l , és ekként vészbe dönteni scgité; mint ezt
az 1848—diki év' juniusában sokan elég keserűen
tapasztalták.
Jelenleg Lamennais, miután sokáig lidérczként
bolyongott volna a1 tudományok' minden szakában,
újra a' napi politicához szegődött, de fájdalom!
annak legforradalmibb pártjához. 0 örvendve ü d vezlé a' februári forradalmat, mint ezt a' juliusinál
is tevé; de ö nem azért üdvezlé az elsőt, mivel az
alkotmányos monarchiát megdönté, és a' köztársaságot kikiáltotta; nem, ö ohajtá,hogy az minden
létező viszonyokat fölforgasson, és ezeknek r o m jain a' veres köztársaság lobogóját üsse f ö l ; ö
akará, hogy a' társadalom egészen ujj á alakiltassék
ama' borzasztó tanok szerint, mellyeknek hirdetője
volt, és mellyeknek valósulását hőn óhajtja. R e ményei meghiúsultak; az eszméket, mellyeket
életbeléptetni a k a r t , visszaveték az értelinesbek,
's igy neki már csak azon szerep jutott, mellynek
külszine undorító , valóban pedig szomorú és
szánalomraméltó . Lamennais a' hitbuzgó áldozár,
az egyháznak lelkesült bajnoka, a' veres köztársaság' tagjait szaporítja, és a',hegypártiak'elsői közt
foglal helyet, ü , ki egykor Parisban a'pápai nuntiusoknál járt kelt,'s kit mint mondatik, XII. Leo pápa
bíbornoki méltósággal kínált meg, most vendégségeken elnököl, mellyekben Robespierre és D a n ton, mint az emberi-nem'legnagyobb jóllévöi m a gasztaltatnak.
és összehangzást nélkülöző műben ezek csak ugy
tűnnek föl, mint egy horgonyát vesztette, és épen
azért ide 's tova hányatott lángelmének szétporlott
maradványai; nyilvános tanuságul, hogy egy eltévedett keresztény elme előbbi meggyőződésének tuládása után organismusát veszti, 's rend- és irány nélkül bolyg a' nagy végetlenben. Lamennais e' munkájában a' véges lét' levésének és alakulásának titkát
megfejteni, 's a'keresztény szent-háromsági dogmahitet a' ,priori' construálni erőlködik. Az eredendő bűnt
tagadja, 's igy a'keresztény hiten, daczára annak, hogy
azt mégis mindig szájában hordja, formaliter tulád.
Szerk.

Illy mélyen sülyedett azon férfiú, kit egy
ideig sokan a' franczia népnek a' keresztény hit'
karjaiba való visszavezetésére hivatottnak hitlek,
ki a' gondviselés által kijelöltnek lenni látszott a'
társadalom' nyomor ütötte sebeinek, az egykor
általa szent lelkesedéssel hirdetett institutiók általi
megorvoslására. (Németből.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarlioii.
Buda, martius' 12-kén. Mig a' róna alföldön hazánk'
egyik főfolyója ellenséges vonalként húzódik a' hadseregek
között : addig a' főváros' lakosai használva az áhitat' napjait, seregenként látogatják a' seregek' urának hajlékait, a'
templomokat ; kérve, esdve szent szine előtt békéért, egyetértésért, 's a' háború' Ínségeinek megszüntetéseért; más
részről pedig vigasztalást, enyhülést keresve aggodalmas
lelkeiknek a' szent beszédekben, mellyek több helyeken
közkedvességü szónokok által korszerű kérdéseket fejtegetőleg tartatnak. A' fővárosi buzgó hivek' különös bizodalmával biró Krisztina városi kegyelemtemplom egyike
most a' legkeresettebbeknek, 's vasárnap délutánonként
egész estig tömve áll. A' böjti szent beszédet e' kegyelemhely' buzgó lelkületü segédlelkésze nt. báró Horeczky F c rencz ur tartja, czélul tűzve ki Krisztus' mennyei vallásának üdves hatását az életre megmutatni, 's e' végre a'
gonosz korszellemből indulva k i , föladatát ügyes modorban 's szabályszerű előadással szövi át beszédein keresztül, elvül véve föl szent Pálnak Timotheushoz irt
szavait, mellyekben a' nagy apostol inti tanítványát, hogy
az Isten' igéjét hirdesse, akár kellemes, akár kellemetlen
hatású legyen is az. Az összesereglett nép közt tegnap
sajátszerű kedves alakon nyugodtak ez alkalommal szemeink. A' szónoklat előtti böjti ének' erőteljes viszhangjai
között egész egyszerűségében, teli áhítattal és kedvességgel lépett az oltár' elébe egy tiszteletteljes aggastyán, hol
imáját végezve, hivei közt az Isten' színe előtt foglalt helyet, meghallgatandó az ö szent igéjét egyik hü fiának ajkairól. 'S e' szent lelkű második Simeon, hazánk' főpapja,
főméltóságu Hám János herczeg-primás volt. ó t a' nagy
családatyát egész áhítattal térdelni látni gyermekei között Maria'kegyelem-képe előtt : olly tünemény volt, m e l y lyet látni kell, de leírni nem lehet. A' meglepetett szerencsés szónok megragadva az üdv' perczét, egészen oda engedé magát elragadtatásának, 's az aggastyán főpap elérzékenyülve emelé égre s z e m e i t , midőn a' szónok a' hivek'
nevében imádkozék a' hazáért, a' királyért és értté, a' j e lenlévő főpapért; szemei előtt lebegett az eltűnt Isten' kegyelme, melly miatt nincs áldás hazánkon, érzé hivatásának súlyát, érzé milly nagy föladat a' megszakadozott viszonyokat az egyedül erős hit' lánczaival újra egybefiizni,
érzé és imádkozék, imádkozék a' nép i s , mert neki élni
kell.
—ly.
(Igazítás.) Győr, martiushó' 9-kén 1849. Minden netán fölmerülhető tévedés' elhárításának tekintetéből czélszerünek tartom ezennel kinyilatkoztatni : miszerint e'
becses folyóiratnak ez évi 21-dik száma' 166-dik lapján
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nevem alatt, de tudtom és megbízásom nélkül közhírré rendszer fölött a' főfölügyelést az álladalom viszi. 5-dik
tett, állítólag hivatalos értesítés teljesen alaptalan és va- §. : Mindenkinek van joga véleményét szóval, írásban,
nyomtatásban vagy képes előadásban szabadon nyilvánílótlan.*)
N ó v á k F e r e n c z, s. k.
tani. A' sajtó censurának alá nem vettethetik. A' sajtó'
káptal.-helyettességi titoknok.
visszaélései ellen repressiv törvények fognak kibocsáttatni.
6-dik §. : A' kérelmezési jog mindenkinek megadatik. Közkérelmek csak a' hatóságok- és törvényesen elismert testületeknek engedtetnek meg. T-dik §. : Az ausztriai állampolgároknak van joguk, gyűlésekben összejönni, társulatokban egyesülni, mennyiben a' gyűlés és társulatok' czélja,
A' kremsieri országgyűlést, melly nagy föladatának : eszközei és módja jogellenesek- vagy álladalmilag veszéegy ezélszerü, organicus alkotmánytervet megállapítani, 's lyesekül be nem bizonyulnak. Ezen jog' gyakorlatát, valaekként a' monarchia' összes népességére, a' bizonytalan mint a' föltételeket is, mellyek alatt társulati jogok nyerviszonyok' minden kellemetlenségei-, és a' jelen körülmé- hetők, gyakorolhatók vagy elveszthetők, a' törvény hatányekben veszélyeivel is nehezedő állapotnak véget vetni, rozza meg.'

Ausztria.

megoldására hosszura nyúlt vitatkozásai' természete után
ítélve, képtelennek mutatkozott, ő fölsége I. Ferencz-József mart. 4-dikéről kelt legfölsőbb rendelete által föloszlatni, 's birodalma' minden népeit egy, szabadelmiisége és
központosító szerkezete mellett egyes tartományok' sajátságostörténeti törvényállapotát mégis a'lehető legnagyobb
mértékben méltányoló alkotmánynyal megajándékozni méltóztatott. Ezen nagyszerű, 's az alattvalók' részéről tanúsítandó loyalitás mellett, jótékony következményeiben fölszámithatlan világhírű esemény fölment bennünket a'
kremsieri egyházálladalmi viták", mellyek eddigelé az
alapjogok' egyházi ügyekre vonatkozó 1 3 - és 14-dik
§-ainak megállapításáig haladtak, 's folyamukban annyi
antikatliolicus érzelmeket föltüntettek, részletes szálainak
további követésétől. Ezek helyett álljon itt az ő fölsége
által kegyelmesen közzétett alkotmányos oklevélnek azon
része, melly Magyar- és Erdélyország, Croatia, Slavonia és
lombard-velenezei tartományok' kivételével, minden egyéb
örökös tartományok' részére az egyházálladalmi és tanügyi
viszonyokat sokkal szabadelmübben állapítja meg, mint az
a' nevezett országgyűlés, legalább a' kath. egyházat illetőleg , tenni lett volna hajlandó. A' kérdéses §-ok e' következendők : ,1-ső §. : Teljes hitszabadság és házi
vallásgyakorlat' joga mindenki' számára biztosíttatik. A'
polgári és politicai jogok' élvezete a' hitvallomástól független ugyan, de miatta az állampolgári kötelességek rövidséget nem szenvedhetnek. 2-dik §. : Minden törvényesen
bevett egyház bir közös és nyilvános vallásgyakorlati joggal, ügyeit önállólag rendezi és igazgatja, és cultus-, tanítás- meg jótékonysági czélokra szánt saját intézetei, alapitványai és javai' birtokában marad, de egyszersmind,
mint m i n d e n m á s t á r s u l a t a' közálladalmi törvényeknek alávettetik. 3-dik §. : A' tudomány és tanitás
szabad. Tan- és nevelő intézeteket alapítani, és azokban
oktatást adni mindazon álladalmi polgár följogosittatik, ki
erre való képességét törvényes uton bebizonyította. A' házi
oktatás azonban minden illyen korlátozástól ment. 4-dik
§. : Az átalános népkimivelésről elegendő nyilvános intézetek által, és pedig a' vegyes népességű helyeken olly
módon lesz gondoskodva, hogy a' kisebbséget tevő néptörzsökök is, a' nyelvök' képezésérc és ebbeni miveltségök'
előmozdítására kívántató eszközökkel elláttassanak. A'
vallástanitásról a' népiskolákban az illető egyház és vallási társulat gondoskodandik. Az oktatás- és nevelési

* ) Magunk' igazolása v é g e t t az é r t e s í t é s t , m e l l y r e n é z v e k ü lönben magunk is csak a' p o s t a b é l y e g után tndtnk m e g ,
h o g y az íiyőrm g y é t i l l e t i , a ' t . t i t o k n o k ,urnak ereiietiben
f o g j u k átküldeni.
Szerk.

Hirfüzér.
A' romai alkotmányozó gyűlés azon törvényjavaslatot , mellynél fogva minden egyházi javak álladalmi tulajdonul nyilváníttatnak, febr. 2 3 - k á n csakugyan elfogadta.
Azonban a' három triumvir, tudnillik Armellini, Saliceti és
Montecchi annak egy részbeni végrehajtását, legalább egy
időre jónak látták fölfüggeszteni, rendeletet bocsátván ki,
melly szerint a' világi papság fekvő javainak kezelésénél
olly záradék mellett, hogy a' gyűlésnek arról számot adni
tartozzék, meghagyatik ; a' pénztőkék azonban kivétel nélkül már most mind lefoglaltatnak. A' fölösleges harangok'
álgyu-öntésre fognak fölhasználtatni.
Az orosz czár ő szentségéhez egy részvétteljes iratot
intézett, mellyben kijelenti, hogy ügyét a' nyilvános rend
és törvényszerűség' dolgának tekinti, azt telhetőleg pártolni kész, 's e' végre ő szentségének katonaság- és pénzbeli segedelmet ajánl. (A. Z.)
Mint egészen hitelest irják, hogy ő szentsége a'
pápa Ausztriát, Franczia- és Spanyolországot, mint legfőbb katholicus hatalmasságokat, és végre a' nápolyi udvart birodalmábani közbenjárás végett formaliter' megkereste volna.
Giobert iabbé,Sardini a' első ministere hivataláról leköszönt. Bukását a' romai köztársaság' irányában követett
politicája okozta. Mint tudva v a n , ő azon köztársaságot
elismerni vonakodott, ő fölsege a' király' követét Romából
elparancsolta, 's fő oka volt a' ,Circolo italiano' czimü
clubb' a' kamarák által is helybenhagyott bezáratásának.
A' mint lemondásáról a' hír elterjede : a' tömegek, melylyek csak pár hetekkel azelőtt ablakainál éljenkiáltásaikkal betöltötték a' levegőt, 's a' minister' inagasztalásában
határt sem ismertek, nagy csoportokban, 's ,Morte a 1' infame Gioberti ! abasso il gesuita moderno ! morte al traditore dell' Italia' féle kiáltások között vonultak végig az
útszákon, a' nép' kegyének változékonyságáról ujabb bizonyságot téve. A' reformok' férfiai azt hiszik, hogy az
általok megindított folyamot képzelt eszményök' határpontjánál tetszésök szerint megállíthatják. Azonban csalatkoznak. A' folyam előretőr, 's ki rohamának ellenszegülni akar : az mindenek előtt anyagi erejével vessen
számot ; mert ilt többé akár népszerűség, akár ékesszólás,
akár az egykori érdemek, akár végre bármi más erkölcsi
eszközök sem használnak semmit.
A' ,Daily News' czimü angol lap idei 17-dik számában
irja : hogy a' devonporti szeretetnének ellen panasz nyújtatott be, az apáczákat papisticus üzletekről vádoló, melly-
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nck következtében kolostorukban az exeteri angol püspök
nyomozást tartott. A' püspök a' kolostor' niegvisgálása és
több növendékek' kihallgatása után kinyilatkoztatá, hogy
a' nénék ellen beadott mindezen vádak teljesen alaptalanok, és ő maga nem képes eléggé kifejezni azon csudálatát,
mellyet benne azok' szép és példás magaviselete gerjesztett. ,Kétségkívül,' mond a' tisztelt pásztor, ,találkozandnak, kik engem ez itélethozásomért mint pápistát fognak
megbélyegezni, vagy legalább szememre hányandják, hogy
illyen eljárás által a' papismusnak megyémben szárnyakat
adok. De ez engem kévéssé zavar meg. Az igazságot illeti
a' hódolat minden más előtt, és én örvendek, hogy kinyilatkoztathatom , miszerint semmi érdemesebbet sem ismerek azon jeles és mondhatom angyali nőnél, ki az általam
meglátogatott intézetet igazgatja. Igaz, jó volna, ha intézetök' egyik tereméből a' kereszt és virágok, a' botránkozás' ezen félelmes tárgyai (!) eltűnnének : de mi ezen csekély botrány (!) az általok gyakorolt roppant és épületes
szeretettényekkcl összehasonlítva ? Áldjátok Istent, hogy
angol földön szeretetnénék laknak ; ez egy jótétemény az
emberiségre !'

Irodalom.
Verhandlungen der ersten Versammlung des kath.
Vereines Deutschlands, 'stb.' (Folyt.) Ez volna az egyesület és a' mainzi közgyűlés' keletkezésének magában a'
munkában adott rövid genesise;következnek az ülések' rövid rajzai, mellyek' szellemének ismertetését e' következőkben kívánjuk nyújtani. Mindjárt az első nagy gyűlés
a' várban, az istentisztelet'végeztével kimutatta az összejövetel' jellemét 's egész jelentőségét. Mindazon nagy és mélyen beható eszmék, mellyek a' tárgyalások' folytán nyíltan kifejtettek, már most mindenkitől hallhatón hangzottak szét. Nyitányja volt ez a' nagy szellemi drámának,
melly az utóbbi nagy gyűlésekben a' bámuló 's elragadott
lelkeket gyönyörködteté. Ekkor láttuk, miként ezen összejövetelünk egészen más, és sokkal nagyszerűbb valami lesz,
mint vártuk, mint sejthettük. Az első nagy gyűlés' végével, a' különféle egyletek' követei a' mellékteremben öszszejöttek, elnököt választandók. A' választás el volt határozva; mielőtt elkezdődnék minden ajakról e ' n é v hangzott:
Buss ! Régóta ismertük iratait, hatását, harczait, szenvedéseit a' kath. ügyért ; önmagát a' férfiút pedig a' szószéken
ismertük meg. (3 határozottan vonakodott az elnökletet elfogadni, állitván, miszerint ismeri magát, hogy arra nem
való ! 'S csakugyan olly jellemek, mint ő ; az eszmények,
merészség 's gyors tettnek emberei, ugy látszik nem annyira valók elnöklésre, mint a'nyugodtabb,kimértebb, hidegebb természetűek. Legyen ez igy másutt, a' mi gyülekezetünk' élén ép ollyan férfiú volt szükséges, minő Buss. Hiszen gyülekezetünk nem annyira tanácskozás, mint tény
volt ; hisz itt nem kellett ellenkező pártokat sulyegyenbon
tartani, összeütköző nézeteket 's iparkodásokat eszélyesen közvetíteni : hisz itt nem volt jobb vagy bal oldal és
közép, kormánypárt és ellenzék; hanem mindnyájan egy
szellem, egy sziv, egy lélek voltak, 's ki mindnyájának egy
gondolatától leginkább át volt hatva, 's azt legerélyesebben 's hatalmasabban volt képes kifejezni, az volt az alkalmas elnök ! 'S lia arról volt szó : a' habozás és gyávaság' e' korában bátor, nyilt vallomást tenni ; nagy, egész
Németországot átkaroló katholieus néptársulatot létesíteni,
's ez által a' kath. meggyőződésnek, 's a' kath. népnek az

őt illető állást a' közéletben ismét megszerezni : akkor a*
leghatározottabb, legmerészebb, legbátrabb volt a' legjobb
vezér ; akkor nem az ügykezelés, hanem a' nép' emberére
volt szükség. Epen ezért kelle Bussnak elnökké lenni, bátor, uralkodó tekintetével, érczkebelével, éles határozottságával a' gondolat- szó- és taglejtésben, azon lángoló lelkesedésével, mellyet ama' napok alatt benne kifejezve láttunk és hallottunk. Alelnökké Ilardung kölni törvényszéki
tanácsos választatott. A' gyűlés' megbízásából az elnök
következő hat jegyzőt nevezett : Baudri kölni festőt, Heinrich tanárt Mainzból, Lasinszky trieri festőt, Nadbyl b o roszlói egyetemi titkárt, Maufang mainzi tanitót és Schenk
kölni ügyészt.
Rövid félbeszakasztás után újra összegyűltek a'
követek, 's azonnal munkához fogtak. Mindjárt a' legkülönbözőbb részekből beadott indítványok 's javaslatok'
fölolvasása mutatá, miszerint ezek mind egy szellem' kifolyásai, egymást kölcsönösen kiegészítik, 's összeségökben
az egylet' föladatát majdnem teljesen körülírják 's kimerítik. Ugyanazon nagyszerű nézet az egylet' föladata- 's
hatásáról, mellyet mindenki magával hozott, 's az első
összejövetel' alkalmával már világosabban látott, a' következő átalános tárgyalás közben még inkább kitűnt. Kezdetben a' kath. egyletek csupán a' legelső 's legközelebbi
szükséget, az egyházi és nevelési szabadságnak megszerzését 's biztosítását tűzték ki maguknak czélul. De mi
egyébre való az egyház' szabadsága, mint hogy a' christianismus' áldást 's üdvethozó elveinek az élet' minden téréin érvényességet szerezni képes legyen ? 'S megfordítva,
mikép állhat meg a' religio és egyház' szabadsága a' vele
ellenséges hatalmak' ellenében, ha nem támaszkodhatik
hatalmas 's átalános katholieus érzelemre a' népben? E'
keresztény érzelem és élet pedig évtizedek óta egy részről
rendszeresen aláásatván, más részről nem eléggé ápoltatván, nagy hanyatlásnak indult. A' kedélyeknek mindinkább
elterjedő pogányszerü elhomályosulása 's elvadulása,
majdnem átalános mély erkölcsi romlottság, 's mindkettő
büntetéséül kifejezhetlen társadalmi nyomor lett ennek
következménye. 'S ezért a' kath. egyletnek nem szabad
ezentúl az egyház és nevelés' törvényszerű szabadságának
kivivására szorítkozni, hanem szintolly erélyesen kell a'
keresztény érzelem és erkölcs' fölkeltése-, fölélesztése- 's
kiterjesztésére törekednie, valamint arra, hogy a' katholieus elvek az élet' minden viszonyaiban meghonosittassanak, 's a' jelenkor' nagy föladata, a' socialis kérdés megfejtessék. E' czél' elérését tárták szem előtt utóbb a' választmányok' javaslatai is.
Még távúiról sem végzék el a' követek az innént
említett tanácskozmányukat a' választó fejedelmi várban :
's a' romai királyhoz cziinzett terein már tömve volt sok
száz emberrel, a' mainzi Piusegylet' tagjaival, de sok más
nem tag- 's idegennel is ; mert a' térkorlatoltsága miatt
belépti jegyek osztattak ugyan, de a' mellett a' lehető
legnagyobb bőkezűséggel kezeltettek. Sőt kétségkivül
legkedvesebben veendették az egylet' tagjai, ha az egész
világ láthatta volna gyülésöket, hallhatta volna minden
szavukat, kivehette volna még a' szivek' szándokait 's
gondolatait is.
Az egyletnek a' keresztény érzelem- és erkölcsre
nézve, valamint a' társadalmi viszonyokat illetőleg czélba
vett hatása, már ez estve , nem különben mint a' következő gyűlésekben is gazdagon
kezdett
nyilvánulni.
Mondhatni, miszerint e' gyűlések a' keresztény társaság'
példányképei voltak. Életadó tavaszi szellő gyanánt lengett
itt a' keresztény szabadság, egyenlőség 's testvériség' szel-
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lerne ; a' szónoklatok, mellyek a' sziv' teljéből kiapadhatlan
elevenség- 's gyönyörű változatossággal áradoztak, csak
e' szellem' kinyomata voltak. Valamint a' különböző német
fajok képviselőikben, mint a' hit- és szeretetben bensőleg
egyesültek tűntek föl : ugy az állapot és életviszonyok' ellentétei, sőt a'politicai nézetek'különféleségei is kiegyenlítettek, 's a' szívélyes katholicus testvériség' palástja alatt
eltűntek. D e e' kath. testvériségnek a' szeretet' cselekményei által kell bebizonyíttatnia. 'S azért az irgalmas nők,
és vincze-társulatok 'stb. által gyakorolt azon hatás, melly
szerint egyedül ezek képesek a'jelenkor' nyomorát enyhíteni
's megszüntetni, ismét főtárgya volt az előadásoknak. Nem
vagyunk képesek mindazon elragadó , fölemelő , megható
perczeket ábrázolni, mellyekben ez estve olly dus volt.
Csak egyet emiitünk, hogy Andlaw báró ez este jött meg,
's a' gyűlés azon örömben részesült : az egyliáz'szabadságának 's a' kath. nép' jogainak e'lovagias bajnoka, a' keresztény jótékonyság- 's minden üdvesnek e' lankadatlan 's
bőkezű előmozdítója iránt, a' katholicus népnek régen 's
bőségesen kiérdemlett háláját 's elismerését szivvel és
ajakkal kinyilatkoztathatni.
Az olly vidám 's ismét olly komoly napok' szellemi
gyupontját az october' negyedikei nagygyűlés képezé,
mellyre a' német birodalmi gyűlésnek huszonhárom tagja
vendégül jelent meg, természetesen nem mint birodalmi
követek, hanem mint egyes kath. férfiak, szivök' hajlamát
követve. Szándokuk az volt, hogy csak az egy Döllinger
prépost tartson az egyházi és iskolai kérdés' állapotáról, 's
az ennek tárgyalásakor tőlök követett elvekről tisztán
tárgyilagos előadást ; csupán Knoodt ígérte már előbb,
hogy mint, a' bécsi egylet' küldöttje szólani fog. Azonban
az olly sürgető kérelmeknek, minők a' tisztelt vendégekhez
intéztettek, ellentállani nem lehetett, 's ezért többen közülök szónokoltak olly tárgyakról, mellyek az egylet' ezéljával közelebbi vagy tágabb viszonyban állanak.
A' szónoklatok hat óra hosszig folyvást tartottak,
's a' beszéd' árja ki nem apadott, 's a' lelkesedés' tüze ki
nem aludt. Mozdulatlanul függött az egész számos gyülekezet, a' férfiak szorosan összetömve a' teremben, a' nők
köröskörül a' karzatokon, szemmel 's lélekkel a' szónokok"
ajkain, 's csak ollykor-ollykor tört ki a' sziv hangos helyeslésben ; de még nyíltabban, mint az öröm, megegyezés
's elhatározottság' e' jelei, tanusiták a' kebel' érzetét a'
könyek, nem asszonyias érzelgőség, hanem a' lelkesülés,
túláradó érzelem' könyei, a' tekintet, magatartás, az arezok' pirja. Nyugodt, hideg emberek, kik eddig kevés buzgalommal viseltettek a' kath. ügy iránt, kinyilatkoz taták,
miszerint ez életük' legszebb, legdicsőbb napja volt, hogy
ehhez hasonlót még nem értek. Mi volt az, nú e' hatalmas benyomást előhozta, a' kebleket annyira megragadta ? E' gyülekezet, mint helyesen megjegyeztetett, mint egy
uj Pünköstnap volt, mellyen a' katholicismus' szelleme,
ereje 's szeretete nyilatkozott. Készületlenül szóltak mindnyájan, a' lélek' ingerét követve ; készületlenül a' szó' közönséges értelmében, de magasabb értelemben igenis jól
elkészülve. Hisz a' szólók mind legbensőbb kath. meggyőződés 's mély kath. tudományosság' férfiai; a' tárgy,
mellyröl szólottak, minden gondolataik, óhajtásaik 's igyekezeteik, minden gondjaik 's reményeik' tárgya, éltök'
legfőbb, legszentebb ügye volt ; miként lehettek volna tehát zavarban a' szavak iránt. És milly gyülekezetben szólottak ? Katholicus néptől valának környezve, melly őket
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megértette, gyámolította 's segítette. 'S mi soká vágytunk mi katholicusok illy nap után ! Eddig elszórva,
egyenkint, mindenik a' maga körében, ellenséges megtámadások-, félreértések-, megszorításoktól környezve, de most
itt egyek és egyezők valánk ; szabadon 's örömmel telve,
mint emberi emlékezet óta nem, tanácskozánk öniigyünkben, mint a' katholicus népnek szellemi parlamentje.
Csuda-e, ha a' végtére kitörő lelkesedés nagyszerű folyamban áradozott, 's a' soká elzárt gondolatok világosságot '9
fényt ömlesztve magasra keltek ? 'S milly időben tartatott
e' gyülekezet ? Olly perezben, minő századok múlva szokott csak előkerülni ; a' történelem' forduló pontján, midőn
a' dolgok' régi rende romba dől, 's uj időszak akar születni ; az elhatározás, Ítélet, rettegés 's remények' idején, hol
minden, mi nem örök, kérdés alatt van, hol, mint talán soha, inkább érezzük, hogy Isten' kezében vagyunk. Az időnek e' fordulatpontján, illy benső, hőn ohajtott egyesülésben, illy fölmagasztosult szellemmel, túlemelkedve a' mindennapi élet' körén fensőbb értelmű szavakat ejtének a'
szónokok, multat, jelent 's jövendőt átfoglalva, 's az idő'
titkait kitárva. Hátratekintve a' múltba, látták a' rég eltűnt
egység- 's nagyságot, a' német nemzet' ezeréves birodalmát, mellyet nagy Károly amaz alapra épitett, mellyet
Bonifacius a' keresztény hit és erkölcs' egységében lerakott.
Az alapkő széthasadt, 's az épületnek is össze kellett roskadnia. 'S Isten az embereket, miután az általa alapított
rendet megvetették, egy ideig saját ösvényökön hagyta
menni. A' ker. hit és erkölcs' ellenében kereszténytelen
philosophia 's miveltség emelkedett, hogy amazt helyéből
kiszorítsa, 's mind a' nagyok, mind a' kicsinyek hódoltak
neki. D e a' kevélység' vége nyomor lön, 's kétségbeesés.
Azon perezben, midőn az Istentől eltért álmiveltség' kevélységének legmagasb trónusát akará elfoglalni,
ellenállhatlanul uj barbaries tör be, 's gonoszabb ököljog
fenyeget, mint, minő századok előtt divatozott. A' találékony és ügyes műipar legfőbb diadalát ünnepelve azt véli,
miszerint a' sorsnak tetszése szerint parancsolhat, 's a'
gondviselésre szüksége nincs : 's inie dögvész gyanánt
ragad a' tömegek' elszegényülése, 's az egész társadalmat
kétségbeejtő pusztítással fenyegeti ; a' nemzet egység után
küzd : 's még a'községek' körében is meghasonlik,sőt a'családok' szentélye is gyülöletteljes, sokszor véres pártoskodásban szakadoz szét.
A' jelenkornak ez állapota 's veszélye élesen 's tisztán, szépítés 's lágyitás nélkül az ezt szükségképen szülő
okokkal egyetemben, mellyek az érdeklettek előtt fájdalom
olly gyakran rejtvék, kifejtetett. Az emberi társaság' biztos
léte 's üdve ugyanis nem külső törvények- 's statusformáktól, mesterséges gépezetü politicai fogásoktól, kereskedelmi
combinatiok- 's müipari csudatételektől, tulfinomitott miveltség- 's büszke bölcsészettől, nem anyagi eszközök- 's
önzésteljes érdekek összeszövődésétől függ, hanem a' nép'
erkölcsisége- és lelkismeretességétől, benső igazságosságés a' kiengesztelő 's segedelmező szeretettől. 'S ez erkölcsiség, lelkismeretesség, igazságosság, engesztelés és szeretet , melly nélkül a' földi jólétnek nincs állandósága,
egyedül a' kereszténységben gyökeredzik, egyedül abból
merit igazságot, erőt és életet. A' kereszténység pedig mélyen alá van ásva; a' nemzet egy része az teljesen elveté,
's a' végharcz' órája a' christianismus 's antichristianismus
között ütött. (Folyt, köv.)
Schreiber László.
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t ,
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A' nm. zágrábi püspök' nagyböjti körlevele.
(Folyt.)
Mindezt komolyabban figyelembe v é v é n , l e hetetlen , hogy valaki keble' mélyében meg ne
rázkódjék, és az emberi-nem'jövőjéről aggodalommal el ne teljék. De szükséges egyszersmind,
hogy mindenki,ki vallásos érzelemmel bir,és az e m beriség' javáról aggódik, azon élénk óhajtást is
táplálja, vajha ezen nehéz veszélynek megfeszített
erővel elejét venni, vagy a' sokszerüen e l t e r j e dett és már küszöbön álló rosszat, ha egészen mellőzhető nem volna, legalább enyhíteni lehessen!
De ezen érzelem kivált a' mi kebleinket hevítse
testvérek és szeretett fiaink ! kiknek kezeikbe t é tettek le főleg a' szentséges hitnek adományai;
kik ezeket védeni és oltalmazni, és azok" v é d e l mében, ha szükséges, életünket is föláldozni k ö teleztetünk. Ne is említsük erőnk' gyengeségét;
nem tőlünk vagyon ugyanis az elégségesség, hanem attól, kinek küldetésében járunk, ki a' kövekből is támaszthatja föl Abraham' liait, ki hiv s z o l gáit gyakran csudálatos erővel vértezi, megszégyenitvén általok a' tudósoknak bölcseségét, és
megtörvén az erőseknek hatalmát. Ez volt mindig
az emberi-nem fölött őrködő isteni gondviselés'
sora. Már a'legrégibb időkben, Isten választott
szolgái által irtá ki a'vétkeket, ésülteté az erényt.
A' zsidók' istentelenségével a' látnokok' szent életét
és hitbuzgalmát állította szemközt. Midőn az egész
világ újra a' bálványozás és romlottság' minden
nemébe sülyedett : tizenkét tanulatlan halászt külde az Ur, kik betölték a'föld'kerekségét tanításaikkal; kik még bot- éstarsolylyal sem, hanem e g y e dül és annál bővebben a' Szentlélek' malasztjával
ellátottan, rövid idő alatt a' bálványok' nagyszerű
templomait, magában az egész világnak parancsoELSÖ
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kai osztó Romában is lerontották, a'hölcselkedők'
minden dagályos rendszereit a' kereszt' alázatos
tana előtt meghajolni kénvszerilették, és a' mi
csodálatosabb, kiirtották a' hüngazt . helyébe az
erény' virágját ültetvén, és a' vétkek' fertőjéből 's
a' gonoszság' árjából kiragadott emberi-nemet, a'
szentségnek bámulatos fénypontjára vezetvén. T ö r tént ez későbbi időkben is; a' h i t - , buzgalom- és
szent élettől lelkesüli papok által ugyanis c s u d á latosan háttérbe szoríttattak a' vétkek, 's t e r j e s z tettek a"jó erkölcsök, sót néha egész tartományok
mentettek meg az enyészettől , és vezettettek
vissza a'jámborság és szent élet' ösvényére, c s u pán egyellen-egy apostoli lélektől buzgó férliu á l tal. A'sokak közül csak Ambrust, Ágostont,aranyszájú szent Jánost, Bonifaciust, salesi és x a v e r i
Ferenczet és borromaei Károlyt említjük. Igaz,
hogy mi e' nagy férfiak' jeles elmetehetségeikés lelki buzgalmától kimondhatlanul távol állunk :
mindazonáltal, ámbár gyarlók v a g y u n k , mindenki
a' maga körében, csak komolyan akarjunk, sokat
tehetünk ; nem mintha elégségességünk önmagunktól volna, mint már emiitök, hanem abban, kinek
erejéből föntartatunk. Minket is, ámbár érdemetleneket , mégis kiválasztott az Ur örökségének
számára , és elküldött szöllejébe, hogy munkáját
munkáljuk. Bármilly nagy légyen is az időknek
romlottsága , mégis sokat tehetnek a' papok és
lelkészek, lia sziveikbe van vésve hivatásuknak
magasztossága ; lia a' h i t - , remény- és szeretetből kiindulva, lelkesülten és híven iparkodnak t e l jesíteni tisztüket; lia rendithellenül haladnak f u t á suknak dicső czélja felé,'s ha egyedüli kívánságuk
elnyerni a' pályabért, és az Üdvezitö' szine elébe
vezetni azokat, kiket az üdv'utjáni kalauzolás v é gett kezeiből elfogadtak.
Ha már kérditek, mellyek a' módok és e s z közök, mellyekkel időnknek illy nagy és mindinkább
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súlyosodé bajait, 's a' vallás és erkölcsiség- iolé
nehezedő vészfellegeket elháritni lehessen : mást,
átalánosan, a1 most emiitett hivatásunknak pontos
betöltésén kivül, nem tanácsolhatunk. Azonban ha
részletesebbeket kívántok hallani tisztelendő testvérek és szeretett fiaink : ime némellyeket ide
csatolunk.
Mindenek előtt ajánljuk, hogy áhítatos és
folytonos imával forduljatok a' mindenható Atyához , kitől minden legjobb adomány származik ;
Üdvezitönkhez, kinek nevében erényünk központosul, a' Szentlélekhez, ki a' mennyei ajándékokés minden malasztnak forrása.,A'ki gyönyörködve
imádja az Istent', mond a' bölcs, .befogadtatik, és
annak könyörgése felhőkig közelget.' Maga az
Üdvezitö int bennünket, mondván : .Vigyázzatok
minden időben imádkozván , hogy méltók lehessetek mindezeket eltávoztatni, a' mellyek következendők, és az Emberfia előtt állani.' Sz. Pál apostol Timotheushoz igy szól : ,Kérlek azért, hogy
mindeneknek előtte könyörgések legyenek, imádságok. kérések, hálaadások minden emberekért :
a' királyokért és mindenekért, a' kik méltóságban
vannak; hogy nyugodalmas és csendes életünk
legyen, minden isteni szolgálatban és tisztaságban.'
Szent Gergely is int bennünket : hogy minél nagyobb háborgásai által nyomattatunk a' testi dolgoknak, annál kitartóbbak legyünk az imádságban.
Hasztalan ugyanis minden törekvésünk, ha égi
harmat nem száll reá ; lankadunk a' harezban. lia
annak erejétől nem tartatunk Ion, ki egyedül edzi
karunkat méltó küzdelemre; ki egyedül erősíthet
bennünket fölséges lelkével. Imádkozzunk tehát
testvérek és szeretett fiaink ; imádkozzunk szünet
nélkül; imádkozzunk szent hévvel és teljes bizalommal. Imádkozzunk kivált, hogy a' mindenható I s ten szentegyházát igazgatni , kormányozni és
egyességben megtartani méltóztassék : hogy l e győzvén minden viszontagságot, neki biztos szabadságban szolgáljon. Imádkozzunk annyi méltatlanságot türt pápánkért, Piusért : hogy ne adja öt
az Ur ellenei' kezébe, hanem adjon neki előmenetelt alattvalói előtt a' s z ó - és példában ; hogy igy
az örök életre a' reá bizott nyájjal együtt eljusson. Imádkozzunk királyunkért, hogy ki isteni k e gyelemből népeinek kormányzatát átvette , az
erényben is öregbedést nyerjen ; hogy mind az
egyházi béke'nyugalmának örvendhessen, mind
népeinek annyira megzavart békéjét szerencsésen
visszaállíthassa. Kérjük a' mindenható Atyát, hogy
a' világot minden hibától megtisztítsa, elűzze az
elméknek homályát, és niindnyájokat szent neve',
és a'kit küldött, egyszülött Fia'igazságának m e g ismerésérevezessen; hogy megorvosolja az elmék'

gyengeségét és káros tévelygéseit ; hogy ínségünkre irgalommal tekintsen , és neheztelésének
haragját, mellyet méltán megérdemlünk, tőlünk
kegyesen eltávolítsa; hogy békét adjon napjainkban, miszerint elleneink'félelmétől megszabadulva,
oltalma alatt az idők nyugalmasak legyenek ; hogy
végre minket szolgálatába megerősítsen , nekünk,
szolgáinak, akaratjávali igaz egyezést, a' bölcses é g - , erősség- és okosságnak leikét a d j a , és a'
kiket azon egy mennyei kenyérrel táplálni méltóztatik, kegyelme által egyetértőkké tegyen. Ezen
és hasonló fohászok, ha az egyház által kiszabott
imádságoknak pontos teljesítéséhez és gyakori
áhítatos elmélkedésekhez járulnak, fölszállandanak
a' Magosságbelinek szine e l é . isteni lángot g y u j tandnak sziveinkben, és az áldásnak harmatát idézendik minden működésűnk, munkánk és fáradságunk fölé.
Más, mit nektek téstvéreink- és szeretett
liainknak soha eléggé nem ajánlhatunk, a' gondviseléslekre bizott híveknek szorgalmas tanítása,
és az ezzel párosult éber lelkészi őrködés. Az
evangelium egykor megtérité a' világot, 's az I s ten' igéjének hatalma most sem enyészett el; a'
világ' végéig két élii kard maradand a z , és a' l é leknek legmélyebb rejtekeig ható. Mert miként a'
nemzetek' tanítója mondja, nem hirdetjük, ,e' világ'
bölcseségét, a' melly elrontatik. hanem az Isten'
bölcseségét titkos értelemben, melly elrejtetett,
mellyet elrendelt az Isten e' világ előtt a' mi dicsőségünkre; - bölcseséget mondom, mellyet viszszalökhet a' bolond, megvethet a ' l e s t i kívánságokba merült ember, ostromolhat és üldözhet a'
gonosz; de mellynek isteni ereje ellentállhatatlan.
Azonban nem szólva az isteni szó' természetfölötti
hatalmáról : nagy szerencse, hogy eddig csupán a'
papság, nevezetesen a' lelkészek szólnak mindig
a' néphez az egész év' folytán. Ezen előjoguktól
őket a' vallás' ellenei még meg nem foszthatták.
A' hivő nép tehát ma is lelkészének szavain függ,
's ha ez tanítói tisztét kellően teljesiti, hihetetlenül
nagy hatást gyakorolhat az emberi elmék- és szivekre. De kétségtelen egyszersmind, hogy mindenkinek élő hit-, nagy szeretet-, fáradhatlan t ü r e lemmel kell bírnia,és nagy tevékenységet kifejtenie,
hogy illy jeles tisztének kellően megfelelhessen,
és semmi kívánni valót hátra ne hagyjon. Nem
szabad ugyanis rögtönözött-, száraz- és felületesnek lennie a' tanításnak, hanem alapos-, az idö
és hely' körülményeihez alkalmazott-, igazán
népszerű- és kcnetleljesnek, melly világosítsa az
elméket, és azokat az isteni dolgok' ismeretére
tanítsa, eliizze a' kételyeket, meggyújtsa a' szívben az Isten és erény' szeretetének lángját, ajánl-
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kőzzék alak- és szinváltozatai által, mellyekkel
a' vallásnak örök igazságait kiemelni és díszíteni
igen hasznos; szóval ollyan legyen, melly hallgatóinak egészséges és tápláló, 's a' lelki életet
előmozdító eledelt nyújtson. lia a' nép illy tanításnak vagyon birtokában, hágjon bár tetőpontra az
időknek istentelensége, nem olly könnyen fog az
lesodortatni a' vallás és erkölcsös élet' ösvényéről. A' nyilvános tanításon kivül, a' magános o k tatás- és intések nem kevesbbé tág mezőt n y ú j tanak a' lelkésznek, hogy híveire üdvesen befolyhasson. Ide tartozik kivált a' gyóntatás, melly, ha
kellően kezeltetik, hatalmas gátja a' véteknek és
előmozdítója az erénynek; a' szentségek' kiszolgálása; az egyház' más szertartásainak példás
megölése, végre minden alkalom, melly a' h i v e ket akár egyetemben, akár egyenkint lelkipásztorukkal egybeköti. Senki sem fordul meg annyit
a' nép között, senkinek sincsen annyi alkalma n é zeteit azzal közölhetni, mint a" lelkésznek. Milly
nagy befolyást gyakorolhatnak övéikre a' tisztelt
és szeretett lelkészek, nem kevés példa mutatta
m á r , és mutatja ma is. Az oktatások' e' nemeinek
koronája vagy legalább legszilárdabb alapja , az
ifjúságnak üdves oktatásbani részeltetése. Az Ur'
kertjének e' gyengéd növényei, hála Istennek,
még nem ragadtattak ki kezeinkből ; itt a' lelkész
vallás- és ártatlanságra még termő földre talál.
Az ifjúságnak gyengéd szive, mint már gyakran
említők, viasz gyanánt elfogad minden benyomást, és megtartja a' befogadottat, 's az Hlyet
későbbi időkben sem veszti el egészen. Mindazon
férliak, kik az emberiség' jóakarói, nagyok és t e kintélyesek voltak, az Isten- és hitért buzogtak,
tevékenységűknek nagyobb részét a' még gyenge
nemzedék' oktatására hívék legüdvesben áldozandónak ; nincs is munka, melly üdvhozóbb és
gyümölcsözőbb lenne, mint a'kisdedekrőli e' g o n doskodás, kik iránt maga Üdvezitöi k olly g y e n gédséggel viseltetett, nem szenvedvén, hogy szine
elöl eltiltassanak.
Mivel pedig kétségtelen, hogy az oktatás'
ezen olly fontos, természetére olly kényes és sokoldalú nemének jól betöltésére nagy ismeretek
szükségesek : könnyen átlátható, miszerint a' l e l kipásztornak fő feladata a' szentebb tanulmányokbani szorgalmas búvárkodás, és önmivelödés a'
tudományok' azon ágaiban, mellyek hittani bő k i képezettségreelkerülhetlenek. Igaz ugyan, hogy az
apostolok és az evangéliumnak első hirdetői nem
bírtak tudományos készültséggel, 's az igének
egyszerűségében czáfolták meg a' bölcseknek
bölcseségét, és a' tanításnak bolondságában, ugy
mond a' világapostol, üdvezitetlék a' hívőket; de

az ezeknek adott rendkívüli lelki ajándékok nekünk
meg nem adattak; és olly nagy korunkban a' vallást
ostromló ellennek ravaszsága, az e' czélra használt fegyverek olly különfélék, olly é s z r e v e h e t lenek a' mesterségesen szőtt török, hogy ezekbe
a
' jő ügynek nagy k á r á r a , gyakran a' legjobb
szellemű és leghőbb érzelmű pap is befonatik, h a csak az ismereteknek roppant tökéjével nem bir,
mellyböl a' haszon- és szükségnek igénye szerint
ót és ujat meríthet, és igy elnémíthatja a' garázda
nyelveket. Ezen tökét a' szent-írásnak, elégségességünk' ezen ki nem apadó forrásának, a' szent
atyáknak és próbált asketáknak, végre a' s z o r o san hittaniakkal foglalkozó könyveknek forgatásán
kivül, igen szaporítja a' valódian kath. szellemben
irt folyóiratoknak olvasása; mellyek a' mellett,
hogy az elmét igen hasznos ismeretekkel gazdagítják, az olvasónak lelkében is vallásos b e n y o mást hagynak, jó indulatokat támasztanak, és azt
a' katholicismus iránt tisztelettel és buzgalommal
betöltik. Es mi annál bizonyosabban hiszsziik, hogy
egyházmegyénk' papsága ezen olvasmánynemre
mindinkább figyelend, minél remélhetőbb, hogy az
illynemü, minden jó gondolkozásunk által hazai
nyelven kiadatni óhajtott irat kivánt sikernek ö r vendhetend. Rajta tehát testvérek és szeretett
fiaink ; mindeniktek tehetsége szerint az olvasmányok' e' nemére fordítsa figyelmét, bő gyümölcsöt aratandván az erre fordított szorgalomból.
Azonban bármilly nagy legyen is a' p a p - ,
vagy lelkésznek miveltsége, bármilly nagy legyen
is a' tudományok iránti szeretete, ékesszólása és
az oktatásbani buzgalma és fáradhatlansága : mindez csak kévéssé segitendi elö a' vallásnak üdves
czéljait, csak csekély gátot emelend az időnek
gonoszsága ellen, ha azzal a' feddhetlen élet' p é l dáját nem párositandja. A' pap' élete, mint ezt
egy hittudor helyesen megjegyzé, előszava l e gyen mondandóinak, szünteleni magyarázója tanításának, és berekesztése mondatainak. Szépen
szól ez ügyben sz. Gergely : ,Előbb tisztulni kell,
's azután tisztítani ; bölcscsé lenni, és igy másokat
bölcsekké tenni; megvilágosodni, és ugy másokat
megvilágosítani ; Istenhez térni, és ugy másokat
téríteni ; szentté lenni, és ugy megszentelni ; tiszta
kezűnek lenni, és ugy a' szűkölködőket lölsegélni.'
És másutt : ,Törvény kötelezi az igehirdetőket,
hogy éltökkel magyarázatát adják annak, mit szóval tanácsolnak ; mert vesz a' szónak tekintélye,
midőn a' szó cselekedettel nem erősíttetik.' De
ezen tárgyat illetőleg több izben kitártuk előttetek
testvérek és szeretett fiaink ! érzelmeinket, és
azért nem is fogunk ezen pontnál tovább késni.
Egyet nem hagyhatunk érintetlenül : hogy noha a'
26*
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papnak a' keresztény erények' tükrének keJI l e n n i e , mégis a ' j e l e n k o r ' növekedő istentelenségének alig állhat ellent sikeresebben, mint mindnyáj o k , ioleg a' gondviselésére bízottak iránti g y e n géd szeretetével, és különösen azon élő, munkás szeretetével, melly mind a' lelki, mind a'
testi irgalmassági cselekedetekben nyilvánuljon.
Maga Üdvezitönk, ki jóltevöen járta he a' falukat
és városokat, ezen határtalan szeretet által köté le
magához az emberek' sziveit, hasonló szeretettel
óvták meg az apostolok és az evangéliumnak
majdnem minden jelesebb hirdetői tanításuk' g y ü mölcseit ; ugyanezen erény volt mindig jelzője a"
katholicus clerusnak; és csakugyan ezen áldozatkész szeretetnek tulajdonitható, hogy a' franczia
clerus a" mindennemű istentelenségek" közepette,
eddig nem csak a' keményebb üldöztetésektől,
mellyek különben a' vallástalansággal karöltve
járnak, menten maradott, hanem
köztisztelet-,
hódolat- és indulatnak tárgya is lelt. Szeretet szerelet
állal támad.'s ha valódi, szilárd és igazán keresztényi : ellenállhatatlan. (Folyt, köv.)

Nyílt levelezés,
ív.
Tudom méltányolni a' szerkesztői kinokat, midőn
némelly elvellenes iró olly ezikkekkel veszi igénybe a' lapot, mellyeknek egyedüli érdekességük a' szerkesztői kihívott megjegyzések: mellyeknek elmellőzése az olvasók'
nyereménye leendne; 's mellyek szántszándékos kizsákmányolői a' szerkesztő és olvasók' türelmének. Nem tehettem, hogy ill}' előzetet ne irjak, pedig nem vagyok kötekedő. 'S most következnék egy kis igénytelen megjegyzésem
novai esperes ur' véleményére, melly az ajtatos gyakorlatokról e' lap' 1 1 — 1 3 sz. közzététetett. Nem szándékom
e' tárgy felöl vitatkozásokat előidézni : szükségességét sem
fogom esperes úrra erőltetni, miután nagyon is neki gyürődzött annak szétüzésére. Elég az, hogy a' mivelt kath.
világ azokat elfogadta, 's használatba is vette. Mire nézve
nagyon sajnos, hogy mi katholicusok az e' részbeni katliolicismustól elmaradtunk. Ön fölöslegeseknek állitja azokat
a' papok' miveltsége-, okossága- 's tudományosságánál
fogva. Esperes ur ! ,Qui iustus est, justificetur adhuc. et
sanctus, sanctificetur adhuc.' Aztán ,ibi dicetur tibi, quid te
oporteat facere.' A' népnek túldicsért erkölcsi tisztasága's vallásosságára nézve figyelmeztetem önt Krisztus urunk'
eme' szavaira : ,Ex fructibus cognoscetis eos.' Fölvilágositásul egy kis statistical adattal is szolgálok. Esperes ur' plébániai híveinek száma az 1848-diki sclieniatismus szerint:
1 5 1 0 ; tanuló ebből 2 4 ! Öt fiók-helységének egyikében
sincs iskola! 'S igy van ez nagy vidéken, még ott is, hol
19 a' fiókhelység, 's egy iskola sincs! 'S mégis ezeket mivelteknek eldicsérni, tán egy kis szerénytelenség. Nézze
esperes ur! megyénkben vannak plébániák, mellyekben
minden 9-dik, 8-dik sőt 7-dik lélek jár iskolába, 's azoknak papjai mégis naponkint azt imádkozzák : ,Da nobis

Domine exercitia spiritualia.' 'S méltán mert : ,Rursum indigetis,ut doceamini,quac sínt elementa exordii verborum Dei.'
Semmikép sem hiszem el esperes ur' azon nem kissé
merész állítását, mintha megyénk' papságának többsége
nem osztaná az egész ország' clerusának közzétett véleményét az ajtatos gyakorlatok' szükségessége felöl ; osztja
bizony, pedig nagyban. Szégyenlenők i s , ha még ennek
fölfogására sem volnánk megérve. Midőn legújabban az
illető helyen tudtul adatott, miért nem tartathattak meg
nálunk a' lelki gyakorlatok, észrevehette ön is mindenkin
az elégületlenséget, levertséget. Ugyan t. esperes ur ! bizományosa-e ön a' zalamegyei papoknak, hogy felölök olly
határozottan nyilatkozik ? Épen nem. A' legnagyobb rész
nem is tudja, hogy ön csak létezik is. E' megyének csak
két járása tartozik a' szombathelyi megyéhez, 's tudtomra
még csak ezeknek sem családnagyja (patriarcliája) ön. 'S
ezenkívül van még 4 járás más püspökségekhez tartozó.
Mi minden tud egy pap lenni ! Házigazda, családfőnök, aztán vadász, gombász, szőllész, különösen történetész ! Csakhogy mindez nem akadályozza, sőt szükségessé
teszi a' lelki gyakorlatokat. ,Eligatur tibi opportunus et
aliquantulum a fanűliae strepitu remotns locus, in quem veluti in portum, quasi ex multa tempestate curarum, te recipias, et exeitatos foris cogitationum fluctus secreti tranquüitate componas ; nec hoc ideo dico, quod te retraham
a tuis ; imo id aginms, ut ibi discas, ibique mediteris,
qualem tuis praebere te dobeas.'(Sz. Jerom.) Különben Leibnitz is azt mondja ; ,Quicunquc haec ignorant, aut spernunt, hi nihil, nisi plebejum et vulgare de virtutc sentiunt.'
Az idő' szűkére nézve, azonkívül mit a' lap' t. szerkesztője jelesen észrevett, emlékezetébe hozom esperes urnák a' lehunyt táblabírói világot. Azt őszintén be kell
vallania, hogy minden megyei gyűlésre (vasárnaptól csütörtökig), igen sok két hetes törvényszékre, választmányi 's
kiküldetési megtiszteltetésekre mindig volt ideje. Sőt ha
juniusban nem csütörtöközött volna terve: most Debreczenben, vagy Isten tudja hol atyáskodnék. Ön évenkint
legalább 10 napot a' tcpliczi méregdrága fürdőben töltött :
2 — 3 - s z o r csak Szombathelyre is fölrándult. 'S még
sem leendne ideje a' lelki gyakorlatokra! ,Unutn est necessarium.' A' plébániai javadalmak' szegénységét esperes
ur legkevesbbé hányhatja föl. Igaz, vannak szélesebb jövedelműek is, mint teszem a' melly ékért már több izben
folyamodott; de a' mi fogyatkozás volna, azt ön, mint szomszédja. Á d á m apánk' büntetését valláira vévén, könnyen
pótolja. ,Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sunius te.'
Többire figyelmeztetni bátorkodom t. esperes urat, hogy
ha még kedve jönne, minket illyesnúvel megajándékozni,
több őszinteséget kérünk irányunkban ; 's ne gondolja, hogy
a' chinaiaknak ír. ,Semper tibi displiceat, quod es, si vis
pervenire ad íd, quod non es; nam ubi tibi placuisti, ibi
ri'mansisti; si autem dixeris : sufficit, periisti. (Sz. Agost.)
—nn.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarlion.
(Egyházi ünnepély.) P é c s , mart. 10. Böjt'másod
vasárnapján a' székesegyházban Pécs városa ünnepélyes
,Te Deum-'ot tartott fels. urunk és királyunk' trónralépte-,
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és a' béke' óhajtott helyreállításáért. Az ünnepélyben a"
megyei, városi és minden más hivatalok, mind a' négy plebánia- 's az egész katonaság buzgó részt vettek. A' szent
áldozat' végével teljes zenekíséret mellett következő egyházi dal énekeltetett :
1. Uralkodóknak birája,
És királyoknak királya
Nagy Isten ! kérésünket
Fogadd könyörgésünket.
Tartsd meg Isten királyunkat,
Mi Ferencz-József urunkat,
Eltében,
Ügyében
'S vele magyar hazánkat.

vére, néhai Bolyky Miklós elmaradott özvegye. Az elhunytat, a' ki képességénél fogva a' megyében létező minden
egyházi hivatalokon keresztül ment, egyéb szép tulajdonai
mellett, főleg adakozási készség és vendégszeretet jellemezte. Benne az egyház egyik vallásos érzelmű 's egyházias szellemű szolgáját, a' hon pedig ennek jóllétét mindenkor előmozdítani törekvő egyik fiát veszté. Béke hamvainak !
—

Franciaország.

A' franczia februári forradalom' első évi ünnepének
megiilése a' ,Journal des Debats'-nak következő igen figyelemre méltó észrevételekre nyújtott alkalmat : .Az ön2. Te mondád, fejedelmeknek
kénytes engedelmességnek érzelme kialudt a' nép' szivéLegyünk koronás fejeknek
ben, 's azon időtől fogva a' fegyelem' nem tűrése, a' tekinHivek, és őket féljük,
télynek
gyűlölete, a' törvénynek utálata a' tömegek' egyeSzeretetből tiszteljük.
düli ösztönei : egész nemzedékünk a' lázadás' egy gyógyítTartsd meg Isten, 'stb.
hatatlan és kielégithetlen szellemétől van megszállvá : ez
3. Adj békeségct népednek,
az, mit mi minden nap mondatni és ismételtetni hallunk.
Ah, e' panaszokban csak igen is sok igazság rejlik. A' baj
Könyörgő örökségednek ;
nagy, mély és megrögzött : de mi mindannyian, kik azt kiMellyet világ nem adhat,
jeleljük, kik rá ujjal mutatunk, birunk-e annyi bátorság'S csak Tetőled származhat.
gal annak okait megvisgálni ? Mi. kik a' lábaink előtt fölTartsd meg Isten, 'stb.
halmozott romok fölött följajdulunk, kikutatjuk-e, hogy
4. Szeressük embertársunkat,
millyen kezekből jönnek a' legveszélyesb csapások? A'
Mélyen tiszteljük urunkat :
társadalom' főnökei, a' század' kiválasztottjai, azok. kik a'
A' király "s nép mindéglen
földet igazgatják és fölötte Ítélnek, szálljanak le lelkismeEgy sziv 's egy lélek légyen.
retökbe, és kérdezzék meg magoktól : ha valljon a' nép-e
Tartsd meg Isten. 'stb.
az egyedüli és legelső bűnös ? Kérdezzék meg magoktól, ha
valljon a' baj' forrását föllelendőknek. nem kell-e inkább föl
Az ugyanezen alkalommal mondott ima' szövege, ez:
mint lefelé mennünk : lia valljon az oktatások és példák,
,Könyörgés a' magyar apostoli királyért. Uram hallgasd
mellyek felniről jönnek, nem igazolják-e az alant uralkodó
meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson Elődbe ! Körendetlenséget és féktelenséget ?'
nyörögjünk ! Mindenható irgalmas ur Isten, királyok' királya, uralkodók' ura, ki parancsolád a' fejedelmekérti kö,íme e' pillanatban piaczaink és emlékeink ékdisznyörgéseket, hogy hatalmuk és gondviselésök által csen- ben ragyognak az utolsó forradalom" megünneplésére. A"
dességben és békeségben élhessünk ; tekints kegyelme- köztársaság' jogánál van : szerencsétlenségére példát musen a'mi koronás fejedelmünkre, Ferencz-József apostoli tattak neki, és mi annak követését vétkül nem róhatjuk
királyunkra, s add neki Szentlelkedet : hogy a' Tőled vett föl. De ez az, a' mit siratunk, hogy hatvan év óta a' mi
hatalommal szent nevednek dicsőségére. az anyaszentegy- ünnepnapjaink, forradalmi napok."
háznak gyarapítására, alattvalóinak lelki és testi hasznára
,Még visszaemlékezünk, milly keserves bámulással
és egész hazánknak boldogitására törekedhessék; és mivel töltöttek el minden szivet a' nyomozó választmánynak
Te mondád : hogy nincs hatalom hanem csak T ő l e d , önts nyilvánitvánvai. midőn ama' zord és rettenetes dráma a'
szivünkbe iránta igaz szeretetet, tiszteletet és lelkismere- társadalom' barlangjaiban eljátszatva, napvilágra hurczoltünkből származott engedelmességet. Tekints oh nagy Is- tatott : visszaemlékezünk egyszersmind azon iszonykiáltásten fejedelmünkre, mint olly helytartódra, kinek szivét ke- ra, mellyet az egész országban azon elhírhedt lajstromok'
zedben hordozván oda hajthatod, hova akarod : hogy jó- közzététele sajtolt ki, mellyekbcn a' gyilkosok nemzeti j u voltod szerint lehessen szent nevednek buzgó tisztelője, az talmat követeltek. D e mindenek után, ezen vak emberekIgazságnak szeretője, az árvák és özvegyek' gyámolitója, nek, kik a' városokat chemicus gyuszerekkel akarták lánga' nyomorodottak' oltalmazója: 's igy a' keresztény töké- ba borítani, valamint azoknak, kik a' vérdijt követelték,
letességnek hív követése által uralkodván, valaha Hoz- nincs-e védelmükre mi mondani valójok is ? Mik voltak ők
zád, ki ut, igazság és élet vagy, alattvalóival együtt jut- egyebek, hanem vad végrehajtói azon tanoknak, mellyek
hasson. A' mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. —
fejők fölött diadalmaskodtak ? Ki tanította meg őket. liogy
(Halálozás.) Rosnyó. Főtisztelendő primóczi Szent- mindent erőhatalommal, mindent erőszakkal kell kivívni '?
miklóssy Lajos, rosnyói székes-egyházi őrkanonok. 's Ros- Azon szerencsétlenek közt, kik az 1848-diki év junius'hanyó városa' plébánosa több évekig tartott szenvedések vának torlaszai közt összetalálkoztak, voltak kétségkívül
után életének G6-dik, papságának pedig 43-dik évében. a' ollyanok, kik itt már februarban, talán 1832-nek junius, tahaldoklók' szentségeinek áhítatos felvétele után f. é. ja- lán 1830-nakjulius' havában voltak együtt : ki tudja? talán
nuarhó' '24-kén a'jobb életre szenderült. Halálát kesergik ollv aggastyánok is egyszersmind, kik egykor a' Bastillet
több szeretett rokoni, baráti, ismerősei, hivei, főleg pedig lerombolták. Jól van ! Ki fogja a'lázongás' ezen örökös katoaz őt öt egész és egy negyed évre terjedt súlyos betegsé- náinak megmondani, hol van a' j o g , hol van az igazság ?
gében ritka gyöngédség, nem lankadó béketűrés, megelőző Több egy félszázadnál azt látták, hogy a'jog az erőt követi;
figyelem- 's leghőbb iokoni szeretettel ápoló Antonia nő- ők tehát az erőt követték. A' népösztön brutálissá leve,
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miként a' tények, és fatalisticussá, mint a" történetek. Mi
tanultak, mi okoskodók és bülcsclkedök, m i , kik a' nevelés' előnyénél fogva a'jó- és rosszról világosabb ismeretekkel birunk, tudhatjuk ugyan némellykor, de azt sem mindig, hol rejlik a'forradalom' törvényszerűsége. (?) D e a' miveletlen és majdnem vad harezosnak, az ösztön' emberének,
a' gyermeknek, a' társadalom' aláásójának , ki fogja ezt
megmondani ? Mindaz, a' mit tud , mindaz, a" mit l á t , az,
hogy ezen fölkelés igazságos volt, mert győzött, és hogy a'
másik igazságtalan volt, mert legyőzetett. A' siker alkotja
napjainkban a' törvényszerűséget; a' ténynek bevégzése
történelmünk és történetíróink' minden bölcsészete. A' különbség nem a' jó- és rossz-, hanem csak a' névben van ;
az eltévesztett meglepés lázadásnak, a' sikerült forradalomnak neveztetik.'
,Szálljunk tehát magunkba, és az itélet-hozás előtt
kérdjük meg lelkismeretünket. Azok, kik magokat ártatlanoknak hiszik, dobják az első k ö v e t , ha mégis merik azt
tenni. Ha a' törvény, mellynek a' templom' küszöbén ülő
szent szűznek kellene lennie , mindennap meggyaláztatik,
rágalmaztatik és megfertőztettetik, és nem tartatik egyébnek elvetemedett teremtménynél, melly az emberek'tiszteletével többé nem találkozik ; ha az anyjok' méhéből alig
kifejlett gyermekek a' forradalom' véres emlőin csüggenek,
és ott a' lázongás' szeretetét hosszú kortyokban szívják
magokba : mindezért mi vagyunk, mi mindnyájan minden
idő-, minden kormány-, minden szinezetkülönbség nélkül
felelősek, és Isten mi tőlünk fog ezért számot kérni. Szűnjünk meg tehát ünnepelni és dicsérni ezen napokat, mclylyek csak a' háborút, és minden háborúk közül a' legvétkesebbet, a' polgári háborút juttatják eszünkbe.' Az idők'
szerencsétlenségeinek közepette hasonló nyilatkozatok midőn szerzőiknek becsületére válnak, egyszersmind a" társadalmat is megvigasztalják, mellynek kedveért, ha üdve
azt kívánja, kell, hogy minden tévelyek 's gyermekeinek
minden ellenségeskedései lábaihoz omoljanak.
— Falloux oktatásügyi minister azon alkalommal,
midőn az elemi és másod oktatás' tervének elkészítésével két
rendű választmányt bizott meg : ezt a' köztársaság' elnökével kettős, igen épületes levélben tudatta. Az első (az elemi
oktatás iránt) következőleg hangzik :,Elnök ur.' Ön mélyen
át van hatva azon terjedelmes és számos kötelességektől,
mellyeket a' nép' egyetértése önre ruházott ; és nálamnál
senki sem igyekszik inkább azok'teljesítésében ön'segédszövetségese lenni. Engedje meg tehát, hogy működési pályám',
mellyel öntől megbízatni szerencsés valék, kezdetén figyelmét különösen azon kérdések iránt ébreszszem föl,
mellyek az én hivatalkörömet illetik. Az egyetemes választás' gyakorlata egy roppant népszerű nevelési rendszer' alkalmazásával elválhatlanul össze van kötve. A'
gyermek, ki alig lépvén ifjúkorába, a' nemzetfölségijogok' gyakorlatában részesül, nem tudand sem elég komolyan, sem elég korán azon felelősség' szemébe nézni,
melly minden joggal elválaszthatlanul együttjár ; 's ezért
a' kormány önrészéről nem lehet soha elég gonddal azon
törvények' kidolgozásában, mellyek az oktatást akárminő
fokon érdeklik. Csudálatos találkozás által a' mi nyelvünk
közönyösen oktatást vagy nevelést használ. Ez majdnem
ugyanazon-egy szó : kell, hogy ugyanazon-egy dolog is
legyen. Kell, hogy ezentúl a' nevelés minden mezőt, az értelmiségét u g y , mint a' szivét általhassa ; k e l l , hogy ekkép a' munkának, anyagi jólétnek, politicai haladásnak
első eszközét tökéletesítse, és hogy azon egy időben ne
hagyjon egyetlen kunyhót, egyetlen gyermeket is szűkölködni a' religio és erkölcsiség' örök, igaz ismereteiben.'

,Elődeim' egyike, Carnot mult junius' 30-dikának
napján az elemi oktatásnak egy uj tervével foglalkodtatta
a' nemzeti gyűlést; de ezen törvényjavaslat a' legfontosabb
ellenvetéseket szülte. A z egyszerre igen tág és igen szük ;
financialis tekintetből fölötte túlterjeszkedik a' kincstár'
jelen forrásain: a' társadalmi elvek' szempontjából, az álladalniat a' családatya-, és a' tisztán igazgatási központosítást a'község' tekintélyének helyébe iktatja. Más részről,
ugy látszik, hogy föl nem találta a' köteléket, mellynek
mindazon gondoskodáson kell keresztül húzódnia, mellyel
a' társadalom az ő gyermekeinek tartozik ; és nem kellőleg
rendezi el a' gyülhely' teremeit, a' korosztályokat és a'
kezdők' foglalkozásait. Siralmas dolog volna, tanodákká
átalakítani azon különböző intézeteket, mellyeket a' szeretet' kiapadhatlan érzelme teremtett. De egyszersmind
lehetetlen, egy jó és olly közgyámtörvényt állapítani meg,
melly által a' fiatal munkás nemzedék magának az iparnak
túlkapásai ellen is megóva legyen, a' nélkül, hogy az elemi
oktatás' kérdésével, vagyis azon parancsoló szükséggel ne
találkozzunk : ezen megfontolásra méltó föladatnak különféle elemeit az oktatással ugyanazon-egy megoldás alá sorozni. Az uj törvényjavaslatnak készítését tehát egy választmányra bízom, mellynek föladata, működését azonnal megkezdeni. Ezen választmánynak már szerkesztése meg fogja
önnek, elnök ur, mutatni, és a' közvélemény előtt tanusitandja is, azon lelkismeretes nyugtalanságot, mellyet a' kormány érez, hogy sikerdus eredményekhez a' lehető leggyorsabb- és biztosabban juthasson. Egy értelmiséget sem szabad nélkülöznie vitatkozásaiban, valamint függetlensége'
egyetlen biztosítékának sem hiányoznia. Ezen választmány
hasznára fordíthatja legelőszőr a' nemzeti gyűlés' nagyfontosságú munkálatait ; a' szomszéd tartományokból mindazon ismereteket kölcsönözheti, mellyeket gyűjteni szükségesnek itélend. Kivált kép arra keilend törekednie, hogy
az oktatás meg felügyelés' gyakorlati eszközeit, és azok'
már megkísértett és következéskép közvetlenül valósítható
módjait is keresse föl. Ez által nem zárjuk cl a' jövő kor'
mezejét, hanem mindenek előtt csak a' jelenét iparkodunk
termékenyíteni. Illő pénzösszeg fog a' választmány' rendelkezése alá bízatni, azon szükséges tudakolás- és küldetési költségek' fedezésére, mellyeket bel- vagy külföldön
tenni czélszerünek itélend. Fogadja, elnök ur, mély tiszteletem' hódolatát, önnek legalázatosb szolgája ,Falloux A.'
Ehhez csatolmányul következő határozat mellékeltetett :
,A'nyilvános oktatás-és vallásügy'ministere, határozza : I.
czikk : A' nyilvános oktatás- és vallásügy' ministeriuma
mellé egy választmány rendeltetik, mellynek föladata, az
ez elemi oktatást illetőleg törvényjavaslatot készíteni.
II. czikk : Ezen választmány e' következő tagokból áll :
Elnök, maga a' vallás- és oktatásügyi minister ; Poulain
de Bossay, egyetemi rendes tanácsnok ; Cuvier, tiszteletes ;
Michel, Girard atyának munkatársa ; Armand (de Melun),
a' kegyes gazdálkodás' társulatának elnöke ; Rianzey Henrik, ugyanazon társulat' tagja ; Cochin, a' gyermekbarátok"
társulatának tagja ; Buchez, Sibour atya, Roux-Lavergne,
Montreuil, Peupin, képviselők és Chevalier Alexis, titoknok.
Kelt Parisban, jan. 3-kán 1849. Falloux.' A'másik jelentés'
tartalma ez :,Elnök ur ! Azon törvényre is akarom figyelmét
fordítani, melly a' másod oktatás' szerkezetét rendezendi. Az
alkotvány' 9-dik czikke e' szavakkal van fogalmazva : „Az
oktatás szabad. A z oktatás' szabadsága a' törvényekben
meghatározott képesség- és erkölcsiségi föltételek mellett
és az álladalom' felügyelésc alatt gyakoroltatik. E' felügyelés kivétel nélkül minden oktató és nevelő intézetekre
kiterjeszkedik." Ezen czikket késedelem nélkül foganatba
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kell venni. Azon örvény' szélénél, mellynél a' megrendített lános felügyelője; Bellaguet, a' seinei kerület' oktatási
társadalom áll, ez biztosságát csak ugy nyerheti vissza, társulatának elnöke ; Thiers, népképviselő ; Freslon, ugyanha maga körül egy, öt támogatandó nemzedéket lát fölne- az ; Montalembert, ugyanaz ; Corne, ugyanaz ; Corcelles,
velkedni. Bármilly hevesek legyenek is az ellene intézett ugyanaz; Fresneau, ugyanaz.' Mindezekből látszik, mi
ostromok, még elég bátorsága 's ereje van azokat vissza- nagy előkészülettel, lelkisineretességgel és minden véleverni. De ha diadalmainál oktalanul megnyugodnék, ismét mények' szabadsághoz illő gyöngéd méltánylásával fog a'
azon ösvényre térne, mellyen elszunnyadt : önmaga készí- minister a' nagy, annyi évtizedeken keresztül vitatott oktene magának csalhatlan és kiszámíthatatlan bánatfájdal- tatási kérdésnek megoldásához. Igy már remélhető, mimakat. A' kormány' föladata tehát : e' tekintetben előrelá- szerint az valahára csakugyan és ugy fos megoldatni, hogy
tását kiterjeszteni. Nem volna j o g a , magát az erkölcsi midőn az álladalmat biztosítja, az egyházat és lelkismercrend' ministeriumának hirdetni, ha nem érezné, hogy min- tet is kielégítse.
— Gróf Montalembert a' mult év' november' 30-dikán
den kötelességei között, a' népek' nevelése tagadhatlanul
a' legelső helyen áll. Ezen eszme öné is, elnök ur, és én a' kamarákban tartott beszédét ő szentségének megküldnem hiszem, hogy ennek jobban megfelelhessek, mint egy vén, általa következő irattal vigasztaltatott meg : ,Pius
választmányt küldve ki, mellynek föladata, a' másod ok- P. P. IX. ,Dilecte üli, salutem et apostolicam benedictiotatásra vonatkozó törvénynek alapjait kinyomozni. Tagjai' nem. Animum erga nos tuum deditamque nobis et apostomegválasztásánál ugyanazon kezességeket kerestem, mely- licae sedi voluntatem literae omni ex parte confirmant,
lyeket az elemi oktatás' választmányánál; a' visgálat és die décima hujus mensis ad nos datae. Novum,quod his tui
tmlakolás' ugyanazon eszközeit bizván rendelkezésökre. in nos ac supremam dignitatem nostram filialis studii et.
Egyébiránt minden érettnek látszik ennek gyors és könnyű religiosissimae mentis addidisti testimonium, grato prorsus
megoldására. A' nyilvános oktatás' kérdése ugyan élénk animo accepimus, habemusque tibi pro egregiis illis sensivitatkozásokat szült, mellyek' hevességét a' vita alatt lévő bus, dilecte tili, multas gratias. Omnipotentem Dominum
tárgy' fontossága fejti meg. Akármikép ítéltessenek is meg quanta possumus humilium precum contentione rogamus,
ezen vitatkozások : mindig el kell ismernünk, hogy k é p e - ut tui aliorumque gallieanorum hominum conatus pro
sek voltak tiszta világot önteni ezen végtelenül bonyolo- augendo nobilissimae istius nationis decore,tutandoque cidott kérdés' különféle oldalaira. De most a' vitatkozások' vili apostolicae sedis principatu optato non destituantur
ideje lejárt ; sikeresitésök' pillanata megjött ; és itt is, mint eflectu. Interim paternam in te caritatem nostram aposmásutt, a' szabadság lesz természetes és békés megoldása tolica coniirmamus benedictione, quam coelestis omnis graa' vitának. A' választmány' figyelmét három lényeges tiae auspicem tibi ipsi dilecte fili, nobilis vir intimo cordis
pontra fogom fordítani, mellyek a' többinek visgálatát mind affectu permanenter impertimur. Datum Cajetae, die 2 6 - a
magok után vonják ; tudnillik az egyetem' organisatiojára, dec. anni 184S. Pontificatus nostri anno III. Pius Papa
a' szabad intézetek' szerkezetére, és az álladalom' felügye- Nonus. Dilecto filio, nobili viro, Carolo comiti do Montalésére. Szükséges, hogy az egyetem megtartsa a' haladás' lembert, Lutetiam Parisiorum.'
— Januar' 11-én Chateaubriand helyett a' franczia
azon erős elemeit, mellyeket hatalmas organismusának köszön, de kell, hogy az elébe szabandó uj föltételeket is el- akadémia' tagjává 25 vokssal hatnak ellenében berezeg
fogadja. Nincs többé kizáró küldetése tanítani, mint eredeti Noailles választatott. Noailles ur Maintenon asszonyság'
alapittatásakor ; uton van a' verseny' pályájára lépni: kérdés élettörténeteinek classicus irója, nemes jellemű és magas
alatt van, ha nem szükséges-e, hogy az egyetemi ,főigaz- capacitásu férfi. Megválasztatása jelül tekinthető, hogy az
gató*-féle czim, és más ezzel járó megkülönböztetések a' irodalmi izlés nemesedik, 's a' szellemek a' franczirodalmi
nyilvános oktatás'ministerének czimétől elválasztassanak? nagyszerű traditiokhoz visszatérni hajlandók. MontalemIIa nem sziikséges-e, hogy az egyetemi tanács és költségve- bert dicső bírálatát, mellyet a' ,Correspondant' czimü laptés tetemes módosításokat kapjon? Más részről : A'szabad ban Noailles ur' müve fölött az olvasó közönségnek nyújintezeteket illetőleg, a' képesség és erkölcsiség milly fölté- tott, e' szavakkal végzi : ,Nem kell kétségbeesnünk azon
telei lesznek lölállitandók ? Végtére , mi az álladalmi föl- ország és egy olly időszak fölött, melly az akadémia' csarügyclést illeti, mikép fog az szerkesztetni ? Kik lesznek nokát Noailles berezegnek, és amazt a' hatalomét Fallouxazon részrehajlatlan és közvetítő őrök, kiknek küldetése nak nyitja meg.'
lesz : mindent látni, mindent följegyezni czéhszellem és
gyarlóság nélkül ? Ezek azon kérdések, mellyeket a' felelős minister szakértő férfiak elébe tesz. E' választmányban
minden érdeknek a' közvéleménytől tisztelt képviselői egyaránt bent vannak, és az álladalom benne egyelőre azon
Verhandlungen der ersten Versammlung des kath.
állást foglalja el, mellyet késÓbb az uj szerkezetben készül Vereines Deutschlands, 'stb. Folyt.) E' tudat minden szóbetölteni. Többiben ez annyit tesz, mint a' törvényt könnyű nokot, 's az egész gyülekezetet mély komolyság- de egymóddal előkészíteni, az elméket bizalomra, az embereket szersmind hősi bátorsággal hatotta át. Igen mi elfogadjuk
pedig annak szives fogadtatására eleve fölbuzditani. F o - a' harezot : hála Istennek, hogy végre elhatározásra kerül
gadja elnök ur, 'stb. Falloux A.' A' jelentéshez mellékelt az ügy ; hála Istennek, hogy a' gyáva békének ideje elmúlt,
rendszabály ez : ,A' vallás és nyilvános oktatás' ministere melly bennünket inkább lealacsonyított, megrontott, mint a'
határozza : I. czikk : A' nyilvános oktatás és vallásügy- nyilt üldözés. Ilarczolni akarunk, de a' szabadság' földén.
ministeriuma mellé egy választmány rendeltetik, mellynek Azért teljes szivből üdvezeljük a' szabadságot, drágább az
föladata, a' másod oktatás fölött törvényjavaslatot készí- előttünk minden áldozatnál ; mindenek előtt nekünk kell
teni. II. czikk : E' választmánynak tagjai e' következők : azt elnyernünk, a' lánczoknak le kell hullni a' kezek- és
Elnök : maga a' minister : Cousin, egyetemi czimzetes ta- lábakról ; bilincsekben nem harczolhat, nem hathat, nem
nácsnok; Saint-Marc Girardin, ugyanaz; Dubois, ugyanaz; áldhat az egyház. 'S ha el sem ismeritek a' szabadság'
Dupanloup, a' párisi egyházmegye' főhelynöke ; Janvie, szent jegyét, mellyet maga az Ur nyomott egyházának
álladalmi tanácsnok; Laurantie, az egyetem' hajdani áta- homlokára: mégis kell neki megadnotok a'jogot's szabad-

Irodalom.

208
súgót, mellyet magatok számára igényeltek : t. i. a'szó, irás
egyesülés és összegyiilhetés' szabadságát. A' törvény és
szükséges védelem' minden fegyvereivel fogjuk azt magunk
és egyházunk' számára sürgetni. Sok millió vagyunk, egyházunk és religiork nem tegnapi zugegyház és zugreligio,
hanem világreligio és világegyház kezdettől fogva. Akarunk szabadok lenni, 's szivünk' meggyőződése szerint háborítatlanul 's sértetlenül élni 's cselekedni.
Ezen jogérzet, a' szabadság' ezen bátorsága volt,
melly a" gyülekezetet lelkesité, 's a.' szónokok' ajkai által
nyilatkozott, "s azon szilárd határozatban kifejeztetett : az
egyház, keresztény élet 's keresztény család' teljes szabadságáért egyértelmüleg 's ingadatlanul küzdeni.
De magasabban és élénkebben még, mint a'jogosság
és szabadság'bátorsága lángolt a'szeretet' bátorsága, melly
néni harcz által biztosságra, hanem áldozatok, jótétemények 's engesztelés által győzelemre vezet. Ez volt a' nagy
eszme, melly a' gyülekezetet átlengte, a' végczél, mellyre
minden irányoztatott, a'csillag,a'nap,mellyben minden sugarak egyesültek. Az emberi társaság az antichristianismus'
pályáján a' legmélyebb szellemi és testi nyomorra jutott ;
kétségbeesve áll a' világ az örvény' szélén, 's nem tud magán segíteni ; semmi álladalom, semmi törvény nem képes
megoldani a' socialis kérdéseket. Jól van, a'kereszténység,
az egyház, mellyet megvetnek, az megoldandja azokat; nekünk kell, mi akarjuk azokat megoldani, mindenek előtt
egy áldozatra kész és hatályos szeretet által. A' mi büniink, hogy e' szeretetet olly soká nem gyakoroltuk, hogy
hitünket tetteink állal megtagadtuk ; e' biint ki kell engesztelnünk, 's pedig most. 'S ha majd a' kereszténység'
alázatossága kiengesztelte a' kedélyeket, mellyeket albölcseség' kevélysége meghasonlásba hozott, beszennyezett 's
elvadított, 's ha a' kereszténység' szeretete 's áldása megorvosolta a' sebeket, mellyeket világias okosság' önzése
okozott, ha fölruházta a' szegényeket, megenyhítette a"
nyomort, mellyen az édes nyelvű világboldogitók segíteni
nem tudnak : ez leend a' győzelem, hitünk' isteniségének
bizonysága, 's igy a' kő, mellyet az épitők félrevetettek,
ismét szegletkővé lesz. Ez a'jövendő föladata, a'jövendőé,
melly már most kezdődik, ez a ' c s a t a t é r , melly előnkbe
tűzve,az ösvény, melly nekünk ki van mutatva. És örvendhetünk, nem ugyan a' veszélynek, nyomor- 's ínségnek, hanem azon, hogy elérkezett az idő, midőn ki kell tűnni, hol
található az Isten' szelleme, a'megváltás ; örvendhetünk,
hogy mi éljük ez időt,mellyben,ha egyébként Isten'tervének
kivitelére közremunkálunk, a' reánk bizott nagy föladatot
megoldhatjuk. Hogy pedig ezt megtehessük, szükséges,hogy
mi, hogy a' kath. nép önmagát hitének szellem- 's erejében
megújítsa. 'S ennek a' nagy kath. egylet által kell történnie, mellyet az egyházi szabadság' biztosítása, a' nép' keresztény érzelme- 's erkölcsének visszaállítása, a'szegénység- , nyomor- és társadalmi bajoknak a' keresztény szeretet' bölesesége ; s hatályossága általi legyőzése végett
alapítunk. De nem önmagunktól vagyunk valamire képesek , hanem Isten által, kiben mindent tehetünk. Egyedül
ő reá akarjuk bizni ügyünket, 's hogy bátorsággal működhessünk 's harczolhassunk, alázatosan imádkozni fogunk,
's pedig közösen. Ezek az eszmék, mellyeket az october'
jiegyedikei emlékezetes gyűlés a'legszentebb meggyőződés'
mélyéből kifejezett. Ezekben egyszersmind az egylet' alapelvei is benfoglaltatnak, mellyeket most csupán fogalmazni 's kifejteni keilend.
October' 5-dike egészen munkára 's tanácskozásra
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a l i k

volt szánva. De olly rövid idő alatt a' nagy müvet elkészíteni nem lehetett. A' gyűlés sokáig tartott, senki sein akart
távozni, hisz olly gyönyörű volt, mint a' legszebb napnak
alkonypirja. Ez este sem tűnt el nyom nélkül : a' keresztény szeretet.' egy müve megörökité azt. Elhatároztatott, a'
paulai sz. Vinczéről czimzett egyletnek, a' keresztény jótékonyság' e' legegyetemesb , sokoldalúbb, 's áldásdusabb
egyletének megalapítása Mainzban. A' gyűlés' egyik legtevékenyebb, legderekabb tagja Baudri kölni képíró engedelmet kért az elnököt lerajzolhatni, a' jövedelmet a' Vinczecgyletnek fölajánlván. A' tagok ugyanakkor adakozást
rendeztek maguk között e' ezélra, melly nevezetes összeget
gyümölcsözött. A' munka korareggeltől késő éjjelig szakadatlanul folyt ; minden alaposan 's éretten meghányatott,
's igy készültek el a' negyedik nap' estéjén a' szabályok
's határozatok, e' valóban nagyszerű mii, mellyet csupán
egyetértés 's legtisztább buzgalom létesíthető illy rövid
idő alatt.
Németország' kath. egyletei között szoros, az egész
országot átkaroló szövetség lépett életbe. De az egésznek
egysége ki nem zárja az egyes egyletek' szabadságát 's
önállóságát. Czélja csak az, hogy az egységet megőrizze,
's egyes társulatoknak vezércsillag gyanánt szolgáljon,
kitűzve a' czélt, mellyre erejök 's különös viszonyaik szerint törekedjenek. E' czél pedig az egyháznak, 's benne a'
keresztény népnek 's keresztény családnak szabadsága ; 's
azért egyszersmind az oktatás és nevelés' szabadsága is.
Ez az első 's leglényegesb czél ; a' másik pedig egyenlő
vele : megőrzése, fölkeltése 's ápolása a' keresztény érzelemnek 's keresztény erkölcsnek a' népben, enyhítése 's
orvoslása a' társadalmi bajok- 's nyavalyáknak. Ez az
egyletnek nagy katholicus czélja, melly azt minden politicai pártok l'ölé emeli. Ez nem politicai egylet : hivatása
nem az, hogy valamelly pártért küzdtérre szálljon, vagy
sorsát emberi múlékony intézmények' sorsához kösse. Az
egyház és kereszténység' örökkévaló talpkövén alapszik.
E' zűrzavaros időben, midőn minden csalárd és állhatatlan,
megőrzendi 's ápolandja a' kereszténység' isteni elveit 's
erejét a'népben,tudván, miszerint csak azokból és a'keresztény nép' legbensőbb gondolkozás- és érzelemmódjából
kelhet szabadulás's gyógyulás az önmagával meghasonlott
emberiség' számára.
Tizenegy század előtt (748) lépett Bonifacius a'mainzi érseki székre ; az apostoli szőllőtőnek venyigéje, mellyet
ő a'német földbe ültetett, még most is virít,habár sok ág leszakasztatoft is.Az alapított püspöki székek, mint a'katholicus igazság'oszlopai,még töretlenül állanak Péter'alapkövén.
D e utódai e'népnek, melly ama' szőllőtő' árnyában biztosan,
dicsőn 's boldogul élt, sokfélekép eltévelyedtek, az ősi hitbeli szilárdságot 's elevenséget, 's ezzel boldogságukat és
megelégedettségöket is elvesztették. Most 184S-ban sz. Bonifácz' városában olly egyesség kapcsa köttetett, melly
az egész népet átkarolja, 's ha Isten meg nem vonja áldását, 's a' társtagok híven 's állandóan közremunkálnak,
újra fölélesztendi a' népben, megujult erő- és szépségben
az ősi egyetértő keresztény érzelmet 's erkölcsöt, melly
nélkül nincsen üdvcsség. (Vége köv.) Schreiber László.

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére, egy világi katholicus :
3 frt ; nt. Tárkányi József 1 frt ; összesen 3 7 0 frt 58 kr.
p. p. és 6 arany.
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TARTALOM:

A' nm. zágrábi püspök'_ nagyböjti körlevele. ( V é g e . ) — A'magyarhoni nm. püspöki kar'ő szentségéhez intézett levele. — Egyházi tudósítások. — Hirfiizér. — Irodalom.

A' nm. zágrábi püspök' nagyböjti körlevele.
(Vége.)
Ha mindez való és igaz, tisztelt testvérek és
szeretett fiaink, mint erről senki közületek, meg
vagyunk győződve, nem kételkedendik : könnyen
átlátandjátok, hogy igen csalódnak az uj tanok'
csak a' fülnek hizelgö mesterei, kik semmi m a g a sabbküldetésben sem járván, nektek ezektől e g é szen különbözőt tanácsolnak arra nézve, mint
kelljen tudnillik a' vallás- és egyházat ezen e l döntő perczekben támogatnunk. Azokat értjük,
kik hiszik, hogy az átalakulások' ezen tusájában
az egyházi-rend sem maradhat meg régi álláspontján , hanem a' hitágazatok és az erkölcsök'
feddhetetlenségének sérelme nélkül a' világi s z o kásokhoz kell alkalmazkodnia, nem csak a' külső
magaviseletet, ruházatot és társalgást, hanem az
egyházmegyei kormányformát és alkotmányt is
illetőleg; mellyet az ujabb eszmék' vezérfonalán
valamelly demokrat törvényhozás' mintájába ö n t e ni, és inkább világi hatóságoknak, mint tulajdon
felsöségeknek kezérebizni szeretnének; azt hivén,
vagy legalább kétségtelenül állítván : miszerint
igy az egyházi és világi rend között naponkint
sulyosodó gyűlölet, vagy legalább ellenkező t ö rekvések elhárittatnának , helyreállna a' bizalom,
a' botrányok a' clerusban megszűnnének, a' lelkipásztorkodó clerus jobban elláttatnék, 's igy nyilván való haszon háramolnék a' vallás- és e r k ö l csösségre.
Miiegyen ez ügybeni nézetünk? Ti jól é r t h e titek tisztelt testvérek és szeretett fiaink a' legközelebb lefolyt hónapok előtt hozzátok intézett k ö r levelünk' csak néhány szavaibői is. Nem is s z á n dékunk ismétleni az abban mondottakat; de n é mellyeket mégis a' dolognak fontossága miatt p ó t ELSÖ FÉLÉV.

lékül ide csatolunk. Némelly, állapotunkat és a'
clerus' erkölcseit illető javítások' szükségét annál
kevesbbé tagadtuk valaha : minél tágabb alkalom
nyilik püspöki tisztünk' gyakorlatában is annak
megismerésére. De ezen javításnak a' törvény, a'
kath. egyház' intézvényei és Isten' akaratja s z e rint kell történnie, és nem a' korszellem- és
pogány szüleményeinek értelmében. Ezen két
szellem az emberi-nem' eredetétől fogva mindig
ellenkezett egymással. ,Valaki a' világ' barátja
akar lenni', mond sz. Jakab, ,az Istennek ellenségévé lészen.' És az Urnák kedves tanítványa, J á nos : ,Ne szeressétek' ugy mond, ,e' világot, sem
azokat, a' mik e' világban vannak. Ha ki szereti a'
világot, nincs abban az Atyának szeretete.' V é g tére maga az Üdvezitö is kétkedés nélkül állítja :
,Ha a' világ titeket gyűlöl , tudjátok meg, hogy
engem előbb gyűlölt nálatoknál. IIa e' világból
valók lettetek volna : a' világ, a' mi övé volna,
szeretné azt; mivelhogy pedig e' világból valók
nem v a g y t o k , hanem én választottalak titeket e'
világból, azért gyűlöl titeteket a' világ.' Kettőn
áll tehát a' választás : vagy szolgáljunk Istennek
és hivatásunknak azon szellemben, mellyet az ú j jászületés' szent fürdőjében, és a' kézföltevés által
a' fölszenteltetésben nyertünk; vagy elhagyván
ezt, dőljünk karjaiba azon léleknek, melly a' v i lágapostol szerint : ,a' különféle és idegen tanításokban áll, az emberek' szerzése szerint, a ' v i l á g nak betűi szerint, és nem Krisztus szerint.' A' mi
a' világiaknak a' clerushozi bizalmát illeti, minden
idö- és helybeli tapasztalás elég világosan b i z o nyítja : hogy a' hivő nép és minden jó erkölcsű
sokkal nagyobb bizalom-, szeretet- és tisztelettel
viseltetik azon pap iránt, kinek öltönyén, magaviseletén , társalgásán és életmódján megismerhető
hivatásának szentsége , ki mindenben szerénységet, nyájassággal párosult komolyságot, józansá-
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g o t , az egyház' parancsai és a' szent kánonok
iránt vallásos engedelmességet tanúsít, mint azon
pap iránt , ki mindig csak a' szabadságot hordja
nyelvén, öltönyében a' világ' Ízlésének állhatatlan
és könnyelmű változásait követi, járásában és magaviseletében lágyságot árul e l , nein jól válogatott körökben és lármás társaságokban fordul meg,
és kedvelője a' mindinkább terjedő szellemi és
lelki szórakozottságnak. Igy gondolkodnak a' liivö
nép és a' jó erkölcsüek, kiknek javallatát és h a j lamát keressük inkább, mint a1 magukat szabadelvűeknek nevezni szerető, valóban pedig a' féktelen és inkább az érzékiségnek , mint a' tiszta
erénynek kedvező elvek' párthiveinek dicséretét; kiknek természetesen igen tetszik, lia a' papság között is találkoznak ollyanok, kik életök- és
tetteikkel mintegy helyesleni látszanak azon ösvényt , mellyen ők is haladnak, és melly lia nem
vétkes is, később bizonyára a' tág útra és az e r kölcsöknek fokonkinti elfajulására vezet. És ámbár ugyanezek a' velők hasonelvü papokat szóval
tisztelik is : szivökben mégis megvetik e z e k e t , és
igazi tisztelettel soha sem viseltetnek irántuk.
Igy van ez a' nőtlenséggel is. Bizonyára a'
lelkész iránt, ki fönséges hivatásának magasabb
czóljából eredő, 's az egyháztól parancsolt tökéletes önmegtartóztatás' törvényének magát aláveté,
és igazán lelki életet él, mindig nagyobb bizalommal viseltetnek a' hivek, mint a' nős és gyermekekkel körülvett férfiú iránt. Azt pedig, ki erről
kétségeskednék a' vallásos missiók' történetének
csak fölületes megtekintésére utasítjuk ; látandja
ebből, hogy egy szegény, csak breviáriummal biró,
de a' szüzesség és Isten' lelkétől áthatott férfiú,
például xaveri szent F e r e n c z , több lelket nyert
meg Krisztus' egyházának, mint csaknem minden
más vallás-és hitfelekezetnek nős és gyermekekkel biró, 's a' kényelmes életnek minden kellékeivel ellátott missionariusai. Szintolly csekély nyomatékú a' némelly papoknak vétkes szabadosságából az egyházra háramló botrányokat fölhordó
állítás is ; mert jól tudjuk a z t , hogy még nagyobb
botrányok eshetnek ott, hol a' clerus a' nötlenség'
fegyelmének nincsen alávetve. A' ki ugyanis az
isteni malaszt' segélyével a' nötlenségben megőrzendő tisztaságra szert nem tehet : az a' nöszülés
által a' házasságnak még veszélyesebb szirtjeit
is alig kerülendi ki. Mindezen állításoknak l e g gyöngébbikét, melly a' honszeretetböl indult ki,
legjobban megczáfolja a'tapasztalás ; melly számtalan példát mulat föl : miszerint épen a' kath.
clerus adá mindenkor és mindenütt honfias érzelm e i - , 's a' haza' közjaváérli áldozatkészségének
legszebb tanujeleit, mellyeket hiában keresendünk

a'nős papokkal biró hitfelekezeleknél. Miről mindenkinek, ki Cobbet protestáns angolnak e ' t á r g y ban irt értekezését olvasta, és az időknek csak
legújabb eseményeit is figyelmesebben kisérte,
lehetetlen teljesen meg nem győződnie.
A' mi pedig az egyházi kormány ellen szórt
csipös megjegyzéseket illeti : higyjetek nekünk
testvérek és szeretett fiaink, hogy csak addig f o g tok illő szabadságnak, nyilvános becsülésnek és
a' papi állapotot illető tiszteletnek örvendeni, mig
a' törvényes egyházi hatóságnak alattvalói maradtok. Mihelyt attól elváltok : elszéledett juhokként martalékai lesztek a' megaláztatástok után
sovárgók' körmeinek. Azoknak szavaik, kik a'
püspököktőli függetlenségben a' szabadság és boldogság' arany álmainak valósulását i g é r i k , s y reni csábhangok, danaok' ajándéka, melly a' nyilt
ellenségeskedés- és üldözéseknél is félelmesebb.
Gyümölcseikből ismerenditek meg őket. Vigyázzatok, ha ezen barátaitok szinletlen áhítattal v i seltetnek-e Isten iránt, és áthatva vannak-e vallásos érzelemtől? IIa b u z g ó k - e a' keresztény
e r é n y e k ' gyakorlatában? Szorgalmasok-e a ' t e m plomnak látogatásában és a' szentségekbeni r é s z e sülésben? 'S ha ezt nem, vagy talán ellenkezőt is
tapasztaltok: ugy higyjetek inkább tetteiknek,mint
szavaiknak. Ki magát a' vallást veti m e g , vagy
iránta legalább közönyös : nem viseltethetik szolgái iránt sem őszinte jó akarat- és bizalommal.
Találkoznak ezek között, higyjétek el ollyanok is,
kik titeket attól, kinek kötelessége őrködni fölöttetek, elszakasztván, elszéleszteni akarnának; növel é s , mint ez más hitfelekezeteknél nem ritka
látvány, házról házra kenyeret kolduló gyermekrajjal körülvéve látni szeretnének, hogy annál
biztosabban alapítsák meg fölöttetek uralmukat; az
uj szabadság' elveit akarnák veletek megkedveltetni, hogy általatok sem az egyház-, sema' hazának,
hanem egyedül önhasznuknak kedvező eszméket
terjeszthessenek. Azonban mellőzve mindezt, ki
nem tudja , miszerint az egyházi kormányforms
nem embertől van, és nem emberi észnek köszöni
eredetét, hanem tulajdon isteni szerzője- és alapitójának? melly tizennyolcz század' lefolyta alatt
az emberi-nem' boldogságának megállapitásábani sikerdus működése által eléggé bebizonyitotta jelességét és isteni eredetét; mellynek lényegében v á l toznia nem szabad, hanem épen és illetetlenül kell
a' világ' végéig maradnia. A' miből kitetszik : miszerint, ha két hatóság és kormányforma , polgári
és egyházi között valami alkalmazkodás kívánatosnak látszanék is: nekünk papoknak egyedül
arra kellene törekednünk, hogy inkább a z , melly
emberi tekintélyen alapul, számtalan változásokon
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keresztülesett, és soha szilárdul meg nem állott,
hanem a' százszor megvitatott igazságokat is
mindig ujabb, sőt gyakran igen veszélyes kísérteteknek tevé ki, alárendeltessék annak, mellynek
alapja isteni, melly önmagához hü és az emberiségnek mindig hasznos volt, mintsem ellenkezőleg.
Azonban senki oda ne értse ezen szavainkat,
mintha mi a' több részben igényelt változások- és
javításoknak szükségességét el nem ismernök. Igy,
liogy némellyeket például fölemlítsünk, az ifjabb
clerus' ez utóbbi események által csaknem véginségre jutott neveidéinek fölsegélése bizonyára első gondjaink közé tartozik; az érdemteljes, a' lelkipásztorságban erőben megfogyott és elaggott
papok' sorsának, a' mint lehet, könnyítését a' szeretet' törvénye parancsolja ; maguk a' lelkészek
és ezeknek nem kevés helyen segédeik is olly
szegény ellátással tengődnek, melly sem az illedelem, sem a' papi hivatás'méltóságával meg nem
férő; igen kívánatos tehát, hogy ezek is a' lehető
legjobb módon segélyeztessenek ; ámbár olly
időkbe jutottunk, mellyek e' tekintetben sem igen
nevelhetik bizalmunkat: minthogy mindenütt, kath.
országokban is, egyedül csak oda látunk minden
törekvést irányoztatni, mint lehessen az egyház- és
papságnak örökségét nem szaporítani, hanem inkább
csorbítani. Sok van továbbá az Isten' tiszteletét, a'
gyermekeknek a'hitbeni oktatását,a'lelkészi tisztnek
egyéb tekintetekben is hasznos betöltését illetőleg, mi a' czélszerübb javítást nem csak megengedi,
hanem sürgeti is. Nem keves van ollyan is, mi b e hozva, hivatásunk'érzetét kebleinkben élénkítené,
nevelné az áhítatot, fölköltené a'buzgalmat,erkölcsünket és egész életmódunkat jobban a' kánoni
törvényekhez idomítaná, 's igy bennünket Isten és
emberek előtt is kedvesekké tenne. Ezekről és h a sonlókról, mihelyt az idő' körülményei engedendik, örömest tanácskozandunk veletek testvérek
és szeretett fiaink. De ennek a' többi főpapok'
egyetértésével ; a' vallás' legiidvesb czéljainak,
azaz Isten' dicsősége- és a' lelkek' üdvének e l ö mozditásáérti legtisztább szándokból ; az egyháznak szelleme, 's a' hely- és időnek igényei s z e rint ; végre minden józansággal, és ugy, hogy i n nen nem fölbomlás, hanem valódi átalakulás t á madjon, kell történnie.
Es ez az, tisztelt testvérek és szeretett fiaink,
mit a'közel beálló negyvennapi szent böjt' idejére
nektek kitárni jónak láttunk : bizván az Urban,
hogy ti, ha mindjárt kissé hosszabb is az előszámláltak' sora, azokat figyelmesen elolvasni, 's
elmétek- és sziveteket azoknak megnyitni f o g j á tok. Nem a' csordák' egyik farkasának szava ez,
kiről gyaníthatnátok, hogy báránybőrbe öltözköd-

vén veszteteket akarja. Hanem, ámbár a' gyarlóság' törvénye alá tartozó, de mégis püspöktöknek
szózata ez, ki jól tudja, hogy nem sokára igaz
bírója előtt álland, számot adandó sáfárkodásáról ;
ki semmit sem óhajt forróbban, mint hogy azok
közül, kik az üdv' utján általa korrnányzandók a'
nagy mindenség' Urától kezére bízattak, minél
többeket vezethessen a' Báránynak szine elébe,
minél többeket juttathasson nem e' földi v á n d o r pálya , hanem a' reánk várakozó hosszú ö r ö k k é valóság' boldogságának édenébe. Nem csupán ö n fejünkből és önbelátásunkból mondottuk mi ezeket,
hanem a' püspökség, 's igy magának a' kath. e g y háznak szellemében i s , melly zsinatai-, t ö r v é n y e i - , és kánonaiban ugyanezt fejezte ki mindenkor. Ezen lelket fanusiták a' múltkor W ü r z b u r g ban egybegyűlt némethoni püspökök is; ugyanezt
tanúsította kivált egyházunk' feje , ama' nagy f ő pap, IX. Pius, ki székét elhagyni és a' számkivetés' nyomoraiba kitaszittatni készebb volt, mint
megadni ollyasmit , mi az egyház' szellemével,
és tulajdon fönséges és szent hivatásával ellenkezett volna. Az egész földgolyón elszórt, 's a'
fejével a' legszebb öszhangzásban élő püspökségnek megegyezése legbizonyosabb jellemzője az
igazságnak. A' megegyezésnek ez egységében
gyökeredzik azon e r ő , mellyet sem a' kornak
romlottsága , sőt a'pokolnak kapui sem döntendnekmeg. Ez azon jól rendezett és félelmes harezsor,
melly elöl a' legravaszabb ellen is győzelem nélkül
távozni kényszerül. És innen ered a' gonoszoknak azon irigysége és gyülölsége, melly fölhasznál minden ármányt, hogy azon diadalmaskodjék.
Ezen ármányok közül korunkban leghasználtabb
a z , mellyel a' szentélynek köveit, az egyházi f é r fiakat, a' szabadságnak ígérgetése és az érzéki
csábok' minden nemével megingatni iparkodnak a'
gonoszok, ígérvén nékik, mint a z , ki hazug volt
elejétől fogva, nagy tudományt és bölcseséget,
kényelem- és örömteljes napokat ; azokat pedig,
kik az Isten és egyház' parancsaihoz és valódi
szelleméhez ragaszkodnak, mint jezuitákat, a' s e tétség' barátait, és mint a' középkor' vakságával
sújtottakat kinevetvén, és martalékul dobván a'
nyilvános megvetésnek. Ne higyjetek kedvesim
minden léleknek, és ne szerezzetek az egyház'
elleneinek azon örömet, hogy titeket hálójukba
keríthessenek, és ármányuk 's istentelenségök'
eredményével kérkedhessenek. Hallgassatok i n kább azoknak szavaira, kik törvényesen rendelvék a' ti lelketek fölötti őrködésre, és csak a' ti
hasznotokat és azokét keresik, kik gondviseléstekre bízattak. Igy lesz, hogy az időknek romlottsága' daczára tisztes életet élendühk, a' jóknak bi-
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zalmát és szeretetét birandjuk, és kikerülendjük a1
vallás' ellenei által nékünk készített szolgaságot
és megsemmisülést. De ha írva volna is az isteni
végzet' könyvébe az, hogy még súlyosabb rosszat
várhatunk, hogy üldözéseknek leendünk kitéve,
hogy az elhunyt ösök'áhitatosságából reánk ruházott méltóságoktól megfosztatni, sőt a' szükségnek
napjait élni fogjuk : megmarad azonban, ha ezen
ösvényt követendjük, tiszta öntudatunk, melly
fölér a' világ' minden kincsével; megmarad a'
jámboroknak becsülése, 's a' mi legfőbb, ama'
nagy jutalom, mellyet hü szolgáinak igért a z , ki
nem csalhat, 's nem csalathatik. Egyébiránt, Isten
bizonyságunk, hogy titeket mindnyájatokat Jézus
Krisztus' kebelébe ajánlunk, és imádkozunk azért
is, hogy szeretetetek mindinkább öregbüljön a ' t u dományban és minden értelemben; hogy jobbra
törekedjetek; hogy őszinték és bűn nélkül találtassatok az Ur' napján, megtelve az igazság' gyümölcseivel, Jézus Krisztus által, az Isten' dicsős é g e - és dicséretére. Az Atya Istennek és az Ur
Jézus Krisztusnak malasztja és békéje legyen v e letek Arnen. Kelt Zágrábban február' 4 - d i k é r e eső
Septuagesima vasárnapon , az Urnák 1849-dik,
püspökségünk' tizenkettedik évében. György püspök s. k. Ö nagyméltóságának kegyes meghagyásából Gugler Pál s. k., titoknok.

hogy szent Péternek sziklára épült, 's az emberi
események fölött álló apostoli széke az isteni Ígéretek' hite szerint mindörökké megálland ingathatlanul.
Mi is ezennel, ámbár az ország' jelen g y á szos állapotában szinte nagy hányatásoknak voltunk kitéve, szentségednek lábaihoz borulva, l e g bensőbb fájdalmunkat és szivünknek legmélyebb
inegilletődését és sohajit nyilvánítjuk szentségednek e' nyomora és szorongatása fölött, szünetlen
imával kérvén a' pásztorok' főnökét, kinek szentséged, az egyháznak olly nagy hasznára és dicsőségére, földi helyettese : hogy szentségedet öszszes nyájának örömére és védelmére székébe
mielőbb és épen visszahelyezze, hosszura nyújtsa
élte' fonalát, és fönséges erényeinek fénye által
öregbítse és dicsőítse szent örökségét. Kik egyébiránt magunk és nyájunk' számára apostoli áldásaért esedezvén, szent lábait csókolva maradunk.
Szentségednek Krisztusban legalázatosabb fiai. (Latin eredeti után.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarhoii.
( S z at h m á r - e g y h á z m e g y e i

tan ácskoz-

A'magyarhoni nm. püspöki kar' ö szentségéhez m á n y' j e g y z ő k ö n y v é n e k
kivonata.
Vége.)
2. Mi a' lelki gyakorlatok' tartásának módját illeti, az itten
intézett levele.
Szentséges atya ! Minél gyengédebb kötelékeivel a' fiúi kegyelet-, szeretet- és tiszteletnek
füzetünk szentségedhez , annál keserűbb érzete a'
legméltóbb fájdalomnak hatotta át egész valónkat,
midőn rémülve tapasztalok a' múltkor, miszerint
szentséged, elkerülendő a' személyes szabadságát
és lelkületének megtörhetlen szilárdságát fenyegető eröszakot, egy időre, mig a'gonoszok' cselszövénye által fölidézett viharboru szót nem oszl i k , menyhelyet székvárosából száműzetve, külföldön keresni kénytelenült.
Ha a' merénynek, mellyet némellyeknek u n dok gonoszsága szentséged ellen elkövetett, n a g y ságát még inkább neveli az elkövetőknek l e g f e ketébb hálátlansága : ugy az irgalmas Isten' atyai
gondviselése édes vigasztalást nyújt szentséged'
szenvedései közt, midőn keservében az egész k a tholieus világot részvevőén osztozni, és azon édes
reménytől lelkesülni l á t j u k , miszerint szentséged,
megszégyenítve vésztkoholó elleneinek terveit,
nem sokára diadallal térend meg fővárosába, és
újonnan kitűnő példájával bebizonyitandja azt,

előállható nehézségeket csak ugy véljük elhárithatóknak,
ha a' helybeli székes papság a' püspökkel együtt, egy vasárnaptól kezdve csütörtökig azokat rendszeresen tartani
fogja ; ugyanazon időben pedig az egész megyebeli papság a' püspök által meghatározandó rend szerint és kitűzött tárgyak fölött otthon, elvonulván minden heterogen
foglalkozásoktól, maga tartja azokat, és a' következő csütörtökön gyónás és nyilvánosan véghezviendő áldozás
végett két vagy három szomszédok összejönnek, és igy közös háladással befejezik nyilvánosan tartott lelki gyakorlataikat. Ez által a' czél is meg lesz közelítve, 's a' nehézségek is elhárítva.
3. Mi végre a' szerzetes rendeket illeti, ezek iránt a'
trienti zsinat 2 5 ül. 1.2. és 4 - d i k fejezeteit, 's IX. Pius pápának a' szerzetes rendekhez intézett pásztori levelét kívánjuk a' körülményekhez alkalmaztatni ; óhajtván, hogy
minden rendű szerzeteseknél alapitóik és buzgó szerzőik'
szelleme bennök fölébresztessék, és eredeti szabályaikhozi
alkalmazkodásuk püspöki felügyelet, beletekintés és látogatás által eszközöltessék, hogy legyenek azok, miknek
szabályaik szerint lenniök kell. A' szerzetesek az emberiség' fölszámithatlan hasznára voltak, de lia eredeti minőségüktől eltérnek, igen veszélyesekké válhatnak ; azért ha
valamelly szerzetben a' jó szellem annyira kialudt, hogy
annak felelevenítése alaposan nem remélhető, az illyen
szerzetet növendékek' felvételétől eltiltani, s lassankint
megszüntetni óhajtjuk. Továbbá óhajtásunk : hogy a' kol-
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duló szerzeteseknél a' koldulás, mint szerzetes egyének'
romlásának gazdag forrása, teljesen eltöröltessék ; és ha
némelly szerzetes házak a' koldulás' eltörlésének következtében fön nem állhatnának, vagy sziintettessenek meg,
vagy másokkal egyesittessenek. Az irgalmas szerzetesekre
nézve pedig kivánatos volna, hogy a' 14 magyar szerzetes
intézet külön tartománynok alá tétessék, növendékeik a'
keresztény hit- és erkölcstudományban alaposabban taníttassanak , tartománynoki és házkormányzói hivatalokra
fölszentelt papok is alkalmaztassanak, 's azoknak a' szerzet' kormányzásábani befolyásuk emeltessék, 's a' szerzetes
házak' belfegyelmi kormányzása egészen az illető megyés
püspökre bizassék.
Befejezésül az ugy nevezett laicus társak iránt azt
jegyezzük meg : mikép azokat csak azért is megtartani
szükséges, hogy a' tudományos kiképzés nélküli jámbor
keresztények előtt se legyen elzárva a' ker. tökéletességnek és töredelemnek azon utja, mellyet az egyház a' szerzetes életben elismer, annál is inkább, mivel a' szerzetes
élet' eredeti szerkezete is azt hozza magával. Ezek azonban az atyáktól öltözetre megkülönböztetvén, szerzetes
fogadalmaikat csak 4 0 éves korukban tegyék le ; a' papokká fölszentelendő szerzetesek fogadalmaikat 2 4 éves korukban letévén, 3 0 éves kortik előtt a' papi sz. rendeket
föl ne vegyék ; melly ideig az önmegtagadás' minden nemeiben gyakoroltatván, szigorúan megpróbáltassanak : ha
valljon az egyházért 's az emberiség' vallási érdekeiért m a gokat 's a' földi élet' kényelmeit és örömeit feláldozni készek-e, vagy csak életmódot és kenyeret keresnek ? mert
csak igy fognak a' zárdák hasznos tagokat, az egyház pedig a' szerzetesekben buzgó munkásokat nyerhetni.
A' kitűzött pontokon kiviil a' tanácskozmányban a'
görög szertartásról a' rómaira való áttérés' kérdése fölmerülvén, ez iránt azon élénk óhajtás nyilvánult, miszerint a'
nemzeti zsinat megkéressék, hogy e' tárgyban állandó és
kölcsönösen kötelező szabályokat alkosson, mellyek' következtében bizton megelőztessenek ollyan botrányok, mclylyeknek megyénkben szomorú tanúi valánk, midőn a' görög szertartásról a' romaira való átjövetel fontos okoknál
fogva sem engedtetvén meg, az áttérni óhajtó felek protestánsok lettek. 2. Azon eset adván elő magát megyénk' kebelében Munkácson, miszerint egy megyebeli növendékünk
katonai összeírás' alkalmával a' főesperes' közbenjöttének,
kérése- és tiltakozásának ellenére a' hatóság' meghagyásából orvos által testileg megvisgáltatott, egyébkint pedig
azon panasz merülvén föl, hogy a' templom' szolgái, az
orgonások és sekrestyések nemzetőröknek besoroztatnak,
's annyira elfoglaltatnak, hogy kötelességeiket mulasztaniok kell ; ezekre nézve is a' nemzeti zsinat fölkéretik, miszerint a' növ. papságnak a' katonai összeírás alól, 's a'
templom' szolgáinak nemzetőrségi kötelességektőli fölmentésök minden áron eszközöltessék. 3. Nemzeti zsinatra
megyénk' részéről titkos szavazás' utján követeknek választattak : Tóth Károly nagykárolyi ker. alesperes- és
vállaji plébános, és Smoczer Ignácz nagybányai plébános.
r S
r

Olaszhon.
Antonelli bibornok ő szentsége' nevében egy hivatalos jegyzéket intézett az európai hatalmasságokhoz, mellyben az események' legpontosabb előadása után, Ausztria,
Nápoly, Francziaország és Spanyolhon' közbenjárása a'

legsürgetősben kéretik föl. A' jegyzék ez : ,Ő szentségének
pápasága' legelső napjai óta nem volt egyéb czélja, mint
koronkint alattvalóit jótéteményekkel elárasztani, és legnagyobb jóllétökről gondoskodni. Miután a' bocsánat' szavait hangoztatta azok fölött, kik politicai vétségek miatt
száműzve vagy bebörtönözve voltak, miután az álladalmi
tanácsgyülést (status-consultát) felállította, és a' ministeri
tanácsot megalapította : a' körülmények' parancsoló szükségéből nemzetőrségi institutiot , törvényekkel körülirt
tisztes sajtószabadságot, 's végtére az egyházi birodalomra nézve statusalkotmányt is engedvényezni sietett. Ő
szentségének nagy igénye volt azon elismerésre, mellyel
az alattvalók olly fejedelemnek tartoznak, ki őket csak
gyermekeiül tekintette, és nekik csak a' szeretet' kormányát Ígérte. Azonban igen különbözött a' viszonzás, melylyet ő ennyi jóság- és illy pazar kegyességért cserébe
nyert. A' helyeslésnek azok által eszközlött rövid nyilatkozatai után, kik szivökben már aMegvétkesb szándokokat ápolták, (mellyeket mégis ő szentsége atyai szive sugallta minden eszközökkel megszüntetni igyekezett,) nem
sokára a' háladatlanság'keserű gyümölcsét aratta. Bizonyos
pártnak féktelen 's arra törő erőszakoskodása, hogy A u sztriával harezba keveredjék, már a' mult évi april' havának
29-dik napján tartott consistoriumban kényszeritette ő
szentségét egy alloeutioval lépni föl, mellyben az egész
világnak kinyilatkoztatja, hogy kötelessége és lelkismerete szerint e' harezba bele nem egyezhet. 'S mi történt ? A z
előre koholt ármányok már most az ő teljes és szabad hatalmának gyakorlata ellen fordított nyilt megtámadásokban törtek ki , kényszeritvén őt a' birodalom' kormányzását egyházi és polgárira fölosztani, melly felosztás általa
soha el nem ismertetett. Mindazáltal ő szentsége reménylé, hogy a' kormányzás' e' két ágaiba képes és rendszerető
egyéneket helyezvén, az ügyek jobb fordulatot fognak v e hetni, és hogy egy részint megszüntetve látandja a' bajokat, mellyek őt eddig fenyegették. D e egy gyilkos kéztől
irányzott tőr, Rossi minister'halálával összezúzta a' szentséges atya által ápolt reményeket. E' gonosztett diadallá
magaszt.ositva, a' zsarnokság' esztelen országát koronázta
meg. A' Quirinalt fegyveres nép vette körül ; fölgyujtási
kísérletek tétettek ; puskalövések irányoztattak a' pápa által lakott termek felé ; a' szentséges atyának fájdalommal
kellett látnia, mint esik titoknokainak egyike a' megtámadok' áldozatául. Végtére álgyukkal vala ostrom alá veendő
palotája, ha azon ministeriumot helybenhagyni vonakodik,
mellyet rá tolni akartak/
,Mint kiki tudja, iszonyú tények' lánczolata által engedni kényszeríttetvén az erőszak- és hatalomnak, a' pápa
azon vas szükségben látta magát, Roma- és a' pápai birodalomból eltávozni, hogy visszanyerje a' szabadságot,
melly tőle elraboltatott, és mellyel fejedelmi hatalmának
teljes használatában birnia kell. Az isteni gondviselés' intézkedése által Gaetába vonult, és egy kitünőleg keresztény fejedelem' vendégszeretete által megelőztetve, a'
szent-gyülekezet' egy nagy részétől és a' vele barátságos viszonyban álló hatalmasságok' képviselőitől környezve, egy
pillanatig sem késett szavát fölemelni; november' 2 7 dikéről kelt pápai nyilatkozatában alattvalóitól történt rövid elválásának indokait, az erőszakosan föltolt ministerium' minden rendeleteinek semmitérőségét és törvényszerütlenségét kihirdetvén, és egy kormányzási választmányt
nevezvén ki, mellynek föladata lenne, birodalmábóli távolléte alatt a' közügyek' igazgatását vezetni.'
,Ö szentsége' akaratának ezen kijelentését semmi
tekintetbe sem vévén , és hazug ürügyek által érdeme
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iránt a' tapasztalatlan sokaságot megcsalván, a' szentség- radhatott, és nem is maradt mély keserűség nélkül, miután
törő erőszakoskodás' szerzői még vétkesebb merényekrc hü alattvalóinak kiáltásai is aggasztották, kik oltalma- és
vetemedtek; midőn olly jogokat,mellyek csaka'fejedelmet il- segélyeért könyörögtek, hogy általa a' legkegyetlenebb
letik, bitorolván, egy ideiglenes országos ,főjunta' czim alatt zsarnokságból kiszabadittassanak.'
, 0 szentsége, mint tudva van, kis idő múlva Gaetáa' kormánynak egy törvénytelen agyrémét állították föl.
Ezen nagy és szentségtörő merény ellen tiltakozott ő bai érkezése után, mult december' 4-dikén fölemelte szaszentsége utóbbi december' 17-diki hirdetménye által, vát, és a' vele viszonyban álló fejedelmekhez folyamodott;
mellyben kinyilatkoztatja, hogy ezen országos junta nem tudósítván őket fővárosa-és a'pápai birodalombóli távozása,
egyéb a' fejedelmi hatalom' bitorlásánál, mellynek tehát mi meg az őt erre határozó okok felől, és pártfogásukat a'
szent-szék' birodalmát illetőleg fölkérve. (3 szentségének
joghatósága sem lehet/
, 0 szentsége reméllette, hogy ezen tiltakozások elté- azon elégtétele van, hogy kinyilatkoztathatja, miszerint
vedt alattvalóit hüségök és engedelmességök' kötelességé- szeretetteljes válaszokat kapott, a' fejedelmek szenvedéhez visszavezetcndik ; de a' világos őrültségnek és nyilt seit és bajos helyzetét illetőleg, egyátalában a' legélénkebb
lázadásnak egy uj és szörnyebb ténye a' keserűség' poha- részvét' érzelmeivel nyilatkoztak; iránta a' legkedvezőbb
rát csordultig megtölté. A' romai birodalom' nemzeti köz- hajlandóságot tanúsítván, és egyszersmind a' hódolat és
gyűlésének összehívása olly czélból rendeltetett el, hogy a' ragaszkodás' legmélyebb érzelmeit fejezvén ki.'
,Illy kedvező és nemeslelkü válaszok' várása közben,
szent-széki birodalom egy újonnan szerkezteit politicai alkotmánynyal láttassék cl. Ő szentsége utóbbi januar' i-jéről és mialatt ő felsége, a' spanyol királyné a' katholicus hatalkelt egy „motu proprio"-ban azonnal tiltakozott ezen tett masságokat annyi gonddal hivá meg egy, azon legalkalellen, és az függetlensége- és fejedelmiségének rövidségére masb eszközöket, mellyek által a' szentséges atya birodalelkövetett szörnyű és szentségtörő merény gyanánt kár- maiba és az ő teljes szabadsága- és függetlenségébe viszhoztatá, melly méltó az isteni és emberi törvények által szahelyeztessék, meghatározandó congressusba ; egy olly
meghatározott büntetésekre ; és megtiltotta minden alatt- javaslat, mellyhez a' külön katholicus hatalmasságok mind
valójának abban részt venni, figyelmeztetvén őket, hogy ragaszkodtak, és mellyre nézve a' többiek' hozzájárulása
akárki merészlendi a' romai pápák' világi fejedelemségét is beváratott : azalatt, szomorúan mondjuk, a' pápai biromegtámadni, a' censura és különösen a' nagyobb excom- dalom' ügyei egy pusztító tűznek martalékul estek; egy minmunicatio alá fog esni ; melly büntetés mindazokat éri, kik den társadalmi intézményt felforgató pártnak hatalmába
akármelly módon és hazug ürügyek alatt az ő pápai tekin- kerülvén, melly a' nemzetiség és függetlenség' kecsegtető
ürügyei alatt mit sem mulasztott el, hogy az istentelenség'
télyét megsértették és bitorolták.
,,Midőn ezen olly ünnepélyes tiltakozások és kárhoz- tetőpontjáig vergődjék. Azon ugy nevezett alap-határozat,
tatások az annrcliicus párt' tudomására jutottak, minden- melly e' folyó hónak 9-kén a' romai alkotványozó gyűléskép arra törekedtek, hogy azoknak elterjedését meggátol- től származott, egy olly tény, melly egyátalában legfekeják; büntetéseket róttak azokra, kik azokat a' néppel meg- tébb árulást és legutálatosb istentelenséget lehel. Különöismertetni merészlenék, vagy utálatos terveiket elő nem sen a' pápaságot a' romai birodalom' világi kormányának
mozdítanák. Mindazáltal, illy utálatos erőszak' daczára is osztályrésze- és jogaitól megfosztván , köztársaságot állit
az alattvalók' többsége hü maradt fejedelméhez, és inkább föl ; mig azalatt egy más határozat ő szentsége' czimereinek
áldozatok, sőt életveszélynek tette ki magát, semhogy levételét rendeli el. Ö szentsége pápai és fejedelmi főmélalattvalói és keresztényi kötelességeit megszegje. Meghiú- tóságát igy meggyaláztatva látván, minden hatalmasságok,
sult törekvései' látásán mindinkább felbőszülve ugyan minden nemzetek és az egész világ' egyes ós összes kathocsak ezen párt, mások' állapotára, méltósága- és rangjára licusainak szine előtt az istentelenség' ezen kiesapongása,
való minden tekintet nélkül, ezernyi módon szaporította megszentelt és elévülhetetlen jogainak illy erőszakos foszaz erőszakot és rettegtetést ; és be akarván egészen őrült togatási bűne ellen tiltakozni el nem mulasztá. Hogyha e'
munkáját fejezni, a' legaljasabb és legnyomorubb szövet- merényt gyors elégtétel nem követi, a' segély majd csak
kezésekhez folyamodott. Igy kicsapongásokról kicsapon- akkor fog megérkezni, mikor az egyházi birodalom, most
gásokra vetemedvén, a' pápa' jótéteményei- és engedvé- az ö legdühösebb ellenségeinek martaléka, már tökéletesen
nyeivel visszaélvén, és különösen a' sajtószabadságot nem- elhamvasztva lesz.'
,Es ezért ő szentsége a' hatalmában álló minden
telen szabadossággá változtatván, miután czimborái' fizetésére, a' becsületes és lelkismeretes emberek' eltávozta- eszközöket kimerítve, és ösztönöztetve azon kötelességtől,
tására szánt legistentelenebb sikkasztásokat véghezvitte; melly őt az egész katholicus világ' szine előtt sürgeti, az
miután aegise alatt annyi gyilkosságok elkövettettek: mi- egyház' örökségét, a' i'ejedelmiséget föntartani, melly az
után a' lázadást, erkölcstelenséget és vallástalanságot ő teljes szabadságának és egyházfőnöki függetlenségének
mindenütt elterjesztette; miután az eszélytele,n ifjúságot megőrzésére hozzá mellőzhetlenül kapcsolva van ; 's egyébelszédítette ; nem tisztelvén sem a' szent helyeket, sem a' kínt a' jóakaratú emberek' fohászaitól is áthatva, kik fönbéke és visszavonulás' menedékeit, sőt még a' nyilvános hangon oltalom- és segélyért esdenek, és kik tovább illyen
tanítás' iskoláit sem, azokat, a' legfegytelenebb katonaság' vas jármot és zsarnoki kezet elviselni nem birnak: a' szenthasználatára laktanyákká, külföldi gonosztevők és szöke- séges atya újonnan ugyanazon hatalmasságokhoz és külövények' gyülhelyévé aljasitva : ezen szerencsétlenek a' nösen azokhoz fordul, kik katholicusok, és kik szivök" olly
katholicus világ' fővárosát, a' pápák' székhelyét oda akarták nagy készségével és olly határozott módon nyilatkoztaták
vinni, hogy ne lenne egyéb istentelenek' barlangjánál, 's ki határozott akaratukat, ügyét védeni, bizonyosnak tartha lehetséges volna, lerombolják a' pápa' fejedelmiségének ván, hogy erkölcsi befolyásuk által a' leghathatósban fognak
még csak fogalmát is, kit az isteni gondviselés a közönséges közremunkálni, mikép őt birodalmaiba, széke- és fővároegyház' kormányára állított, és ki azon hatalomnak, melly őt sába visszahelyezzék, mellyek számára azért alapíttattak,
az egész katholicus egyetemiség fölött illeti, szabad gya- hogy teljes szabadságát és függetlenségét föntartassék, kekorol hatására egy, az egyház' örökségét tevő birodalomnak zeskedvén ezekről mindazon szövetségek, mellyek az euróörvend. Ezen pusztítások és omladékok' láttára nem ma- pai közjognak alapját alkotják.'
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,És minthogy Ausztria, Francziaország, Spanyolhon
és a' két siciliai királyság geographiai fekvésöknél fogva
azon helyzetben vannak, fegyveres erejök által is közremunkálhatni, hogy a' szentszék' birodalmaiban a1 pártosok'
csoportja által megzavart rend visszaállíttassák : ő szentsége, bízva ezen hatalmasságok, az egyház' gyermekeinek
vallásos buzgalmában, teljes biztossággal kéri föl fegyveres közbenjárásukat, hogy a' szentszék' birodalmát főleg
azon gonoszok' pártjától szabadítsák meg, kik ott a' bűnök'
minden nemével kegyetlen zsarnokságot űznek.'
,Csak ezen egyetlen mód által lehetend az egyházi
birodalomban a' rendet, és ő szentségét főhatalmának szabad gyakorlatába visszaállítani ugy, miként azt fönséges
és szentséges méltósága, a' közönséges egyház' érdekei és
a' népek' békéje parancsolólag kívánják ; csak igy lehetend föntartania azon örökséget, mellyet pápává történt
választatásakor nyert, azt utódainak teljes voltában átadandó.'
,Az ő ügye egyszersmind a' rend- és katholicismus'
ügye. Es azért bizton várja ő szentsége, hogy mig mindazon hatalmasságok, kikkel barátságos viszonyban áll, és
kik őt azon állapot' különféle változásai közepette, melylyekbe a' pártosok' egy részétől taszítva lőn, a' legélénkebb
részvéttel kisérték, hogy mondom mig ezek most erkölcsi
erejökkel támogatandják azon fegyveres közbenjárást,
mellyhez folyamodni a' körülmények' nehézsége parancsolja : azalatt a' fönemlitett négy hatalmasságok egy pillanatig sem fognak habozni, neki azon közremunkálást kölcsönözni, mellyet tőlök igényel ; ez által roppant szolgálatot tcendvén az átalános rend- és religionak.'
,Alulirt bibornok, ő szentségének álladalmi altitoknoka, fölhívja főméltóságodat, miszerint a ' j e l e n jegyzetet
lehető leggyorsabban kormányával közölni szíveskednék,
ki a' kegyes fogadtatást bizalommal elvárva, szerencsésnek érzi magát önt tiszteletének érzelmeiről biztosítani.
Kelt Gaetában, febr. 18-dikán 1849-ben.'

Hirfüzér.
A' porosz császárság ismét szőnyegen ! Welcket a'
frankfurti gyűlésen mart. 12-én indítványba hozta, miszerint az alkotmányterv, a' mint azt az alkotmányi választmány a' 2 -dik olvasásra elkészítette, minden további discussio nélkül egyetemesen elfogadtassék, és a' császári
méltóság a' porosz királyra ruháztassék ! Midőn a' porosz
császársági eszme az ismeretes kétszinü porosz jegyzék'
közzététele után először fölkapott : Voss' újsága nem kételkedett kijelenteni : miszerint itt az i d e j e , hogy Poroszhon átvegye a' szerepet, mellyre, mint az értelmiség' királysága, hivatva van ; kiűzvén Némethon' határiból a' romanismus' szellemét, 's helyébe amazt a' germanismusét
állítván.' Mi világosabban ezt igy fejezzük k i , megbuktatván a' katholicismust, tegyük mindenhatóvá a' protestantismust. Hiszük, hogy a' déli tartományokban lesz elegendő erély, e' veszélyes kísérletet megakadályoztatni.
— Febr. 27-én ment végbe Parisban a' ,NotreDame-'i székegyházban a' troyesi kinevezett püspök' fölszenteltetése. A' ceremónia számtalan népsokaságot vont
a' templomba ; közepette több magasb tekintélyű személyek, mint Cavaignac tábornagy, Corcelles, idősb Dupin,
Poujoulat, 'stb. valának észrevehetők.
— Lacordairc atya ugyancsak a' nevezett és fulladásig telt templomban tartja ez idén a' böjti szent beszédeket. Abbé Foulquier a' saint-pierrei kis seminarium'

alapitója és a' rodezi megye' átalános helyettese inendei
püspökké neveztetett.

Irodalom.
Verhandlungen der ersten Versammlung des kath.
Vereines Deutschlands, 'stb. Vége.) Mindjárt az első napi
(oct. 30-dikán) délutáni ülésben három bizottmány alakíttatott , az egylet' alapszabályainak, kül- 's belszerkezetének kidolgozása végett. Több napi szakadatlan munka
után ezek következőleg alapíttattak meg :
I. Az egylet' szerkezete. 1. §. Németországban
létező minden katholieus egyletek, mellyek követeik által
ezen első közgyűlésen képviselvék, szoros kapcsolatba
lépnek egymással e' név alatt : ,Németországi katholieus
egylet.' 2. §. A' németországi kath. egylet időszakonkint,
az egyes társulatok' küldötteiből alakított közgyűléseket
tart. A' legközelebbi gyűlés' helyét mindig az előbbi közgyűlés határozza meg. 3. §. A' kath. egylet' ügyeit a' közgyűlés által választott főhely (Vorort) igazgatja. Ennek
működése a' következő közgyűlés' összejöveteleig tart.
4. §. A' főhelyül választott egyletnek elöljárósága egyszersmind a' németországi kath. egylet' közlönye is. A'
közgyűlésnek joga van azonban ennek elöljáróságát, mig főhelyi minőségében működik, uj tagokkal szaporítani. 5. §.
A' főhelynek, mint minden egyletek' központjának, jogában 's illetőleg kötelességében áll : a) a' közgyűlés' határozatait életbe léptetni ; b) előadandó alkalommal a' kath.
egyletet képviselni ; c) ha szükségesnek ítéli, az egyletektől tudósítást kivánni ; d) az egyleteket a' szükséges közlésekben, 'stb. részesíteni; e) a' közlések, indítványok,
ajánlatok', 'stb. kicserélését, mennyiben azokat átalános
érdeküeknek ismerendi, az egyes társulatok között eszközölni ; f ) szembetűnő szükség' esetén rendkívüli közgyűlést
egybehívni ; g) a' létesítendő szabályok' alapján az egyesületbe lépni kívánó uj társulatok' fölvételét végrehajtani.
Netalán származandó nehézségek' esetére a' jövő közgyűlés' határozatát szükség bevárni. 6. §. A' németországi
kath. egyletbe mindazon katholieus társulatok léphetnek,
mellyek' elvei 's igyekezete a' jelen alapszabályokkal legalább annyiban megegyeznek, mennyiben maguknak föladatul az egyházi szabadság' kivívását tűzik ki. A z egyes
társulatok' tagja lehet minden jó hírnevű katholieus. A'
tagok' fölvételének módja, különös társulati szabályok'
megalapítása, valamint nevének megválasztása minden
egyes társulatra hagyatik.
II. A' társulat' belviszonyai. 7. §. A' társulat' föladatául tekinti : a) az egyház' szabadságának 's minden
jogainak kivívásán minden hatalmában álló törvényszerű
eszközökkel iparkodni ; b) az oktatás 's nevelés' szabadságát megnyerni 's biztosítani ; c) a' nép' szellemi 's erkölcsi művelődésére hatni ; d) az uralkodó társadalmi balviszonyok 's bajok' eltávoztatásán ereje szerint közremunkálni ; e) a' maga utján kieszközölni, hogy az egyházat, iskolát 's jótékonyságot illető katholieus alapítványok rendeltetésöktől el ne vonassanak ; f) a' szabad egyesülhetéa'
jogát minden megszorítások 's sérelmek ellen megoltalmazni. 8. §. Czóljainak elérésére az egylet' minden törvényszerű eszközt használand, névszerint a' szabad egyesülhetés és összegyülhetés, a' kérelmezés, szabadszólás
és sajtó' jogát ; egyébként 's jó iratok 's könyvek' terjesztése által a' nép' szellemi, 's a' keresztény emberszeretet'
minden miiveinek gyakorlása 's előmozdítása által anyagi
szükségén is segíteni iparkodandik.
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III. Az egylet' külviszonyai. 9.
a) Az egyházhoz :
A z egylet katholicus ; ez által ki van fejezve állása az
egyház' fejének, a' püspöki karnak 's az összes papságnak
irányában. 10. §. Az álladalomhoz : A' katholica egyház'
hivatása minden álladalmak' népeit átkarolni, 's minden
statusformákkal megfér. Azért az egylet mint illyen, semmi
a' szabadságot, jogot 's erkölcsiséget biztosító 's igazságos
eszközökkel oltalmazó statusforma' irányában ellenséges
állást el nem foglaland. 11. §. Más vallásokhoz : Az egylet
kinyilatkoztatja, hogy mennyire töle függ, más hitvallások'
irányában a' jogszerű békét megörzendi. Semmi tekintetben nem sértendi azok' jogait, 's csak védelemre szoritkozandik, hahogy a' katholica egyház 's annak tagjai mint
illyenek megtámadtatnának. 12. §. d) Az egész katholicus
világhoz : Az egylet magát az egyház' összes testületének
tagjául tekinti, 's minden más tagnak örömét és fájdalmát
osztja. Ezért minden nagy , az egyházat 's ennek érdekeit
érintő eseményeknél, a' föld' akármelly részében történjenek bár, ki fogja nyilvánítani rokonszenvét, 's az igaz
ügyet, szóval 's tettel testvérileg segitendi. 13. §. Jelen
alapszabályokon csak közgyűlés változtathat.
Ezen alapszabályokon kivül még következő határozatokat is alkotott a' gyűlés : 1. Minden egylet a' közlönyéül választandó lapot a' főhelynek ingyen, sürgetős
esetben postán bérmentesen megküldendi ; a' főhely pedig
az illető tudósításokat az egyes társulatokkal külön lapokban , folyó szám alatt közlendi. 2. A' németországi kath.
egylet' főhelye jövő közgyűlésig Mainz leend. 3. Jövő közgyűlés' helyeiil Bécs, akadályozó körülmények' esetére
Boroszló választatik. Az összegyűlés' ideje jövő (1849)
évi majusra tűzetik ki. A' főhely'előljáróságának kötelességében áll a' közelebbi körülményeket tudtul adni, 's a'
bécsi, 's illetőleg boroszlói egylet' elöljáróságát, a' gyűlés'
előkészítésére az ideiglenes ügykezelési szabályok" nyomán
fölszólítani. 4. Minden egylet a' győzelemrőli bold. Szűz'
napján (october' első vasárnapján), vagy annak nyolczada
alatt évenkint ünnepet ülend. A' tagoknak ajánltatik Isten"
áldásaért naponkint egy ,Miatyánk's Üdvözlégy' elmondásával könyörögni. 5. Minden eddig létező, 's a' németországi
egyletbe kebelesitett társulatok szabályaikat a' főhely'
elöljáróságához megküldendik, hacsak azokat már ezelőtt
a' mainzi Piusegylettel nem közlötték. 6. Következő iratok bocsáttatnak ki : a) Fölírat, a' szentséges atyához, IX.
Pius pápához , mellyben az egylet' keletkezte, kiterjedése
's czélja előadatván, az apostoli szentesítés fog reá kéretni.
E' fölirat a' főhely püspökének' adandó át kegyes fölterjesztés végett, b) Égy minden németországi érsekek- 's
püspökökhöz intézendő, 's azon kérelmet tartalmazó lev é l , hogy az egyletet atyai védelmökben részesítsék, 's
ajánlásuk által annak terjesztéséhez járuljanak, c) Fölirat
a' salzburgi herczeg-érsekhez, köszönetül az általa tartott
tartományi zsinat' erélyes föllépéseért az egyház' jogai 's
szabadsága mellett, d) Örvendő levél a' cliersonesusi püspök 's luxemburgi apostoli helyettes-, Laurenthez. e) Tiltakozás a' német birodalmi gyűléshez, az egyház' viszonyát
az álladalomhoz, az oktatási szabadságot 's egyesületi jogot illető határozatai miatt, f) Fölszólitás Németország'
katholicus népéhez, fölvilágositásul az egylet' keletkeztének okai 's czélja iránt, 's meghívásul annak pártolására,
g) Levelek a' párisi ,Association catholique pour la liberté
réligieuse'; 's a' londoni ,Catholic association' czimü egyletekhez, hogy velők a' németországi kath. egylet' alakítása
's hivatása közöltessék. E' föliratok' nevezetesbjeit a' .Re-

ligio és Nevelés' már adta, valamint a' gyűléseken tartott
jeles beszédeket is kivonatban, mellyek' átolvasásánál el
nem fojthatjuk sajnálkozásunkat, hogy azokat egész terjedelmökben nem közölhetvén, olvasóinkat magára a' könyvre kénytelenittetünk utalni. Most pedig azon hő óhajtással
zárjuk be hosszabra nyúlt ismertetésünket, vajha a' hitelevenség 's egyház iránti buzgalom, melly a' mainzi gyülekezetben nyilatkozott, nálunk is hasonérzclmeket gyulasztana, 's a' kath. egylet, mellynek sürgetősségét a' jelenkori
politicának demokraticus iránya mindinkább kitünteti, hazánkban is mielőbb megalakuljon.
Schreiber László.
,Hitkételyek. Irta Márkfy Samu, sz. benedeki rend'
pannonhegyi tagja, a' pesti kir. egyetemnél ny. r. hittanár.
Pesten, nyomatott Kozma Yazulnál.'8r. 1561. Ára 2 0 kr.p. p.
Addig is, mig egyes mutatványokkal szolgálhatnánk,
egy jeles és tanulságos müvet mutatunk be t. olvasóinknak. Megvalljuk, épültünk az eszmegazdag, kenetteljes,
tiszta, aequabilis, kedélyes előadáson, melly a' t. szerzőnek nagy mértékben tulajdona ; szinte jót tesz az embernek a' hetykeség által nevezetessé lett korirodalomban illy
hangot hallhatni. A z olvasás' folyamában észreveendi a'
figyelmes olvasó, mint jönnek önkényt és keresetlenül a'
bizonyító adatok' a' szerző' tollára ; mi készültség- és gazdag ismeretekre mutat. A' munka velin papiron és csinosan van kiállítva. Páratlanul csekély ára azt mutatja,
hogy szerző minden nyereségi speculatiotól távol, egyedül
szellemi haszonra számított. Ritka példa az uralkodó, 's a'
szellemi nemzés' országába is átszivárgott vásári üzletek'
korában ! Ajánljuk a' munkát minden jótakarónak, nem a'
t. szerző anyagi, hiszen ha minden példányok elkelnek is,
mint hiszszük, nyereségről még sem lehetne szó ; hanem
egyenesen az e' miiben tárgyalt korszerű kérdések' kath.
érdekében !
A' munka' tartalma imez : 1. Ilit' fogalma, tárgyai,
föltételei. 2. A' hit' bizonyossága. 3. A' hitelesség' visgálata. 4. A' hit' természeti szükségünk : a) az emberi ; b) az
isteni. 5. Isteni oktatás. 6. Miben áll a' legrégiebb ker.
egyház' tanúságának velős rövid tartalma ? 7. Az első ker.
egyház' hitelessége. 8. Föntartatott-e mai napig az isteni
oktatásróli ős hagyomány ? 9. Az egyház" isteni eredetének szükséges kifolyása : a' esalhatlanság. 10. Hitkételyek' fogalma 11. Tudatlanság. 12. Kételyek a' hitelességi tények' hibás fölfogásából. 13. Nevezetesb hitkételyek.
14. A'hittárgy körüli nehézségek. 15. A' köznép' hite. 16.
A' gyermekek' hite. 17. Visgálódás a' hittárgyak körül.
I 8 . A' szent-irásban található nehézségek. Ennek értelmezése. 19. Kik a' szent-irás'értelmének tanúi? 20. Az egyházi értelmezés' kútfeje és határai. 21. Az apostoli hagyomány' föntartói. 22. Kétely : van-e az egyháznak némelly
tárgyról bizonyos hite, vagy értelme ? 23. Az egyház' hitével nem jól egyező vélemények. 24. Korszerűség és szabadelmüség a' kath. hitben. 25. llitegység. 26. Még valami
e' tárgyról. 27. Néhány szó a' hittévelyekről. 28. A' különféle tudományokból vett nehézségek. 29. Ilittani vitatkozásokról. 30. Akarati hitakadályok. 31. A' kevélység
legnagyobb akadálya a' hitnek. 32. A ' kevélység' palástjai.
33. Kéj- és haszonvágy. 34. Kéj- és haszonvágy miatt
nem hinni észelleni cselekvény. 35. A' nevelés' befolyása
a' hitre. 36. A' fiatal kor' botlásai. 37. A' katholica religio'
szigorúsága. 38. Katholicus szertartásokról. 39. A' katholicismus' gyülöléséről. 40. A' kath. hiterényt óhajtani, és
kérni kell. 41- Jelei az élő 's enyésző hiterénynek. 42. A'
kath. hit iránti hűség. 4 3 . Elmélkedés.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 8 2 2 . s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

TARTALOM : Szentböjti nefelejcsek. Beély Fidél. — A' pápa' világi hatalmáról. —
Egyházi tudósítások. — Hirfüzér.

Sz en t b öj t i n e fe 1 ej c s e k.
,Fiara ! figyelmezz az én bölcseségemre, és
hallgasd meg tanításomat, hogy gondos vigyázattal
cselekedjél, 's ajkaid az illem' szabályain tul ne
lépjenek.' (Példabeszédek 5, 1 — 2 . )
Ki a' tanítást szereti, a' jó tanácsot követi,
és hódol az intésnek : sok j ó t , igazat és üdveset
tanuland ; ki pedig csak a' t u n y a s á g - , restségben
leli kedvét, soha sem fog szerencsés előmenetelt
tehetni a' boldogító erényben.
Ember! ifjúságod' első éveitől szoktasd m a gadat az ipar-, szorgalom- és munkásságra, mert
ezek kutforrásai a' bölcseségnek ; ellenben kerüld
csecsemös korodtól a' lunyálkodást és rest életet,
mert ezek előcsarnokai minden lehető rossznak.
Olvasd szorgalmasan a' szent-irást, mert ez
által juthatsz főleg az igaz bölcseség' birtokába ;
azután más erkölcsös és vallásos könyveket, ezek
keserű életperczeidben vigasztalást fognak n y ú j tani, önmivelésedet sikeresen előmozdítják, 's az
erény' üdvezitö útjára vezetendnek ; ellenben k e rüld a' tobzódást's mértékletlenséget, netán pillanat alatt elveszítsed mindazt, mit hosszú munka 's
fáradozás után szerzél.
Csak olly férfiakkal társalkodjál, kik szívből
szeretik és tisztelik az Istent, 's csak ollyakat
méltass barátságodra is, kiknek minden s z a v a - ,
beszéde- és miveletéböl az erkölcs' tisztelete, és
a' vallás'legbensőbb szeretete czáfolhatlanul kitűnik ; illyek közt soha sem fogod lelked' kárát v a l lani; de kicsapongó és mértékletlen életűvel s z ó ba se állj, mert lehelete is mérges, beszéde p e dig botránkoztató.
Miután az isteni félelem kezdete az igaz bölcseségnek, igyekezzél azt mindenek előtt sajátoddá tenni; de tiszteld 's becsüld meg szüléidét is,
ELSŐ FÉLÉV.
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mert ezek adtanak neked életet, 's mindennapi
buzgó imádságaik allai megoltalmaznak téged a'
rossztól.
Arany, ezüst 's átalábanakármelly kincs'szerzésében tartsd ineg az idömértéket, mert ezeknek
a' szellemi 's erkölcsi országban belső értékök
csekély,'s amugyis szappanbuborékként mulandók ;
ellenben szellemi's erkölcsi kimivelÖdésed'okosan
megválasztott eszközeiben ne ismerj határt, mert
az inség 's nyomorúság' napjaiban csak ezeknek
birtoka által foghatsz nyugodt lélekismerettel a'
béke és boldogság' áldásainak örvendhetni.
A r a n y , ezüst 's kincseid' ragyogó fénye
soha el ne vakitsa szemeidet, 's fölfuvalkodottá
ne tegyen ; emlékezzél naponkint belérlékök' p a rányisága- és múlandóságára, 's gondold meg jól,
miként mindezeknek csak ugy és akkor lehet némi
becsök, ha azokat saját 's embertársaid' szellemi
javának előmozdítására bölcsen és okosan h a s z náltad.
Légy ifjúságodban alázatos, és öregségedben
mindenki tisztelni f o g ; hintsd el még fogékony
szived' rejtekébe az e r é n y - és vallásosság' m a g vait, 's hanyatló korod' napjai vidámon folyandnak
le. Ifjúságod' jeles erényei szüleid 's tanítóid'
örömét nevelendik; a ' j á m b o r őszkor' ezüst szálai
pedig édesekké teendik a' halál' küzdelmeit.
Az aggkoruakhoz tisztelettel közelíts, 's k ö rükben ne légy föltolakodó, avagy fecsegő, inkább
hallgass ; a'bölcs hallgatás még senkinek sem ártott,
de igen annál többet a' meggondolatlan fecsegés;
's hamikor kérdeztetel szólj nyájasan, szerényen,
's okosan is. Ekkép téve reményiheted, miként
hallgatóid' ajkai inkább dicséretedre, mintsem becs^
mérlésedre nyilandnak meg, egyszersmind magasztalandják szüléidét is a' jó nevelésért, mellyét t ö lök nyerél, 's kimúlásod után is megemlékezendnek rólad imáikban.
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Minden végzendő dolgaid- 's ügyeidnek szabj
időt, 's azt a' legszorosbaii tartsd is m e g ; ekkép
tanusitandod, hogy szereted a' rendet, melly a'
latin közmondás szerint: lelke,lényege a' dolgoknak. Valamint a' b e s z é d - , olvasás- és imádkozásban : ugy az evés- 's ivásban is megtartsd az
illendő rendet és meghatározott időt.
Még az idő engedi, erőd 's tehetségeid é p s é g b e n vannak, igyekezzél lelkedet kimivelni, ' s
azt jámbor cselekedetek által gazdagítani, 's mielőtt az élet' végperczei közelítenének, ellátni a'
haldoklók' szentségeivel ; igy csendes leend kimúlásod, 's az örök boldogság 's elnyerendő jutalom iránti reményed nem hiusuland meg.
Ajkaid soha meg ne nyíljanak eskü, káromlás és rágalomszavakra; ellenben dicsőítse, 's
magasztalja nyelved hálaénekekben minél többször az alkotót, ki téged' bár méltatlant kegyeinek
teljévei számtalanszor árasztott el.
Kiméld ifjúságodat, netán a' mindent fölemésztő tűz' marlalékjává váljék, és emlékezzél
gyakran az ínség és nyomorúság' napjaira, melylyek e' világon sok emberre súlyosan nehezednek,
's téged is elérhetnek; szemeid előtt lebegjenek
folyton a' hanyatló 's tehetetlen kor' bajai is.
mellyhez naponkint mindinkább le is közelitesz.
,,Jobb a' bölcseség a' hadi fegyverzetnél",
mondatik a' Prédik.könyvének 9. r. 18. versében:
de jobb a' tudomány is a' gazdagságnál : és sokszor a' kis, de bölcs fin fölülmúlja az agg, de balgatag királyt is.
Gyűjts, mig a'körülmények, viszonyok és tehetségeid engedik igazi tudományt 's bölcseséget,
és legyen életpályád mindenha l'eddhellen és
szeplőtelen, hogy jó példádat látva, a' világ tiszteletre gerjedjen irántad, édes reményed pedig,
az örök boldogság 's mennyei jutalom' elnyerhetése iránt tökéletesen biztosítva legyen. Becsüld,
tiszteld az öregeket, szeresd és keresd minél
többször jámbor társaságukat, ülj gyakran, s lia
lehet, mindennap lábaikhoz, 's hallgasd figyelemmel ajkaikról az életbölcseség' tanait. Az erkölcsi
tanítás ugyanis tiszta világosság, melly megnyitja
szemeidet, 's nem ábránd, hanem valódi életképet
nyújt 's mutat az örök boldogságra, mellyel biztosan követhetsz. lia a' ragyogó fény és tiszta
világosság után indulandasz, lépteid a' világ' sikamlós ösvényén biztositvák, és a' kísértetek'
vészteljes perczeiben sem fogsz ingadozni, mert
elég erőt nyujtand, mellyel megküzdj és diadalmas győzőként tündökölhess. Csak az alapos tudomány és bölcseség szerzi meg a' hervadhatlan
koszorút 's ragyogó koronát, melly kizárólag
azok' fejét ékesíti, kik fáradhátlan szorgalommal

keresik 's kedvelik azt; 's egyedül csak ez képes
magának utat is törni a' pór' gunyhéjától a' csillámló királyi trón' zsámolyáig.
Erkölcsi és vallási olvasmányok, iratok és
könyvek legyenek szerény asztalod' teritékei, és
lelked a' legnemesebb 's éltetöbb tápszerekkel fog
eltelni ; és lia ezek képezendik békés nyughelyedet is, ugy álmaid édesek és boldogítók leendnek.
Kerüld a' tobzódók, kicsapongok' társaságát,
és fuss a' hazugtól, mert lehelete mérges 's gyilkoló; ne vitatkozzál makacsul elleneiddel, és ne
szállj szembe a'vakmerő járdatipróval, mert könynyen megbecstelenit; csalárdság ne férjen kebeled' rejtekéhez, netán barátaid irántad bizodalmukat elveszítsék és megvessenek.
Hódolj a' bölcsek* tanácsa- 's intésének, és
szüleid' parancsa iránt légy engedelmes, és soha
bosszút ne állj embertársadon, ki téged tán akaratlanul bántott meg, 's irántad illetlenül viselte
magát. Gondold meg, miként mindnyájan emberek
vagyunk, 's mint illyenek gyarlók, egymás ellen
gyakran hibázok !
IIa valakinek barátságát birod, ne utalj pénz e - 's mulandó kincseire ; egyenetlenek közt ritkán tartós az őszinte barátság; tégy felebarátoddal minél több jót; 's miként magadnak : ugy neki
is csak üdveset kívánj mindenkor a' legtisztább
szivböl; igy még hamvaidban is áldani fog.
Jámbor és erkölcsös életpályád által mutass
mindenkinek jó példát, és jó cselekedeteid 's az
irgalom' müvei világító fény gyanánt tündököljenek mindenha; szeresd az igazat, és hogy az e m berek szavaidnak hitelt adjanak, legyen elég
valamelly dolog' bebizonyításánál az egyszerű
,ugy ugy' vagy ,nem n e m ' - e t használnod. Az igaz
embert mindenki tiszteli és szereti, csak a' g o noszlelkü és rosszéletü n e m , mert ennek füleiben
az igazság' szavai mennydörgés gyanánt hangzanak. mellyektöl szennyes lélekismerete visszariad.
Tartsd meg legszorosabban az anyaszentegyház" parancsolata szerint a' szent b ö j t ö t , mert
ez számtalan szellemi j a v a k - 's élveknek legnemesebb kútforrása: ugyanis bűnös vágyaidat és
szenvedélyeidet mérsékli, lelkedet a' biin' szenynyétöl megtisztítja, elmédet az égi tárgyak felé
emeli és eszközli, hogy szándékod : folyton az
erény' ösvényén haladhatni, Isten' k e g y e - 's malasztjával szilárd- 's állhatatossá váljék. Oszd meg
e' szent időben, melly bűneid töredelmes megbánására olly sokfélekép fölhív és legalkalmatosabb, kenyeredet 's egyéb javaidat, mellyeket Isten' kegyelméből nyertél, bővebben mint máskor
éhező 's nyomorúsággal küzdő embertársoddal: 's
miután a' 118-dik zsoltár' 164-dik versében ol-
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vasod : ,Hétszer dicséretel mondtam Neked igaz- mondva : , S z e n t , szent, szent vagy, seregeknek
ságos Ítéleteidért', tedd meg ezt te is, 's napon- Ura Istene 1' 'stb.
Mindenek előtt gerjesz magadban minden jó,
kint minél többször fohászkodjál töredelmes
szívvel az Úrhoz, hogy áldásaira ezentúl is mél- szent és igaz iránt állhatatos és szilárd akaratot,
tasson.
mert ennél nincs becsesebb e' mulandó világon,
O 7 's
Ismerőseid-, barátaid- 's rokoniddal tégy ennek irányában a' földi javak 's kincsek csak
annyi jót 's üdveset, a' mennyit tehetsz. Isten látja parányiságok, mellyek becs nélkül enyésznek el,
a' magasból szived' tisztaságát,'s meg fog egykor midőn a' jó akarat és szándék teljesítve, az örök
értté jutalmazni; söt nekiméld szeretetteljes inté- élet' ösvényére vezérel.
seid- 's jó tanácsaidat a' bűnöstől sem, mert m e g Epen most e' szent böjtben lévén az elméllehet, hogy Isten épen téged választolt eszközül kedések és szellemi elvonulás' ideje, törekedjél
arra , hogy a' bűnös megtérjen a' vétek' undok keresztény atyámfia ! az imént mondottakat s a j á pályájáról, és hódolva az erénynek egykor szinte toddá tenni ; szeresd az Isteni, és teljesítsd hiven
az örök boldogság' részesévé váljék.
minden parancsait, és lelked el fog teleni a ' m e n y Erős bizodalmat egyedül az Urban helyezz, nyei malaszt' örömkéjétöl. Figyelj minden s z a v a őrizd meg az ö kikutathatlan útjait, és életpályádat idra, mellyeket ajkaidon kibocsátasz, hogy soha
intézd folyton az ö szent akaratja és parancsolatja felebarátodnak botránkozásra alkalmat ne nyújts;
szerint ; ellenben gyarló emberi reményekre ne 's átalában a' világ' tarka eseményei és szövevéépits, mert azok hiuk 's változók a' körülmények nyes viszonyai közt járj a' kitűzött biztos ösvényen
és viszonyok szerint. 'S valljon maga az ember valódi bölcsként. 'S valamint hálateljesen illik
is nem ollyan-e, mint a' dér által leforrázott n ö - mindennap visszaemlékezned születésedre : ugy
vény, melly tegnap még virított, 's ma elhervadt? folyton szemeid előtt lebegjen közelítő kimúlásod'
Hogy tudnál tehát benne bízni? Bízzál erősen 's napja is ; mert a' véghetetlen jóságú Isten téged
egyedül a' mindenható Istenben, mert csak azok semmiből teremtett,'s te ismét e' rövid viszontaglehetnek mind e' világon, mind a' síron tul boldo- ságos élet után, legalább e' látható világot illetőleg
g o k , kik benne bíznak, és szent törvényeit fini semmivé leendesz, mire számtalan keresztény k a tholicus hívekkel egyetemesen, mainap kétségkül
készséggel teljesitik.
téged
is emlékeztetett a' lelkipásztor, midőn h a Szent Pál a" korinthusiakhoz irt első levelének
mut
hintve
homlokodra elmondá fölötted az: E m 7-dik r. 31-dik versében olvasod : ,A' kik a'
lékezzél
ember!
mert por vagy és porrá leendesz',
világi javakat használják, ugy viseljék magokat,
mintha azokat nem használnák, mert a' világnak szavakat. Nyisd föl a' történet' nagy könyvét, és
állapotja mulandó'; és sz. János' első levele' 2. olvasni fogod benne a'számtalan méltóságok, ú g y r. 17-dik versében: ,A' világ 's minden gyönyö- mint herczegek, fejedelmek's királyok' neveit, kik
rűségei elmúlnak, de a' ki Isten' akaratjának tel- egykor hatalmasok 's rettenthellenek voltanak, de
jesítésével foglalkodik, örökké él.' E' szent-irási ők a' világ' piaczárói letűntek jó vagy rossz emlészavak ellörülhetlenül legyenek szived' mélyébe kezetet magok után hagyva; igy fogsz te is l e tűnni évek. hónapok vagy tán napok múlva : mivésve.
ként Isten' bölcs rendeletében megirva van; azonKerüld a' vétket és bűnt; de ha vétkeztél első
ban emlékezeted csak ugy leend áldott, ha jót és
gondod legyen töredelmes szívvel vétkeidet megüdveset cselekedtél.
gyónni, és legnagyobb szivajtatossággal járulni az
Ur' asztalához, hogy mihamarább Isteneddel kienHalljad azért keresztény atyámfia az intést,
gesztelődjél.
ha bűnös vagy;ha pedig az igazság' fia vagy: ugy
Nyisd meg ajkaidat ifjúságod' első korától az óvd meg magad' szorgalmasan a" vétek' legkisebb
Isten' magasztalására, és nyelved hálaénekekben szennyétől is, hogy boldog lehess.
szokja megdicsőíteni az Urat fölserdülésedtől f o g Hettenetes az, mit az evangéliumban az utolsó
v a ; ellenben a' rágalom, hazugság és bün' szavait ítéletről olvasunk ! Azért keresztény testvérem !
soha ne hallja felebarátod, mert ezekben csak a' kerüld a' vétket gondosan,'s ne engedd soha m a gonosz szellem gyönyörködik.
gad a' világ' szövevényes ügyei és dolgaiba olly
Isten' sokoldalú és véghetlen jótéteményei- mélyen sodortatni, hogy általok elragadtassál, 's
ért, mellyekkel téged méltatlan teremtményét élet- igy az örök üdv helyett, Csak az elolthatatlan tüz'
pályádon át elárasztott, mondj naponkint szivből f a - kínai váljanak örökségedül.
kadozó imát, és viszonozd a' vett jótéteményt h á Csudáld naponkint Urad Istened'megmérhetlaérzettel, alamisnálkodás- böjttel; és nyelved len nagyságát, fölfoghallan bölcseségét és minszünetlen magasztalja és dicsőitse az egek' Urát denhatóságát , és ajkaid szünet nélkül magasztal-
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j á k , és dicsőítsék Ol kegyeiért, mert bár bírjad
a' világ' minden mulandó kincsét, fényét, pompáját 's méltóságát, még sem fog senki megmenthetni az örök haláltól, hanemha (), a' véghetetlen
jóságú és irgalmasságú mennyei atya.
A' teljes szent Háromság egy Isten adjon
mindnyájunknak erőt és malasztot, hogy szent akaratját és törvényeit mindenha teljesíthessük ; és
óvjon meg bennünket atyailag a' végitélet'' r e t tentő büntetésétől, melly egykor a' megátalkodott
bűnösöket végnélkül sujtandja.
Beély Fidél.

A' p á p a ' v i l á g i

hatalmáról.

Villemain után.

Figyelemre méltó, hogy ina minden föllengzö
elmék, más időben bárminők voltak is légyen tanaik , a ' p á p a s á g iránti tisztelel- és elismerésnek
méltó érzelmeihez térnek vissza. Íme mint hódol
Villemain a' szent-szék' világi fejedelemségének.
E' sorok kivonatai az ö újonnan kiadott munkájának,
mellynek czime : ,A' keresztény ékesszólás' ábrázolata a' negyedik században.'*) Villemain' bizonyítása szerint e'sorok már több egy évnél megirvák;
napjainkban tehát a' szerzőnek csak annál nagyobb
becsületére idézhetök.
.Roma' ugy mond Villemain, ,nem lehet újra
politicai fővárosa egy nagy birodalomnak, mert
annak szorosan a'világ' vallási székvárosának kell
maradni. Azon napon, mellyen neki az egyházi f e jedelemség átadatott, megértette, hogy nem lesz
többé sem dictatori tanácsa, sem fóruma.'
.A' fejedelmi főpap, ki csak azért fejedelem,
hogy szabad legyen, hogy semmi idegen térhatóságnak személye fölött szabadalma, semmi hatalomnak irányában védnöki joga ne legyen, Roma'
nagy városának világi kormányán á" fejedelmek'
legbölcsebbikeül tündökölhetik. 0 a'méltányosság,
rend,j társadalmi
elöhaladás'minden tényezőit
össze„
«J
gyüjtheti. 0 a' romai birodalom" tartományainak
helybeli szabadságokat, polgári igazgatást adhat ;
de ép' olly kévéssé kell a' demokratia' ügynökévé, mint egy nagy birodalom' kétszeresen absolut califájává lennie. Ha az övén kivül más
akarat intézkedhetnék Romában, Roma sérthetlen
és semleges menyhely lenni megszűnnék.'
.Roma egy soha el nem némuló szószék, melylyetkard össze nem zúzhat, melly barbár és felvilágosult erőknek egyaránt hasznára volt, melly A t tilái megakasztá], és mellynek ellentállása N a p o leon' bukását előkészítette ; a' pápai szék szavát
*) ,Le tableau d'eloquenc'o en quatrième siècle.'

a' nagyság'öléből csak ugy, minta' fogságéból; a'
Valicanból csak ugy, mint Fontenaibleauból emelheti föl, hogy azokat mindynyájunkhoz intézze'.
,Vajha ezen menedék alatt a' közszabadság,
egy polgári igazgatás' alapján megszilárdulna! De
vajha a' romai nép se akarja soha forradalom á l tal az egyházat leigázni ! Mert ha diadalmaskodnék, legdrágább jogát vesztené el; azt tudnillik,
melly Olaszhonnak szerencsés elöhaladását v é d e l mezte és előmozdította. Azon, minden vakesetnek
martalékul dobott anarchiába sülyedend, millyent a'
középkor' kezdete látott; vagy talán az 1789—diki
évnek köztársasági képviseletét kisértendi meg,
melly számára Caesart hozand. vagy Caesar nélkül
idegen sereget. Roma a' nagyravágyásnak s o k kal büszkébb vetélypontja. semhogy megtámadáson kivül álljon, ha nincs megszentelve; és ez
csak a'pápa'személyében és azok' védelme által
lehet,kik annak hatalmát vallási tisztelettel környezik. IIa Roma nem a' pápa' városa . szerencsés és
szabad lévén altala : akkor birodalom nélküli f ő város. és mint Alarik' korában mondák : az ó v i lágnak lenyakazott feje. Sokkal foirtosabb állás rá
nézve, hogy a'mostani társadalom'lelke legyen...'
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K0Ï-MBKEK.
Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.
VIII.

Több s/i. lillvallók' ünnepén.
, l n v i c t u s h e r o s 'stb.' s z e r i n t .

1. J é z u s ! igaz világosság!
A' ki nélkül nincs boldogság.
Téged áldunk buzgósággal
A' dicső hitvallók által.
2. Tenálad nélkül az elme
Setétségben tévelyegne,
D e a' hit. lelki fénynapod
Minden homályt eloszlatott.
3. Olly nagy c' szent fény' ereje,
Hogy a' gyarló ember vele
Győz a' test és világ felett,
'S igy nyer az égre, érdemet.
4. Ebben, kiket ma tisztelünk,
A' szentek.szép példák nekünk :
ó k hittek, hit szerint éltek,
'S megnyerék, a' mit reméltek.
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5. Ilitök'jutalma te lettél,
Kik tőlük itt szerettetél,
Ok most színről színre látnak,
Kik itten hitben imádtak.
tí. Édes Jézus ! adj kegyelmet
Nekünk is, liogy e' szenteket
Követhessük igaz hitben,
'8 lássunk Téged egykor égben.
7. Dicsőség legyen Atyának,
Az ő egyszülött Fiának,
'S vigasztaló Szentléleknek,
Háromságban egy Istennek.

zsonyi újságban nyilván megdicsértetett .A' szineskedésnek soha egy ködparánya sem sötétlett a' lelkén. Kitüntetést soha sem igényelt. Egyenességet és egyszerűséget
szerető lelke a' világ' formáival, szokásai- és hiufényével keveset gondolt, 's a' ,natura paucis contenta' elvének
hü követője szerény hivatalában is képes volt annyit megtakarítani, hogy egyéb kegyes intézkedésein kivül még a'
helybeli t. irgalmasok és erzsébetiek' kórházában egy-egy
beteg ágyat is alapíthatott. A' hivő nép, melly ezerekre
menő tömegben kisérő könyezve temetését, ismerősei 's baráti áldást mondanak nyugvó poraira !
—

Tarkányi.
J

EGYHÁZI

HM-«-

TUDÓSÍTÁSOK.

Magyarlioi).
(Jótékonyság.) A' kegy. kin. lierczeg-primás, Ilám
János ő főméltósága a' törvényes rend' visszaállítása- és
a' lázadás' elnyomásának sikeresitéseül herczeg "Windischgraetz Alfréd ő magasságának kezébe 8 0 0 0 ezüst forintot
tett le ; melly loyalis tettét ő magassága a' király ő fölségének följelentvén, egyszersmind a' prímás ő herczegségének is elismerő iratot küldeni méltóztatott. (Pest. Zeit.)
(Nekrolog.) Kenrick Ferencz-Patrik philadelphiai
püspök Burg József halálát az esztergomi kápt. átalános
helynökével a' következő, eredetileg latin levélben tudatja.
,Méltóságos, stb. Burg József áldozó-pap, néhai farkasdi
plébános, ki hét év előtt ide jött, folyó hó' 16-kán I'ottsville-, e' tartomány' mezővárosában, az Urban elhunyt, 's
haldokolván kért, hogy kimúlásáról, mellyet vára, méltóságodat tudósítsam, miszerint a'meghalt esztergom-inegyei
papok' sorába igtattassék. Nekem pedig jól esik bizonyságot tenni, miszerint e' megyébeni tartózkodásának egész
ideje alatt sem magaviselete, sem hite ellen panasz nein
támadott : sőt ellenben igaz töredelmének mind éltében mind halálában tagadhatlan jeleit adá. Milly ájtatosság-, milly alázatosság-, milly szívbeli bánattal vala beteg
ágyán eltelve, kimondani képes nem vagyok, annyira, hogy
engem és másokat igen meghatott. Ezt örömest jelentem,
's magamat ezen alkalommal méltóságod'alázatos szolgája's Krisztusban rokonának vallom. Kenrick Ferencz-Patrik,
philadelphiai püspök, januar' 29-kén 1849.'
— Pozsony'lelkészi karának egy legnevezetcsb tagja,
M ii Ii r Károly, városi káplán, e' hó' 6-kán, éltének 59-dik
évében Istenben kimúlt. Egyházi munkásságának csaknem
egész idejét, tudnillik 3 3 esztendőt itt töltött. Az évek'
hosszú sora 's azon rendkívüli buzgalom és csak neki saját
népies bánásmód, mellyel hivatalában eljárt, őt olly ismeretessé, kedves- és népszerűvé tevék mindenki előtt, hogy
közönségesen csak páter Mührnek hivattatnék, melly bizodalmas elnevezésben, vallási szempontból nézve a' dolgot,
sokkal több rejlik, mintsem azt első tekintetre gondolnók.
Legtöbb hivatással azonban és áldással működött a' kateclieticai téren. hol csak minap a ' l e g s z e b b jutalmát aratá
fáradozásinak, midőn a ' j e l e n katonai főhatóság által, a'
helybeli katonanöveldében ama' zavaros időkben is önkényt
és szakadatlanul tartott vallási oktatások miatt a' po-

Ausztria.
A' pápai jegyzéket illetőleg Ausztria első volt, melly
ő szentsége' kérésének meghallgatására késznek nyilatkozott. Herczeg Schwarzenberg az ausztriai kormány'párisi
megbízottjához a' franczia külügy-ministernek leendő kézbesítés végett következő, a' ,Times' által közzétett fölszólítást intézett : .Azon kérdések közt,' igy szól az okirat,
,mellyek a' hatalmasságok' figyelmét magokra vonni természetűknél fogva alkalmasok, a' pápa, IX. Pius ő szentsége' anorinalis helyezete az első helyen áll. IX. Pius, ki
azelőtt átalános kikiáltás szerint Olaszország' jóltevője- és
szabaditójául tekintetett, jelenleg a' fővárosában elkövetett
vétkes merények' következtében abból távozni, és idegen
földön kényszerült menedéket keresni. Szomorú látvány,
mellyet bizonyos emberek' vétkei nyújtanak, kik a' nemzetiség' érzelmével, mellynek firmája alá menekülnek,
visszaélvén, a' legszentebb jogokat félreismerték ellenére
annak, hogy előttök világosnak kellett lenni, miszerint a"
kereszténység' szine előtt, melly ellenök föltámadand, ilylyes merények nem fognak megszenvedtetni. Valósággal
kettős jól fölfogott érdek a z , melly szükségessé teszi,
hogy a' pápa' számkivetésének, és az ő tekintélyét bitorolta párt' hatalmaskodásának vég vetessék. A' katholicus
világot kétségtelenül illeti a' jog, az egyház' látható fejének számára a' szabadságnak azon teljét követelni,
melly a' katholicus társulat, ezen ősi monarchia", melly
tagokat a' világ' minden részeiben számlál. kormányzására múlhatatlanul szükséges. A' katholicus népek meg
nem engedhetik azt, hogy egyházuk' feje függetlenségétől megfosztassék, 's egy idegen hatalmasság' alattvalójává váljék. Ok meg nem szenvedendik, hogy ő egy factiosus párt által, melly tiszteletreméltó nevének aegise alatt
erőlködik hatalmát aláasni és megrontani, méltóságából
letaszittassék. Hogy a' romai püspök, ki egyszerre a" kath.
egyháznak is feje, magas hivatását betölthesse, szükséges , hogy egyszersmind Roma' fejedelme is legyen. A'
kath. álladalmaknak tehát egyetemben, a' pápaság' ideiglenes hatalmának föntartása a' legnagyobb érdekűkben
fekszik. Más részről a' tartományok, mellyek az egyházi
birodalommal határosok, igen érdekelvék fölügyelni arra,
nehogy ezen birodalom égy gyúlékony anarchia' fészkévé
váljék, melly saját biztosságukat is veszélyeztethesse. —
Minden kétségen kivül, Ausztria- és Francziaországhoz,
mint első rangú kath. hatalmasságokhoz tartozik, fölemelni szavát, és kárhoztatni a' bűntényt, mellynek a' szent
atya áldozatul esett. Különben hiszszük azt is, hogy a'
nápolyi királynak, kath. fejedelmi és szomszédsági kettős
eziménél fogva, van joga, bemenni a' kereszténység' fővárosába, hogy ott a' pápai fejedelemséget és ő szentsége'
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fejedelmi jogait visszaállítsa. Maga a' szent atya is menedékül a' nápolyi királyságot választva, a' kettős siciliai
király ő fölsége' irányában személyes bizodalmának világos jelét adá, legyen az a' király' tulajdonainál, legyen
Ferdinand' kormányának szilárd állásánál fogva. Mi már
a' részvételt illeti, hogy ez ügynek kívánatos vége legyen,
azon véleményben vagyunk, hogy Ausztria, Nápoly és
Franczia ország' kormányai, ő szentségével e' tekintetbeni
értekezés után, a' romai ideiglenes kormánynak egyesülten egy jegyzéket nyújtsanak be, mellyben tudtára adják,
miszerint el vannak határozva a' leghathatósabb eszközökhöz nyúlni, rövid idő alatt egy olly eredménynek sikeresitésére, millyen végett magok között egyesültek. Lehetséges , hogy az erélyes tényeszközökkel biró hatalmasságoknak ezen nyilatkozata a' romai népet, melly eddigelé a'
pártoskodó kisebbség által lenyomatik, fölbátoritandja, egy
komoly kísérletet tenni a' gyalázatos iga' elvetésére, és
ezzel a' szent atya' személyével a' rend- és csendességnek
is Roma' falai közé való visszahozására. IIa azonban bizonyos határidő' lefolyása után, mellynek tartása előlegesen meg lenne határozandó, a' hatalmasságok' e' nyilatkozata a' várt sikert nem eredményezné : közvetlenül anyagi
eszközök lennének előveendők. A' szerepek véleményünk
szerint következőképen osztathatnának föl : Francziaország' tengeri hadereje Civita-Vecchia előtt jelennék meg.
A' nápolyi hadsereg' egy része általlépné az egyházi birodalom' határait azalatt, még az ausztriai csapatok általlépnék a' Pót. Ezen különféle haderő' következő munkálkodása a' körülményektől f ü g g ; de azon pillanatban,
mellyben a' pápa a' kormány' gyeplőit átveszi, és annyira
szilárdnak érzendi magát, hogy külföldi segítséget nélkülözhet, megszűnik/

Németalföld.
Minden nemzetbeli katholicusok mintegy vetélkednek, gyermeki rokonszenvök' nyilvános bizonyítványait IX.
Piusnak bemutatni. A' belga és hollandi egyház' feliratainak némelly töredékeit legyen szabad bemutatnunk. Az elsőből csak a' következő néhány sort emeljük ki : ,Belgium'
becsületének érdekében fekszik, hogy nyilvános és szembetűnő tények bizonyítsák hozzájárulását azon felszólalásokhoz, mellyek minden nemzet' kebléből emelkednek.
Szükséges, hogy az apostoli fejedelemségnek, Jézus Krisztus' religiojának ellenségei tapasztalják mindenütt az életet, melly a' katholicismusban uralkodik és fölelevenül, és
hogy az ujitók, kik isteni küldetésedet és világi tekintélyedet ostromolni merészlik, világosan ismerjék, hogy a'
belgáknál milly mértékben okoznak borzadást és utálatot
Olaszhon- és Romában a' te fönséges és szentséges személyed iránt elkövetett szentségtörések. Mi óhajtjuk, hogy
tudják, mikép a' belgák mit sem kívánnak inkább, mint
hogy személyök- és vagyonukat a' szent-szék' lelki és világi hatalma teljes és sértetlen gyakorlatának visszaállítására áldozhassák.'
Itt következnek tovább fővonásai azon felírásnak,
mellyet Holland' katholicusai a' gaetai dicsőséges száműzött lábaihoz letettek. Ez a' katholicusok' azon gyülekezetétől lön szerkesztve, mellynek czélja, az egyház'
elévülhetlen jogainak védelme és gyakorlata.
,A'hűség- és ajtatos hálának azon bizonyitványival'
(mellyekkel tudnillik ő szentsége más országok' részéről
elhalmoztatott,) igy szólnak ők,,németalföldi alázatos gyer-

mekeid kevélyek gyenge hangjaikat egyesíthetni.Kétszercsen
áldottak ők szent és halhatatlan emlékű elődeid által ; először, minthogy azok' szentséges kezeiből nyerték e' vidékek
apostolaikat, a' hitben atyáikat, sz. Vilibrod- és Bonifáczot ;
azután, minthogy őseik' kiirtással fenyegetett hite csak a'
szent-széknek számtalan és megbecsülhctlen gondjai által
mentetett meg köztök. 'S ezért és minthogy napjainkban dicsőséges pápaságodra teljes bizalommal támaszkodván, várjuk, hogy azon kivételes helyzetből végtére is kiemeltessünk,
mellybe a' körülmények' vas szüksége szorított, és a' dolgok
azon állapotba visszatérjenek, mellynek a' hitvallásukat
szabadon gyakorló nemzetek mind örvendenek : Németalföld' katholicusai nem maradhatnak részvétlenek a' gyermeki szeretet- és öröklő hálának azon bizonyitványinál,
mellyeket a' katholieus világ szentséged' lábaihoz letenni
siet. Vajha ezen érzelmek egylelküsége némi vigasztalást
önthetne a' hőn szeretett atyának szivébe ! Vajha ugyan
akkor a' magasságbeli meghallgatná az egyetemes imádságot, melly trónjához emelkedik! Valóban szerencsétlenek
azon esztelenek, kik jótéteményeidet elfelejtve, a' pápaság'
világi fejedelemségének jogait és az onnan forrásozó végtelen áldásokat félreismerve, szentségtörő kézzel mertek
szent Péternek, a' századok által megszilárdított örökségére törni ; kik e' szerint vissza nem riadtak a' gonosz tervtől , szétszakítani azon kötelékeket, mellyek egy dicsőséges
és szükséges frigyben, a' fejedelmi pápaságot a' megszenteltfőpapsággal elválaszthatlanul és akképen egyesitik, hogy
a' lelki fejedelemség' tökéletesen biztosított függetlenségének és fényének mit sem kelljen tartani a' földi hatalmasságoktól ! Mi szünet nélkül könyörgünk az irgalom' atyjához, hogy ezen háladatlan 's a' bűnben megátalkodott sziveket malasztjával meghassa, mikép magukba térvén, gonosz szándokaik' egész rútságát belássák, és igaz bánattól
eltelve, téged, szentséges atya, mindenekre fölkérjenek,
töredelmök és hüségök' őszinte zálogait elfogadni. Akkor a'
csend és biztosság vissza fog adatni az egyháznak, Jézus
Krisztus' jegyesének, és Roma visszatérend azon dicsőséges
ösvényre, mellyen atyai kezedtől vezettetve, haladott; és
az üdvesség és béke fölvirulandnak nyomdokai alatt. Ezek a'
mi kívánságaink, szentséges atya, ez a' mi imádságunk.
Adja az Isten, hogy meg is hallgattassanak. De hogyha
máskép történnék, hogyha tetszenék az Istennek a' háborúságok' ezen idejét meghosszabbítani, szentséges atya,
tied a' mi szivünk, tied mindaz, a' mit birunk, mindaz, a'
mi vagyunk. Szólj ! Németalföld' katholicusai tisztelettel
figyelnek rád, fölötte szerencsések, ha bármi módon hivattatnának is azon lelki tekintély' függetlenségének megszilárdítására összemunkálni, mellytől Europa' bármelly népénél közvetlen-, egyenes- és teljesebb hódolattal függnek.'

Spanyolhon.
A' romai ügyben előforduló hivatalos acták' kiegészítéséül közöljük azon jegyzéket is, mellyet Spanyolhon'
külügyministere a' kath. hatalmasságokhoz a' pápa' visszahelyezésének érdemében intézett, 's egy kath. nemzethez
olly igen méltó. , ó fölsége' kormánya', igy szól a' jegyzék,
,el van határozva a' pápáért mindazt megtenni, a' mi
szükségesnek látszhatik az egyház' fejének a' függetlenség
és méltóság' egy olly állapotába való helyezésére, mellybent szent kötelességeit teljesíthesse. E' végből a' pápa'
futásának megértése után a' spanyol kormány á' francziához fordult, melly is a' pápa' szabadságának föntartása
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mellett nyilatkozott. E z e n intézkedés azonban elégtelennek látszhatott, hacsak e g y szemtekintetet vetünk is azon
fordulatra, mellyet az ügyek Romában vettek. Itt már nem
arról van szó, hogy a' pápa' szabadságát föntartsuk, h a nem h o g y tekintélye egy állandó és szilárd alapon v i s s z a állíttassák, és minden erőszakoskodás ellen biztosittassék.
Önök tudni fogják, hogy a' katholicus hatalmasságoknak
a ' p á p a ' souverain állása mindig szivén feküdt, és hogy
függetlenségének biztosítását mindig gondjaik közé számították. Ezen állás magában olly fontos a' keresztény statusokra nézve, hogy az semmikép sem rendeltethetik a'
kath. világ' egy olly k i s részének, millyen a' romai birodalom, önkénye alá. Spanyolhon hiszi, hogy a' katholicus
hatalmasságok nem függesztendik föl a' pápa' szabadságát
a ' r o m a i a k ' t e t s z é s é t ő l , és nem engedhetik, hogy u g y a n azon-egy időben, melly alatt minden kath. nemzetek v e télkednek a' pápa iránti mély tisztelőtök' kitüntetésében,
Olaszhon' egyetlen városa vakmerősködjék méltóságát sértegetni, és a' pápát a' függés' egy olly állapotába helyezni,
mellyben mint vallási hatalom egy napig sem állhatna fön.
Ezen tekintetek arra birják ő fölsége' kormányát, liogy a'
kath. hatalmasságokat azon eszközök fölötti tanácskozmányra kérje föl, mellyekhez folyamodni szükség azon
rosszak' kikerülésére, mellyek bekövetkezendnek, hahogy
a' dolgok jelen állapotuknál megmaradnak. E' czélból ő
fölsége kormányának meghagyá, hogy a' franczia, a u s z triai, bajor, toscana-, Sardinia- és nápolyi kormányokat
teljes hatalmú biztosok' küldésére, és a' tanácskozmány'
helyének meghatározására szólítaná föl. A' késedelem' e l távoztatása v é g e t t , ő fölsége maga részéről Madridot v a g y
más, a' középtenger' pártján fekvő várost ajánl ugy a'
csend, mellyet most a' félsziget é l v e z , mint egy tengerparti város' helyezetének tekintetéből is. Miután pedig itt
egy kath. ügyről van sző : Spanyolhon ugy tekintethetik,
mint legalkalmatosabb tartomány az illyen tanácskozásokra.' (Aláírva : Pidal Péter.) (Ami de la Rel.)

Hirfüzér.
,Örömtől dagadoz minden ausztriai' kebele', igy ir a'
,Freie Österreich' czimü lap, midőn hallja, hogy ifjú fejedelmünk, az apostoli császár, a' lázongó Ferrára városra
kivetett sarezot, ö szentsége nemes főpásztorunk' rendelkezése alá helyezte. Bécsnek sokfélekép gonosz, és fájdalom igen gyakran csupán névszerinti katholicus lakossága
közt a' legszélsőbb Ítéletek keringnek I X . Pius' ritka s z e mélyessége felől; vajha császárunk'nagy példája az illetőket legalább elmélkedésre buzdítaná ! A' pápa, mint világi
fejedelem, tartozott tartománya' fölötte rossz (?) igazgatásában javításokat tenni. IIa népének legföllengzőbb hálanyilatkozataihoz mindenkor hozzákapcsolt uj kérelmei már
eleinte mindig emelkedtek, mig végre a' kedves főpásztor'
világi tanácsadóit is magával ragadták : okozzátok a' népet,
é s nem a' hármas koronával ékesített martyrját a' m e g győződésnek !' Mi e' magasztos szavakhoz csak azon élénk
óhajtást kapcsoljuk : vajha Bécsnek minden kath. papja,
különösen a' most fölötte látogatott böjti szónoklatokban,
igyekeznék a' hivő nép előtt I X . Pius' élete- és tetteinek
h ü és tökéletes képét előadni, és minden egyes' lelkében azon
öntudatot ébreszteni, hogy mi ,romai' és nem ,josephinus'
katholicusok vagyunk ! Mi azon biztos reménynyel is k e csegtetjük magunkat, miszerint a' bécsi kath. egylet Német-,
Frank-, Angolhon 's Tyrol' katholicusainak példájára n' sz.

atyának hódoló föliratot kiildend. Bécs a' sz. atya iránt
annál nagyobb kegyeletet tartozik nyilvánítani, minél
szeintelenebbül rágalmaztatott falai közt IX. Pius' n e v e a'
gonosz sajtó által. ( W . K. Z.)
Annak kimutatására, mennyire igaza volt ő s z e n t s é gének, midőn a' hatalmasságokhoz Antonelli bibornok á l tal intézett és fegyveres közbenjárást sürgető hivatalos
jegyzékében azt mondotta, hogy a' népesség' legnagyobb
része utálattal fordul el az istentelenek' merényeitől, p ó t lólag itt még némelly adatokat közlünk a' romai v á l a s z t á sokról. Castello-. Marino- és Genzanoban egyetlenegy v á lasztó sem vett részt a' választásokban : Albanóban e g y néhány, kik arra romai emissariusok által birattak. F r a s catiban csak 9 0 választó jelent m e g , kik közül 4 0 - e n
minden névnélküli j e g y z é k e t dobtak az urnába. C i v i t a Veccliiaba 5 0 0 0 közül csak 2 0 0 0 - e n voksoltak. S i n i g a g liában 2 7 , 5 5 2 lélek közt csak 2 0 0 voksra tehettek szert,
a'rebellisek, és az ezek által benyújtott jegyzékek' tetemesen
nagyobb száma IX. P i u s ' nevét tartalmazta. Bolognában
a' választók' legnagyobb része maradott el a' voksolástól;
a' földmivelő tartományi népből pedig egyetlen-egy s e m
szavazott. Cornetoban szinte senki sem j e l e n t meg a' v á l a s z tás' helyén. Atalában egyetlen-egy becsületes érzésű e m b e r
sem akart a' romai dulókkal ezen ténybeni részvétel által
solidaritásba jönni. Roma' clerusának becsületére váljék :
tagjai közt egy sem találkozott, ki a' p á p a iránti h ű s é g e t
megszegte volna. És igy volt ez majdnem mindenütt. A z tán mondja valaki, hogy ez is a' nép' szava. Az adatok a'
,Costituzionale Romano' czimü lap után vannak adva. A z
anarchia Turin- és Florenczben tetemesen elharapódzott.
A' turini ajtatos és tiszteletreméltó érsek Genfbe volt
kénytelen menedéket keresni, a' kormánytól azon parancsolat mellett utasíttatván ki, hogy 2 4 óra alatt hagyja el
a' várost, 's a' királyság' határain belül tartózkodni ne
merészeljen. Gioberti, akkoriban még ministerelnök a z o n
vakmerőségre vetemedett, hogy a' romai pápát megkeresné, miszerint hagyná m e g az érseknek, hogy lemondását
nyújtsa be. Florenczben jan. 22-én az olasz constituante'
kikiáltásakor a' lázadók .Te Deum'-ot akartak ünnepelni,
's midőn ennek megtartására papot nem találtak : az é r seki palotát támadták meg, az ablakokat betörték, s n e m
előbb távoztak, mint midőn a' kormány kijelentette, h o g y
az érseket méltóságától megfosztandja. 'S midőn ez iránt
a' tanácsülésben interpellatio tétetett, a' kormány n e m
tudott mást mondani, mint hogy az érseki lak' megtámadása egy annyira előre n e m látható tény volt, miszerint a'
kormány minden ébersége' daczára sem volt képes azt
megakadályoztatni. Igy v a n itt biztosítva a' rend és s z a badság, mellynek nevében arra kényszeríttetnek a' b e c s ü letes emberek. hogy m á s véleményük n e legyen, mint
amaz az orgyilkosoké; ellenkező esetre ugyancsak m e g lakolnak értté. Jelenleg a' sardiniai király alattvalóinak
demagogus osztályától kényszeríttetve, Ausztria ellen a'
háborút ismét elkezdi. Képzelhetni, hogy mi történnék a k kor, lia ezen embereknek sikerülne Radetzky ellen diadalmaskodni ! Olaszhon' füldulása és véres polgári hányattatás bent. külföldön pedig, nevezetesen : Francziaország-,
Schweiz- és Némethonban a' vörös respublica' diadalma
lenne ennek elmaradhatlan következése ; a' pápaság alkalmasint a' világ' egyik más részébe vándorolna ; barbaries,
vadság, embertelenség, gyilkolási düh ütné föl fejét Europaszerte, 's akkor a' világ' ezen legcivilisaltabb részében
éljen, a' ki tud. 'S ki nem látja által, hogy a' magyar forradalom az olaszországi mozgalmakkal rokon, 's győzelme'
esetén ugyanazon effectust idézendné elő ?
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A' romai ügyeket illetőleg a' franczia nemzeti gyűlésen Buvignier és Ledru-Rollin, a' liegyi párt, sőt miután
a' vörös respublica' minden orgánjai szinezetkülönbség
nélkül, mintegy túltéve minden, eddig őket elválasztotta
nagyobb kisebb differentiakon, szövetségre léptek, mondhatni a' socialismus' főnöke mart. 10-én ismét interpellat e idézett elő , mellyben Lamartine és Caraignac is részt
vettek. A' gyűlés azonban előbbi nézeteinél maradván,
rövid közbeszólások után az egyszerű napi rendre tért.
Köln, febr. 4. Habáraz 1848-diki év az ő nyereményeivel nekünk néhány olly szabadsághőst is hozott, kik nem
nagy dicsőségünkre válnak, 's kiknek fáradhatlan igyekezetök oda ezéloz, hogy a'lakosságot a' vörös és socialis köztársaság' elemeiben oktassák, 's fölforgató kísérleteikre elkészítsék: mégis az egyházi elem átalán véve mit sem
szenvedett, sőt a' társas élet' fölsőbb rétegeiben tér- 's erőben nyert. A' dolog' természetében fekszik, hogy miként a"
szükség imádkozni tanit : ekként nyitják föl olly idők is,
millyenekben mi élünk, sok higgadt és gondolkodó visgálónak szemeit a' valódi vallási érdekekre nézve. Sokan igen
sokan, kik egykor a' szerencsés viszonyok-, j ó kereset-,
vagy kedvező helyzetben bizakodtak, átlátták, milly ingékony és gyenge mindez, és miként áll minden változás fölött a' vallás . . . Az egyházi ajtatosságok, tostvériiletck,
egyletek 'stb. arról tanúskodnak, milly fontosságúnak tartatik a' vallás ezen földi zűrzavar közepette. D e a' mi bennünket búsíthatna, 's elhitethetné velünk, mintha a' vallás elvesztette volna befolyását, az kivált azon vakmerőség, sőt szemtelenség, mellyel az egyház' ellenei, nevezetesen a' fönebbi szőrüek, most föllépnek. Ezen szemtelenség'
ellenében az egyház' híveinek s e m kellene tartózkodóknak
lenniek ; legalább azoknak, kik nincsenek befolyás nékül
a' nyilvános életre, szabadon kellene kath. érzelmöket kimutatni, 's a' gonosz ellenség elé állni; 's kivált azt nem
engedni többé, hogy ezen szabadsághősök tolakodásuk- és
szertelenkedésökkel a' nyilvános ügyekbe valami befolyást
nyerhessenek. A' városi clerusnak közösen kellett vala tanácskozni , mint kell ezen részben nagyobb határozottság- 's óvatossággal eljárni. (Kath.) Fájdalom, hogy a' hitetlenségnek valamint egykor nálunk, ugy itt is még mindig
csak tápot és tüzet ád némelly elvetemedett papok' azon
lelki tehetetlensége, mellynél lógva mindennemű aljas, rágalmazó, piszkolodó, az elöljáróság ellen kikelő czikkeket
iktattatnak álnév alatt a' különféle lapokba, nevezetesen a'
nagy olvasó közönséggel biró és tekintélyes kölni politicai
újságba, melly aztán a' czáfolatokat soha sem veszi be.
Jlly czikkeknek a' hitetlenség nagyot nevet, elhordja azokat uton útfélén, a' közönség nióhon kapja, mert hiszen
szinte káröröme van benne, hahogy egy pap valahol megpiszkoltatott ; 's igy igen természetes, hogy magok a' lelkészek' ezen prostitutionalis viszketege, a' kath. ügynek
nem igen szolgálhat előmozdítására.
Mint értik még mindig az európai statushatalmasságok az egyházi szabadságot, 's a' hires ,ügyeit önmaga
függetlenül kezeli'féle kifejezést: ime rá egy példa. Az
ágostai püspök összes papságának kérelmére elrendelte,
hogy ezentúl a' templomszentelési napok oct. 3-dik vasárnapján az egész megyében egyszerre ünnepeltessenek.
Tudva van, hogy ezen napok Bajorországban valóságos
saturnáliák voltak, az excessivus emberek ezen ünnepeket
alkalmul használván egyik helységből a' másikba rándulhatni, 's ott a' serházakban a' gazdaság és egészség' rovására dorbélyozhatni ; mi a' lelkipásztorokat szerfölött bántotta. E' rendelkezés tehát valamint egyenesen az egyház'

tiszta jogkörébe esik : ugy nem egyébnek, mint a" legczélszerűbb, a' moralitás és józan oeconomia" érdekében egyaránt hozott szabálynak mondható. De a' serházak' bérlői
ez által tetemesen megkárosulnak, 's ime, előáll a' kormány, 's a' cultusministerium' utján kérdőre vonja a' püspököt szemére lobbantván, hogy ezen rendelkezés által az
alkotmányos oklevél' 2-dik mellékletének 7G-dik §-át sértette meg, melly szerint illyes rendszabály ministeri p l a cet' nélkül ki nem volna bocsátható. Valóban igazuk volt.
azoknak, kik ,az álladalmi törvényeknek alávetve marad',
féle záradékból azt következtették, hogy itt a' régi egy*
házálladalmi rendszabályok szándékoltatnak föntartatni.
Francziaországban a' ,vallásszabadság' választási
bizottmánya' kebeléből különös választmányt küldött ki
olly végből, hogy a' pápa'részére gyűjtendő segélyezéseket
,sz. Péter' fillére' név alatt előmozdítsa és intézze, fölkérvén a' megyés püspököket, hogy ebbeli igyekezetében segédkezeket nyújtsanak. A' t. főpásztorok' többjei magok
alakítottak megyéjük' majdnem minden plébániáján hasonló
választmányokat, és a' begyült tetemesb összegeket vagy
a' nevezett bizottmánynak, mellynek elnöke gróf Montalembert, vagy pedig egyenesen a' nuntiusnak küldik be,
míg azalatt a' bizottmány maga is buzgón működik ez
ügyben. Legközelebb Gaslonde népképviselő 1 0 0 frankot
küldött be következő levél' kíséretében : ,En nem rettegek
a' pápaságért ; én inkább Olaszhon' szabadságát féltem. A'
pápaság-, valamint a' katholicismusnak is, az ugyan a' sorsa, hogy megtámadásoknak legyen kitéve, vagy félreismertessék ; de elvesznie nem lehet. Azonban Olaszhon' szabadsága kioltathatik egy féktelen és rend nélküli demagógia' kihágásai által. A' tiara azon fénynyel ragyog Gaotában, mellyel Vatican' pompáinak közepette. És ha már
a'fejedelem'világi koronája Pius' homlokán összezúzatott is:
amaz a' pápaságé soha sem tiint föl nagyszerűbb- és fönségesebben, mint mióta az a' háladatlanság- és szerencsétlenségtől ünnepélyesen megszenteltetett, és ö szentsége kitüntette, hogy millylélekderiiltség- és kedélyfönséggel
tudja viselni egyiket is, a' másikat is. Kérem önöket, sorozzák csekély ajánlatomat a' többiekéhez, niint bizonyságát valamint politicai hitemnek, ugy keresztényi gondolkozásomnak is.' Később ezen adományozásokat statistical
adatul magunk is registrálni szándékozunk.
A' műemlékek' föntartását magának czélul kitűzött
franczia társaság tekintetbe véve a z t , hogy semminek sem
fekszik a' pápa' függetlensége annyira érdekében, mint a'
religionak, művészetnek és magának a' szabadságnak is,
januar' 18-dikai ülésében elhatározta , hogy 2 0 0 frank haladék nélkül a' bayeuxi püspöknek kézbesittessék, a' pápa
ő szentségének leendő átküldés végett. (Ami de la Rel.)
Marilley püspök megyéjét négy vicariatusokra osztotta föl, a' megye' kormányzását távolléte alatt ugyanannyi helyettesekre bizván, föntartva mégis püspöki kormányhatóságát minden specialis és rendkívüli esetekben,
mellyekre nézve később rendelkezni fog. A' statustanács
rendőri intézkedésekhez folyamodik, hogy a' helyettesek'
kormányhatósági gyakorlatát megakadályozza.

S z e r k e s z t i 's kiadja D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a l i k
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czimzett intézet' személyzete 5; egy pozsonymegyci segédlelkész 1 frt ; összesen 577 frt 5 8 kr. p. p. és 6 arany.
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TARTALOM:

Ilittani vitatkozásokról. — Jelei az élő és enyésző hiterénynek. — Egyházi tudósítások.— Hirfüzér.—
Különfélék. — Irodaion).

Hittani vitatkozásokról. * )
A' hány fő : annyi értelem, mondja a' közbeszéd. Majd alig- van eszme és tárgy, mellyröl n é miképen az egyéni nézetek nem kiüönböznének.
Innen elmesurlódások keletkeznek, mellyek által
az eszméket kölcsönösen cserélgetni és tisztázni,
társas életünknek szinte szükségei közé tartozik ; ' s
ha ez okkal móddal történik : ép olly jótékony,
mint a' rokon szivek' őszinte nyilatkozata.
Különös : az egyházi dolgokról világszerte
sokat beszélnek az emberek; a' n é p - és országgyűlések' szószékein, társas körökben, hírlapokban föl-fölmerülnek a' religio es egyház' tárgyai,
természetesen a' legvállozóbb színezetben. G o n dolkodtam róla többször: valljon miért vonják ü s tökénél fogva a' vallás és papság' ügyét ollyan
tárgyak közé, mellyekhez távolról sincs semmi
köze; 's ngylátszik,hogy ez az isteni gondviselés'
czéljainak kifolyása. Hangozni kell annak szüntelen, mi az egy szükségesre emlékeztet. Legyen a'
gunyolóknak saját gonoszságuk is tanuságul arra.
miszerint a' tnlvilágiakra figyelmeztetve voltak.
Szivekbe nem látunk. Talán a z , ki épen most a'
vallás' szent ügyét káromló szónoklattal sárba t i porta, már a' kínzó lelkismeret' égető üszkét s z i vébe fogta. És a' papság' sarkantyuzása ! Mondjuk inkább megóvása a' világ' szeretetétől, ha t a pasztalja : mit követel tőle a'jobb, **) mire készti,
*) Mutatványul Márkfy Sámuel ur' ,Hitkételyek' czimü
munkájából.
**) Gróf K. S. a' magyar országgyűlésen, 1843-ban e'
figyelemre méltó szavakat mondá : ,Legszigorúbb
megvetője tudnék egy olly katholica-egyházi fő lelkipásztornak lenni : ki hite tanait physicai vagy morális hatalom ellen védeni, é s , ha k e l l , mindenét feláldozni csak egy pillanatig vonakodnék ; és ugy hiszem,
hogy a' nyolcz millió magyar katholicus közül legalább hét millió pártolná nézetemet.'
ELSŐ

FÉLÉV.

's mikép fizet a' világi rosszabb osztály. Ugy v a n ;
megnyughatunk Isten' gondviselésén, csak értsük
intéseit. Értsük u g y , mint szent Pál (Philipp. 1,
15. 18.): ,Némellyek', ugy mond, ,irigység- és
versenygésböl, mások j ó szándékból is hirdetik
Krisztust, . . . 's mit mondjak? Csak minden m ó don, akár ürügyből, akár őszintén hirdettessék
Krisztus : én azon örülök, és örülni fogok.' V a n nak jelenkorunkban i s , kik a' világ' szinpadára jó
szándékból viszik a' vallást, vagy az alkalommal
jól élnek. Egyházunk' dicsőítése gyakran hangzott
már ollyan helyeken, hova szentegyházi beszédek,
vagy hittani könyvek nem férhettek. Ha Londonban O'Connell, Parisban Montalembert, Badenben
Buss, Frankfurtban Döllinger, rendítő beszédekkel
rázzák föl a' világbölcsek' hitérzetét : ne késsünk
egy szívből fakadt áment mondani,'s hálát rebegni
a' gondviselésnek, melly a' törvényhozás' kevély
csarnokaiban a'nagyokat szerény halászok'törvényeire emlékezteti.
De vonuljunk kisebb körökbe. Itt is a' v a l lási 's egyházi eszmecserék siirün forognak fön,
és kivált az ifjúságnál gyakor vitatkozásokat szülnek. Jelesen az egyházi növendékek , napi tanulmányaik vagy teendőik' érdemében , azokra sokszoros alkalmatlelnek.Hasonlólag papok vagy m a guk közt, vagy a' világiakkal nem ritkán vallást
érdeklő szót váltanak, és a' theologiai kérdéseket
bonczolgatják.
Csak örülnünk kellene azon, hogy, a' minél
szentebb nincs, a' vallás és ennek szolgái annyiszor beszéd' tárgyai : ha az értekezök a' szerénység és tanulékonyság' határai közt maradnának.
Ámde e' szép kellékek többnyire nélkülöztetnek a'
szokásos hittani vitákban. Kimondjuk kereken :
alig van tárgy, mellynek illő megvitatására olly
kevesen volnának képesítve, mint a'vallás. Miért?
mert az önzés itt legerösben akadályozza a' p á r 29
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talián visgálódásl. Tudnillik tévelyünk' megismerése, egy fölsőbb tekintély' elfogadása, és szenvedélyeinknek a' bevallandott igazságból folyó m e g törése, ezek ama' nehézségek, mellyekkel az ö n szerelet hatalmasan viv. Vannak ugyan a' llieologiában is kérdések, mellyek' vitatását a' szellemi
önzés nem látszik annyira átjárni; de mivel e z e k be is sokszor az orthodoxiának kérdése vegyül :
szenvedélyesség nélkül ezek is ritkán vitattatnak.
Mondhatlan ereje van a' vallási érdeknek, 's a'
mint valaki egyéni fölfogása szerint az orlhodoxiát
's annak következményeit többé-kevesbbé félti,
vagy utálja : a' szerint indulatosabb vagy higgadtabb a' vitatkozásban. Azért tanúsítja a' történetkönyv , miszerint a' vallási háború legiszonyúbb
szokott lenni. Még e' kinövések is tanúsítják, m i kép a' vallás legnagyobb kincs, és veszélyes e l lensége az a'polgári boldogságnak, ki avval könynyelmüleg játszik.
A' vita lehet kétféle : mulatságos és komoly.
Könnyelmű theologiai vitákat, tréfából oda vetett
's visszaadott elménczségeket , minden komoly
szándok nélküli nyelv- és mellgyakorlásokat a'
vallás' körében határozottan rosszalunk, és m e n teni soha sem tudunk. Tréfának e' feleselések
gyermekiek 's méltatlanok ; kölcsönös értesítésnek czélvesztök. Főleg egyházi ajkakat illyenekre
mindig csukva óhajtunk; és ha világiak gyakorolj á k , rövid nem helyeslő nyilatkozattal, vagy k o moly hallgatással mellőzendők.
A' komoly hittani vita ugy válik hasznossá,
ha a' felek őszinte tanulékonysággal, és egymás
iránti türelemmel járnak el benne. A' tanulékonyság nem csak abban áll, hogy egymást meghallgassák , és eddigi tévelyöket megismerni készek
legyenek : hanem magán véleményöket a' fölsőbb
tekintélynek is alárendeljék. Katholicus hivő t u d ja, miszerint hit'dolgában egyedül élö isteni tekintélynek van eldöntő s z a v a , melly nélkül minden
vallás csak ingatag véleményre törpül le ; 's azért
megkülönbözteti az egyház' csalhatlan tanitmányát
egyes vitatkozók' okoskodásaitól. Ha ezek nem
érvényesek : még azért nem következik a' kath.
tan' alaptalansága. Továbbá, tanulni soha sem
szégyen : önhibáját megismerni mindig bölcses é g ; és épen a'theologiai viták igénylik legjobban
e' szerénységet. Sok van, és kell, hogy legyen, a'
vallásban, mi a' gyarló emberi észt túlhaladja. Hisz
emberi szerzemény soha ki nem elégítené szükségeinket; ha pedig Isten a' vallás' szerzője : kell
valaminek lenni benne, mi az emberi értelemnél
fölségesb. Azután a" vallás, mint örök isteni igazság,
nem változik a'divatos kornézetek' módjára; ki tehát
ezektől nem bír szabadulni, hanem át akarja vinni

a' vallásba : az elcseréli az egészen különbözőket.
És itt fekszik a' theologiai vitatkozások' fő nehézsége. Kevés ember tud theologiai álláspontra fölemelkedni, hanem hajlandóbb a' vallás és egyház'
tárgyait vagy divatos politicai nézetekre, vagy a'
különféle világi tanulmányokból kikapkodott, de
mélyen föl nem fogott állitmányokra feszíteni.
Annál inkább szükséges hittani fejtegetéseknél a'
tanulékonyság, inert ritka tudomány szövetkezik
annyi segédtanokkal, mint a' theologia. Már ha
akármelly más ismeretben az avatatlan vargát a'
szakértő festész joggal utasítja körébe vissza :
mennyivel ovatosabban kell eljárni ollyan dolgok'
birálgatásában, mellyek széles ismereteken és
higgadt Ítéleten tul még lelkiekért hőn verő szivet is kívánnak, hogy megértessenek? Nagy f é r fiak, kik roppant tudományi készüleltel egész életöket hittani búvárkodásoknak szentelék, mint
Origenes, Jeromos, Bossuet, Hug, Binterim'stb.
néha mégis megbotlottak; és mi gyenge árnyékaik hibázhatlanságot követeljünk-e magunknak,
vagy korunknak, mellynek bármi más lehet dicsősége, csak mély és kitartó visgálódás nem? A'
böls, ki tapasztalásából tudja, millyen verejtékkel
miveltetnek a' tudománybányák, mosolyogni fog
egy széllel bélelt kriticus fölött, ki évezredes h a gyományokat, megannyi visgálati eredményeket,
könnyű leheletével el akarna fújni. Ovid szerint :
,Quodque minus novit, nemo docere polest.' Még
velösebben sz. Jeromos (Epist. ad Paulin.) : „Quod
inedicorum est, proinittunt medici, tractant fabrilia
fabri. Sola seripturarum ars est, quam sibi passim
omnes vindicant. Scribimus indocti, doctique p o e mata passim. Ilanc garrula anus, banc delirus
senex, banc sophista verbosus, banc universi
praesummunt, lacérant, docent,antequam discant."
Türelmet olly értelemben kívánunk a' vitatkozókban, hogy egymás szándékát eleve ne g y a núsítsák, e r e t n e k - vagy hillenség' vádjával alaptalanul ne keserítsék, gúnyos, becstelen szavakkal
ne terheljék, és ha a' vita' sikerét rögtön el nem
érik, bízzák az időre. Számtalanszor történik, mikép az ellenrész későbben azt elfogadja, mit előbb
tagadott; 's azért elhallgatni néha többet használ,
mint alkalmatlanul a' vitát folytatni. A' melly buzgalom másnak botlását szeretetlenül űzi, vagy
nemtelen czélokra kizsákmányolja : az nem Istentől jő.
Azonban a' hallgatás is lehet vétkes. Nem
egyedül elöljáróknak, hanem másoknak is van
kötelességök : felebaráti szeretetből embertársaikat a' hibás, vagy ártalmas véleményektől megóvni. Ezzel szellemi javukat eszközölve, irántuk
szeretetet gyakorlunk. Több mint gyávaság az :
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egy két észrevétellel, midőn czélszerüen lehel, a'
vallás vagy egyház' tekintélyét nem védeni; a n y nyival inkább, mert többnyire csak azért hallgatunk, mivel nem tetszeni félünk. Egyházának és
embertársainak őszinte és egyenes lelkű védőjét
lehetetlen az okos embernek nem becsülni, 's
iránta több bizalommal viseltetni, mint a' ki szükségtelen hallgatás által képmutatást, vagy árulást
követ el. A' jó és okos ember könnyen é s z r e v e szi, mikor lehet, sőt kell szólni. Vannak tudnillik
ollyan körülmények is, (noha ritkábbak, mint a'
gyávák szokták gondolni.) mellyekben a' föltolakodás többet árt a' jó ügynek, mint használ.
Két nevezetes példát hozunk föl a' szent
hajdanból, tanusitandót, mikép lehet üdvesen v i tatkozni. A' nyájas olvasó képzelje magát egy
szép reggel Ephesus városának fasorokkal diszeskedö sétaterén. Amott a' mélyen andalgó 's
bölcsészi köpenybe burkolt keresztény Justinnal
hét zsidó találkozik, kik közül Tryphon öt fölszólítja bölcsészi oktatásadásra. Justin csudálkozik :
mikép vágyódhatnak Moyses és próféták' hívei
bölcsészet után ; és elbeszéli saját történetét, miszerint ö is azelőtt a' bölcsészek' tanítványa volt,
mig nem egy ismeretlen öreg által, a' keresztény
hit' tanaiba avattatnék, 's azt el is fogadná. Erre
nevetés támadt a' zsidók között, kik a' vélt bölcsészben sejtelmök ellen egy nem keresett k e resztényre találtak, Tryphon pedig sajnálkozott
sorsa felett. Justin azonban komolyan erősíti,
miszerint nekik a' keresztény hit' igazságát dönthellenül bebizonyitandja, mire Tryphonnak könynyelmü társai uj haholára fakadtak. Keresztény
bölcsünk már távozni akart, Urunk' utmutatása
szerint nem akarván pajzán gunyolókra gyöngyeit
vesztegetni : de köpenyénél fogva letartóztaták
öt, ki el is vállalá a' vitatkozást azon föltétel alatt,
hogy a' két gúnyoló távozzék el. Ez megtörténvén, ö Tryphonnal egyik, a'megmaradt négy zsidó társ pedig az átellenben helyezett padra ülvén,
elkezdték az értekezést, 's két nap' mentén r e g geltől estig ollyan tanulékonysággal folytaták,
hogy végén a' zsidók szives hálát mondanának
Justinnak,'s a' tengeren visszatérendönek szerencsés hajózást kívánnának; ö pedig azt viszonozná,
miszerint jobbat nem kivánhat nekik, mint hogy a'
keresztény hitre térjenek. (Dial, cum Tryph. edit.
Maur.)
Másik példát sz.Díenes-,naoy tudományu alexandriai püspökben találjuk, (-J- 264.) ki Coracion
presbyterrel tartott vitáját maga irja le. (Ap. E u seb hist. 1. 7.) Aegyptusban tudnilfk azon időben nagyon elterjedt a' balvélemény, miszerint
Krisztus ezeréves földi boldogságot ígért volna

hiveinek, föltámadás után élvezendöt. E' vélemény
Nepos nevü püspök által különös írott munkával
erösilteték, 's annak halála után Coracion nevü
áldozárban leghőbb védőre talált. A' többit Dienes
ekkép beszéli el : „Midőn arsinoi helytartóságban
volnék, hol, mint tudod, már régen lábra kapott e'
vélemény, ugy hogy szakadályok és egész e g y házak' hithagyásai történnének : összehivatván a'
presbytereket és tanítókat, kik falukon oklalák a 1
híveket, minden feleink' jelenlétében, kik részt
venni akartak, fölszólitám őket, hogy az a' tanitmái.y nyilván a' gyülekezetben vitattatnékmeg. ' S
midőn e' könyvet (Nepos' munkáját) paizs és i n e g vivhatlan fal gyanánt állítanák elém, három nap'
folytán reggeltől estig velők iilvén, mindent, mi a'
könyvben irva v o l t , megfejteni igyekeztem. ' S
ekkor a' hitfelek' állhatatosságát, az igazságismeret utáni leghőbb vágyódásukat, tanulékonyságés értelmességöket fölötte bámultam ; olly nagy
mérséklettel és renddel váltogattuk a' kérdéseket, kételyek' okait és eloszlatásait. Gondosan
ügyeltünk arra, hogy a' miket addig helyes 'Iliink,
ne védenök makacsul, miután helytelenekül i s mertük. Mások' ellenvetéseinek sem térlünk ki,
hanem a' mennyire leheted, arra irányoztuk, miért
a' vita kezdetett, 's azt iparkodtunk megállapítani;
ha pedig okokkal meggyőzettetnénk. nem szégyenleltük véleményünket megváltoztalni, és máshoz
állani; sőt inkább jó lelkismerettel, minden szinlés
nélkül, Isten előtti nyilt szívvel elfogadtuk m i n d azokat, mik biztos védvekkel és szent-irás'
tekintélyével megerősíttetnének. Végre csakugyan
Coracion, ki e'tannak védője és főnöke volt, m i n den jelenvolt hitfelek' hallomására megigéré és
bizonyitá nekünk, miszerint ezután e' véleményt
sem javalni, sem vitalni, sem emlegetni, sem a*
népnek hirdetni nem fogja, ugy mint a' ki ellenokokkal bőven meggyözetteték. A' hitfeleknek
pedig, kik jelen valának, e' vitatkozás és mindnyájok' kibékülése 's egyetértése nem csekély
gyönyörűséget szerzett." (V. ö. Ruinart : Acta
martyrum ed. Veron. pag. 160.) Tűzről pattant
ifjak 1 í g y vitatkozzunk.

Jelei az élő é s enyésző hiterénynek.
Ki fejti meg az értelem és akarat, vagy mint
szokták mondani, az ész és sziv közötti szoros
viszonyokat, azok' egymásrai hatását? Hogy ugy
van, tudjuk, érezzük; de miért és mennyire? olly
kevéssé bírjuk meghatározni, mint a' lélek és test'
közlekedését. Tény az, miszerint tiszta sziv m e l lett az ész is tisztábban lát, és hogy az értelem'
e r e j é t , tehát a' meggyőződést is a' megromlott
29*
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akarat lassankint elsorvasztja. 'S im' a' hitnek n ö vekedő vagy enyésző ereje is e' kölcsönös viszonyok' miképlététöl függ. Jó akarat mellett az e m ber hamarább jut hitbeli meggyőződésre, és ismét,
jó akarat mellett hite szilárdabb. Különben is a'
vallási hit, mint többször mondottuk, nem csupán
értelmi működésből e r e d , a' szívnek nemesb osztályrész jutott benne; 's azért, ha a'szivképzés
elhanyagoltatik, akkor a'bit' életerei elmetszetnek.
Szóval : erényes gyakorlatok által jelenkezik a'
hit' élete. Él a'kath. kereszténynek hite, ha az I s ten' félelmétől áthatott szive magát az alázatosságban, egyház iránti engedelmességben, gyakori
imában, a'szentségekbeni buzgó részvétben és f e lebaráti szeretetben gyakorolja. Ellenben a' mint
valaki ezen gyakorlatokat unja, akkint halványul
a' hit' fáklyája, mig fokonkint elhamvad. Hangosan
és ismételve kiáltjuk tehát:itt az élő hit' mérlege;
bárki óhajtja hite' erejét azon kiismerni, visgálja
m e g , mennyire hordja szivén az alázatosság és e g y házi engedelmesség' gyakorlását, a' buzgó imát és
szentségvételt , a' felebaráti szeretetet. Ezek a'
legkitűnőbb gyümölcsök , mellyekröl a' hit' fáját
megismerhetni. Az alázatosságról már szóltunk.
Sokat, nagyon sokat tulajdonitunk az egyházi engedelmességnek és az imának, mellyhez tartozik
a' szentségek' buzgó vétele is. Mi soha sem bírtunk megválni a'nagy veszély'előérzetétől, mellyben azon szerencsétlen emberek' hite f o r o g , kik
az egyházilág parancsolt v a s á r n a p - é s üiinepszentelést, böjti fegyelmet és egyéb szent szokás- és
szertartásokat érzéketlen könnyelműséggel, vagy
öntudatos gőggel megvetik. Csekélységek-e ezen
gyakorlatok? IIa volnának is, a' mit tagadunk, de
nein csekélység az egyháznak hive vagy pártütöje lenni, szívben iránta hűséget, vagy megvetést hordozni. Vagy talán a' szív hü, és csak a'
tények mindegyre hűtlenek? Hlyen hűség csudálatos ! ,Ha uratok vagyok' mond az Ur Malachiásnál, ,hol van tiszteletem'? Lehet-e az egyházi t e kintély' megvetése mellett erősen hinni azt, a' mit
Üdvezitönk mond : ,A' ki titeket hallgat, engem
hallgat; a' ki titeket megvet, engem vet meg?'
Azt mondjátok : nem megvetésből mellőzitek a'
böjtöt, ünnepszentelést'stb. De hát egyház iránti
tiszteletből? vagy Isten'félelméből? vagy dicsőbb
ünföláldozásból? . . . Bizony mondom, jobb az e n gedelmesség az áldozatnál, és ha timagatokat át
nem engeditek Istennek : más áldozattal azt nem
pótolhatjátok. Az ima legegyenesb kifejezése I s tenbei hitünknek. A' ki nem imádkozik, az nélkülözni akarja Istent, mi merőben ellenkezika'hittel,
azon hittel,miszerint Isten' kegyelméből van mindenünk, az a' mi legfőbb javunk, kihez közelitni, kiről

emlékezni a'gyarló embernek legédesb vigasztalása.
Nevezetes sz. Ágoston' mondata : ,Ha a' hit megfogyatkozik, az ima megszűnik; mert ki kéri azt,
a' mit nem hisz? Tehát hogy imádkozzunk : higyünk ;
és hogy a' h i t , mellyel imádkozunk, meg ne f o gyatkozzék, imádkozzunk. A ' hit alapítja az imát,
a' fölbocsátott ima nyeri meg a' hitnek erősségét.'
(De verbis evang.) A' felebaráti szeretetet a n y nyival inkább a' hit' jeles gyümölcsei közé számítjuk, mert a'szent-irás maga is a' nélkül a'hitet
holtnak nevezi. (Jac. 2 , 14 —17.). Az élő erős
hit nem is képzelhető szeretet nélkül, miután a'
hitnek erénynek is kell lenni, azaz : a'sziv' á t e n g e désével összekapcsoltatni; a' szivnek pedig minden erénye , bármennyi nevezetekre ágazzék el,
csak szeretet. Avagy lehet-e hinni , miszerint
mindnyájan Krisztusban testvérek vagyunk, és a' mit
felebarátunknak teszünk, azt Krisztusban teszszíik;
továbbá, hogy embertársaink' szeretete nélkül I s tent sem szerethetjük : l e h e t - e , kérdem , ezeket
hinni, és társainkat nem szeretni? A' ki amazt hiszi , és ezt nem cselekszi, az azon igazságokra
legfölebb csak emlékezik , de tettleg nem hiszi;
hite hasonlít bármelly eszméhez, mellyet hallottunk , de magunkévá nem tettünk. Milly szorosan
együttjár az élő hittel a' felebaráti szeretet, m u tatja az első keresztények' példája. (Ephes. 1 , 1 5 .
Coloss. 1, 4. I. Thess. 3, 6.) Sőt Üdvezitönk azt,
mint tanítványainak ismertető jelét tűzte ki mondván : ,Azon ismernek meg titeket mindnyájan,hogy
tanítványaim vagytok, ha egymás iránt szeretettel
viseltettek.' (Joann. 1 3 , 3 5 . )
Egy nagy része azoknak, kik a' hivők közé
akarnak számíttatni, olly keveset ügyel a' hiterényre , mintha magától értetődnék, hogy ők k e l lőleg hisznek ; mert még más valláshoz nem s z e gődtek. Nem ismerik önmagukat. Tudják talán,
mit kellene hinni: de azt szívvel, szeretettel i g a z nak tartani, nem tartják. A' mit keresztényileg
hiszek, az szellemi legdrágább kincsem; mellyet
magaménak vallani örvendek, és biztosítani meg
nem szűnöm. Teszik-e ezt? Örvendnek-e a' kath.
hit' nyilvánításában , gyakorlatiban és teljesebb
megismerésében? Adnak-e Istennek hálát az igaz
hit' kegyelmeért , esedeznek-e szilárdításáért?
Urunk egy jó szívű atyának, ki fiát meggyógyíttatni
kérte, igy szóla : ,Ha hihetsz, a' hívőnek minden
lehetséges.' És ez nagy szerénységgel feleié :
,Hiszek Uram, segélj hitlenségemen !' (Márk. 9,
22. 23.) A' hivő könyörgött hite' fölélesztéseért.
Miért ne követnők?*)
* ) Ennyit a' jeles munkából egyedül minap ejtett Ítéletünk' igazolása végett.
Szerk.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarlion.
(Egyházi élet.) Pest, mart. 23. Főtiszt. Kunszt József pharosi választott püspök 's esztergomi káptalani
helynök ő méltóságának f. h. 16-dikáról szóló, 's a' budai
kerület' alespereséhez, főtiszt. Samuel Alajos prépost úrhoz
intézett levelében kinyilatkoztatja, miszerint a' megyei tanácskozmányok' nyomán rendezendő elsőáldozás' iinnepélyesitésén annál nagyobb öröme leend, minél többen fogják
azt a' főváros' lelkészei közül már ez idén teljesíteni. Melly
irat' következtében az első áldozás' ünnepélyesitése nálunk
a' fővárosban ez idén meg fog kezdetni.

Olaszli on.
Valamint azon alkalommal, midőn a' constituante'
azon határozata, mellynél fogva az ugy nevezett holt kezű
javak álladalmilag lefoglaltatnak, tudomására jutott, ő
szentsége einem mulasztotta Antonclli bibornok általfebr.
19-éről szóló tiltakozását közzétenni, és az illetők' előleges
figyelmeztetése végett kijelenteni, hogy a' kérdéses javak'
bármilly eladása, elsajátítása és elidegenítése, mint azon
természeti jogigazsággal, mellyen a' tulajdon nyugszik, ellenkező , a' pápabirodalmi régi és ujabb, az egyházi vagyont biztosító törvényeket sértő, Krisztus' egyházának jogait és az alapítók' szándokát lábbal tapodó cselekvény
érvénytelen- és semmitérőnek tekintendő : ugy legújabban,
midőn egy fölveendő kölcsön' biztosítására a' Vatican' kincsei és emlékmüvei határoztattak hypothecául kijeleltetni,
's illy megbízással bizonyos ügynök valósággal el is küldetett Londonba , sem késett szavát fölemelni, febr. 2 7 éről valamennyi hatalmasságok'képviselőihez egy jegyzéket intéztetvén, mellyben a' világ' minden nemzeteinek tudomására kivánja adni, hogy a' nevezett , vagy bármelly
más a" pápai birodalomban létező emlékművek' eladását,
lezálogositását és minden, ezekre basirozott szerződést
semmitérőnek fogja tekinteni és tekinti.

Franciaország.
Guizot a' demokratiáról irott munkájában azt mondja, hogy ha a' communismus győz : bukik a' kereszténység; és hogy e' lázas tév csak azért terjedhetett el olly igen az európai társadalomban, mivel kevés a' hit. *) És
igaza van. Miért mi is kötelességünknek ismerjük azon
eszméknek, mellyek ezen gonosznak ellene dolgoznak, és
az embereket fölvilágosítani képesek, terjesztését minden
lehető módon előmozdítani. Ennek okáért adunk itt egy
töredéket Bugeaud tábornagy' Lyonban másod izben tartott jeles beszédéből. ,A'legveszélyesb pártosok", úgymond
a' tábornagy, ,a' vagyon' közösségét hirdetik nekünk, és ők
nem tudják belátni, hogy egész Francziaország valósággal
nem egyéb nagy communismusnál. Hiszen nincsenek-e
minden érdekeink egymással a' legbensőbben összekötve ?
Lehetséges-e, hogy a' társadalom' egyik osztálya szenved* ) ,La D é m o c r a t i e en F r a n c e . ' Ch. 7 .

jen vagy gyarapodjék, a' nélkül, hogy a' többi azt ne
érezné ? A" kereskedés, mellyet önök képviselnek, nem s e gédeszköze-e a' magánbirtokosok, a' gyárosok, sőt az e g y szerű napszámosok' jóllétének ? Midőn a' kereskedés szenved, nem szenved-e vele minden? Honnan van tehát az
alsóbb osztályúak' irigysége azok ellen, kik munkásságuk,
értelmességök, gazdálkodásuk által becsületes léteire tettek szert ? Nem származnak-e ők is a' népből ? Nem ugy
állnak-e itt, mint egy példa, mint egy czélpont, hogy magok alatt örvendetes versenyt ébreszszenck ? Egyébiránt
ők ép olly hasznosok a' munkásokra, mint a' munkások
szükségesek rájok nézve. Az ő értelmiségük, az ő tőkéjök,
mellyeket fáradságosan gyűjtöttek, mellőzhetlenek a' munka teremtése- és rendszeritésére. Ha azok eltűnnének : a'
társadalom a' hajdankor' barbarságába sülyedne vissza.'
,Ekkép ismétlem, hogy mi csak egy terjedelmes közönséget alkotunk, végtelenül tökéletesbet annál, mellyet
helyébe iktatni fognának ; minthogy mi innen ki nem ű z tük a' család-és tulajdonjognak érzelmét. Ez azon érzelem,
melly a' társadalmi mozgalom' nagy rugonyát alkotja; nélküle minden pangna és elveszne a' világon. (Tapsok.)
,A" földmivelésben, például, és önök tudják uraim,
hogy ez iparunk' legfőbbike, minthogy ez magának a' társadalomnak élete, ki fogná azon jövőre szánt nagy munkákat végezni, mellynek gyümölcsei csak tizenöt vagy
busz év múlva fognak begyűjtetni, ha biztosítva nem volnánk, hogy azokat gyermekeinknek hagyjuk örökségül ?
Ki irtaná ki halmaink' szikláit, ki szedné föl a' földet,
melly kanyarulataikon találtatik , összehordva azt a'
védbástyák' falai niegé, hogy bele ott szőllő, szeder- vagy
olajfa ültettessék? Ki fogná a' kopár halmokra visszahordani a' földet , melly onnan az ár által elsodortatott ? Ki csapolná le a' posványokat ? Ki szorítaná a' folyamok- és patakokat medreikbe, hogy kitörésöket a' partokon meggátolja ? Ki ültetne fákat ? Ki termékenyítené a'
vadonokat? Ki emelné a' földmiveléshez szükséges épületeket, ? Ki tartaná fön a' már létezőket ? Ki nemesbitené az
állatfajokat ? 'stb.'
,Tudjuk, hogy ezen munkák' legnagyobb része soha
sincs visszafizetve a' termesztmények által, és hogy az
évenkinti bevételek a' belefektetett tökének csak száztóli
2
kamatát teszik. És mégis, uraim, ha ezen munkák
nem teljesíttetnének, (és az absolut communismus' uralma
alatt ezeknek egyike sem teljesíttetnék,) mi lenne Francziaországból ? Tíz év, talán kisebb időköz múlva látni
fognátok azt fáitól megfosztva , mert mindenkitől leejtetve senkitől sem ültettetnének ; a' mezei építmények romba
dőlnének ; a' szántóföldek- és szőllőkön a' zápor barázdát
szántana ; a' síkságok ingoványnyá változnának ; mindennemű termények megfogyatkoznának ; a' természet elpusztulna ; képei volnátok egy országnak, melly több évek óta
a' barbarok' betöréseinek volt kitéve. A' népesség a'
termesztéssel egy arányban csökkenne; és a' helyett,
hogy azon nagy nemzet lennétek, melly egysége, ipara,
ismeretei, művészete és földének termékenysége által
egész Europa' irigységének tárgyává lőn, nem volnátok
egyéb nyomorú népcsoportnál !' (Hosszas tapsok.)
Bugeaud tábornagy megkülönböztetve az igazi P a rist azon lázitóktól, kik némellykor fölötte uralkodnak, 's
az eltévedt katonákat a' vétkes vezérektől, kik azokat elcsábítják, ezen szép szavakkal végzi :
, A' tudatlan embereket könnyű megcsalni ; nem kell
tehát őket magokra, sem a' clubbok' szónokainak gonosz
befolyására hagyni ; mindnyájunk' kötelessége küzdeni az
erkölcsi rossz ellen beszédeink és a' tömegek' képessegének
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megfelelő iratok által. Csak ezen szünetlen működés szabadithat meg minket azon véres küzdelmektől, mellyek az
emberiség' kétségbeesését és gyalázatát teszik. Végtére,
ha ennyi törekvéseknek siker nélkül kellene maradni, miután a' lázadók' elébe az ész' szavát állítottuk, mellünket
fognék ellenük szegezni.' (Élénk tapsok.)
,Valahára jobb napok kezdenek ragyogni uraim ; a'
remény felujul szivünkben ; mi most végzetünk' urai vagyunk. (?) Csak kevés szilárdság- és állhatatosságra van
szükségünk ; ha ezt ragyogtatni nem tudnók, sorsunkat
megérdemeltük.'

Hirfíizér.
Brünn, február' 3. A' brünni katholicus egylet az elmúlt év' septemberének 24-én igen szomorú körülmények
közt alakult meg. Ezen napon ugyanis a' bécsi főegyházmegyének egyik áldozára, mint a' bécsi központi bizottmány' küldötte érkezék ide, egyesítendő a' jó érzelmüekct,
és ezeknek szívökre kötendő az egyházi érdekek' megőrzését. Első beszédét a' minorita atyák' refectoriumában
számos hallgatóság előtt tartá. Fájdalom a' beszéd nem
volt egészen határozott, minthogy a' jó áldozár egyik pártot sem akart megsérteni. Innen félreértések, 's ezekből
nem csekély krawall támadott, mellyben a' szónok tettlegesen megsértetett, 's a' minorita atyák macskazenével
tiszteltettek meg. ,Megtiszteltettek' mondjuk ; mert a' törvénytelenség'ama' napjaibanépen a' legkitűnőbben jó, volt
guny' tárgya. Azonban az ügyért lelkesültek nem hagyák
magukat elijesztetni, hanem az ellenségeskedéseknek daczára, megalapiták a'katholicus egyletet, és most állhatatosságuknak élvezik gyümölcseit. September' 24-dike óta,
melly az egyletnek fölavatási napja volt, minden vasárnap
tartatnak gyűlések, és már több fontos korkérdés tárgyaltatott azokban ; úgymint: 1) Mi az egyletnek czélja? 2)
Miért hogy a' pápa világi fejedelem egyszersmind ? 3)
Miért vannak a' jezuitáknak olly kevés barátaik ? Mellyek
az okok, mellyeken a' nőtlenség, a' fiilgyónás és az egy
szin alatti áldozás alapulnak? 4) Az egyházalapról,'stb.
Az egyletnek szerkezete röviden következő : Élén az egyleti előljáró áll helyettesével és jegyzőkkel. Ezután vannak
a' választmányi tagok, kik minden csütörtökön választmányi üléseket tartanak, és a' teljes ülésekben tárgyalandókat meghatározzák. A' teljes ülések minden vasárnapon,
és fölváltva egyik vasárnap a' német, a' másikon a' morva
ajkúak' számára a' minoriták' zárdájában tartatnak. Fiókegyletek Raygern- és Lateinben, Brünnek közelében vannak.
Hogy ezen egylet megfelel a' kor' igényeinek bizonyítja
az abbani élénk részvétel. Közlönye két időszaki lap,
mellyek minden szombaton féliven megjelennek ; czimök :
,Weckstimmen zum gottseligen Leben in der katholischen
Kirche.' A' német lapot egy világi és egy pap ; a' csehet
pedig csak maga egy fölszentelt pap szerkeszti.
A' Laibachban megjelenő ,Zeit und Ewigkeit' czimü
vallási hetilap az ujon kinevezett *) seckaui herczegpüspöknek életrajzát a' következő vázolatban adja : A' bécsi
keleti akadémia' eddig volt igazgatója, monostrai boldogságos szűzről nevezett czimzetes apát és theologia' doctora,
Rauscher József-Othmár, született Bécsben 1787-ben.
Atyja kormánytanácsnok volt ; szülei'kivánságának ellenére
A ' k i n e v e z é s ' sora most a ' salzburgi é r s e k e n v o l t , ki e'
j o g o t minden 3 - d i k

m e g i i r ü l é s n é l birja ; a' m á s k é

ben az a' k o r m á n y t i l l e t v é n .

eset-

Szeik.

elhagyta a' jogtudományi pályát, hogy papságrai hivatását
kövesse, mellybe 1823-ban lépett. Mint az egyházi történelem 's jog' tanára a' salzburgi cs. kir. lyceumban, férfiasan harczolt a' szellem' fényes fegyverével az egyház'
jogai mellett, 's a' tudós világ előtt az 1829-ben két kötetben megjelent ,Geschichte der christlichen Kirche' czimü munkája által dicséretes nevet szerzett magának;
mellynek folytatásán, hitelt érdemlő tudósításoknál fogva,
jelen állásában is fáradhatlanul dolgozott, a' nélkül mindazonáltal , hogy e' munka' közzétevése iránt nyilvánult
kivánatokat teljesitette volna. Ezen tudományos működése,
terjedelmes nyelvismereteket kivánó hivatalos állása, melylyet mint a' keleti akadémia' igazgatója 16 év óta betöltött, azon tény, miszerint több év óta azon ügyek fölötti
tanácskozmányoknál, mellyek az egyháznak statushozi v i szonyára vonatkoztak, Rauscher prépostnak a' császári
udvarnál hiányzani nem volt szabad, azon körülmény, miszerint ő 1846-ban a'most uralkodó fölség Ferencz-József
mellé a' bölcsészet' tanárául meghivatott, bizonyságot tesznek a' tudományossága iránt minden oldalról nyilvánuló
elismerésről; valamint a' böjti szónoklatnak a' kilencz angyali karokról nevezett egyházbani gyakori fölvállalása,
óhajtását jelenté : a' tisztán papi körben üdvesen működhetni. Kinek ez ujon kinevezett egybázfőnökkcl társaloghatni alkalma volt, meg fogja vallani, hogy a' nála kezdetben mutatkozó komolyság, nemsokára elragadó nyájasságnak ád helyet, hogy a' tudás' dus aknájából merített beszélgetése mindig uj vonzó erőt nyer, hogy a' nyilatkozatok' szabadelvüsége előítéletektől ment kedélyre mutat ;
tehát biztos előzményeknél fogva várhatni, miszerint a'
seckaui megye olly főpásztornak fog örvendhetni, ki az
alapos tudományt és gyakorlati kereszténységet előmozdítja, és határozottan 's jól fölkészülve lépend föl az egyház' szabadsága 's igazai mellett.
Pfalzból febr. 25-kéről irják : hogy a' kormány a'
kolostorügyben, egy előleges lépést tön, az oggersheimi
minorita kolostor' guardiánját egy hozzá intézett iratban
arról igyekezvén meggyőzni, miszerint az oggersheimi zárda nincs ott maga helyén. A'guardiánnak ezen meggyőződésénél fogva aztán magának kellene előkészíteni a' zárda'
eltörlésének útját. Ezen eljárásnál mi a' kormánynak az
egyház' jogábani járatlanságát, vagy annak szándékos mellőzését csudáljuk. A v a g y nem tudja-e ezen hatóság, hogy
a' megyének rendszerinti főnöke a' püspök ? 'S miért nem
fordul ehhez ? 'S milly joggal decretálja a' kormány az oggersheimi minoritáknak azon meggyőződést, hogy I'falzba
nem valók ? Talán a' kormány másként áll az egyháziak'
ezen associatioja, mint a' demokraticus associatiók' irányában ? De miért nem halljuk, hogy azon kormány a'
demokrata egyleteket fölszólítja ,azon meggyőződésre',
hogy ők Pfalzra nézve igen veszedelmesek? Valljon van-e
az efféle eljárásban nem mondjuk igazság, de csak következetesség is ? Valljon ez-e a' mindenki' számára kimondott
egyesülhetési szabadság ? Nem akarjuk mi, hogy a' kormány a' demokrata egyleteket föloszlásuk' előkészitésésére fölszólítsa; de mi ugyan ezen szabad egyesülhetési
jogot követeljük a' kath. egyház' részére is, 's mondjuk :
hogy a' kormány hatalmával visszaél, midőn jogtalanul, ha
a' legszelídebb modorban is, arra véli magát hivatva, hogy
valamelly egyesület' idő- és czélszerüségéről olly Ítéletet
tulajdonítson magának, melly eldöntőleg hat. Azonban a'
dolog igy áll : A' kath. egyház egy, tehát az oggersheimi
zárda nélkül is fön fog állani. De a' pfalzi kath. egyházra
nézve azon minoritakolostor' sérthetlen fönmaradása élet^
mert elvkérdés. Ezen életkérdés igy hangzik : Másként
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halálunalmának sötét és gyűlölködő fátyolával az élet'
üterét, a' szivet csak liamar befogná. A' szenvedélyek egy
lelki éj' irtóztató setétében, mellybe a' szelid érzelmek'
egyetlen-egy sugára sem hatolt be soha, pokoli furiakká
nevekedve, csak Kainokat adnának vissza, 's a' statuscsalád ezen iminensus hajlékában, a' testvéri boldog és háborítatlan együttlét helyett, melly csak egyetlen, annyi édes
és lekötő érzelmekkel egybefiizött családban is, főleg napjainkban bizony ritka dolog, a' megtestesült ördögök'
egymás ellenébeni lángoló fenekedésénél nem akadnál másra. Miért van nekem nehezebb és neked könnyebb elfoglaltatásod ? Miért, hogy én illy durva munkára pazarlom
erőmet, mig te nemesebb pályádon lebegve lengsz tova ?
Miért, hogy te müveidben kitünteted magad, 's azok' fönMi a' communismus? kérdik sokan, kik e" szót maradó emlékében halhatatlanná lész : én minden izzasztó
naponta említtetni hallják. Felelet : A' legnagyobb so- fáradságom mellett elfeledtetem, elenyészem, mint a' mag,
cialis rossz ; magában nem e g y é b , mint a' társadalmi a' mellyet termesztek, a' ruha, a' mellyet készítek ? Miért,
föloszlás' bevégzése, consummatiója ; és miért? Mert a' hogy a' te áldozatod' füstje az ég felé hatol, enyém a' földet
tulajdont, családot, vallást, szóval a' társadalmi lét" min- keresi : a' te igyekezeted sikerült, és dicséretet arattál, az
den elemeit megsemmisíti. Ez a' végsőségéhez jutott ere- enyém füstbe ment, és gyalázat, megvetés, tán büntetés
dendő biin, a' mint az 6 0 0 0 éveken keresztül az Isten' lett értté a' bérein ? Miért, hogy te kormányzónak, rendelkerendje ellen erőlködik ; társadalmilag kifejezett pantheis- zőnek, hivatalnoknak rendeltetél, ki parancsokat a d s z , én
mus, mellyben Feuerbach' istenembere megfordítva : em- pedig kézi munkásnak, ki engedelmeskedem és azokat
ber az Isten, vétetik az organisatio' alapjául. ,Eritis sicut végrehajtom? Ki fogja itt ezen és számtalan más differenDii !' A' forradalom következetes. Az ő első és eltagad- tiákat elenyesztetni ? Ki az innen fölsarjadzandő irigyséhatlan passiója : elvenni és osztozni. A' politicai jogokon get , elégületlenséget, bosszút, gyűlöletet paralyzálni ? Isaddig osztozkodtak : mig mind fölosztották. Ma már a' ten' rendje ellen hiában törekszünk. A' lét' formája, a' kümaterialékra, a' vagyon- és tulajdonra mennek által. Szel- lönféleséghez köttetett elengedhetleniil. Ennek törvénye
lemi rablást szabad elkövetni : miért nem anyagit ? Ma alól nem szabadulhatsz. És ez igy jól van. Ha Istenben hinmár az emberek közösséget akarnak mindenben, nem csak nél : megnyugodnál intézkedésében, tudván, hogy fölötte
a' vagyon-, hanem nő- és gyermekekben is. Közösséget nincsen bölcseség, 's a' mit ő tett : az mind jól van téve. Ha
akarnak, minőt r é s z b e n egykor Plato ábrándos mámo- ezt nem hiszed : építsed bár fellegváraidat a'csillagok fölé:
rában álmodott, és respublicájában lerajzolt. Nincs Isten, a' lét a' maga utján menend, kerekeit meg nem akaszthami több az Isten a' rossz ; ezt Plato ínég nem merte gon- tod ; kétségbeeső erőlködéseid haszontalanok, a' természet
dolni. Az ember az Isten. Jog és törvény a' mi akaratunk. visszafe'zorit, korlátaid k ö z é , 's a' nagy egyetem' czéljai
Ez a' végső alap. A' status minden ; 's a' status mi va- az általad legyilkolt és földúlt egész nemzetek és hazák'
gyunk, a' többség, a' nép. A' föld közös, niellvből egy sírjain keresztül is fognak teljesedni.
Europa nyughatatlan. A' népek elégületlenek, 's lia
részt elsajátítani, annyit tesz, mint a' közönséget meglopni. Innen az egyes tulajdon lopás ; 's a' család lopáson az ember ennek az okát nyomozza : végtére is azt fogja
alapuló szövetség. Mind megannyi szükséges következ- találni, hogy nagyravágyás a' vezérek, és önámitás a' néményei egy teremtői tulajdonos és végrendelkező mennyei pek' részéről játszák benne a' legfőbb szerepet. ,Miben fohatalom' eltagadásának.Lépjen tehát a' status a' családok' gyatkoztok?' kérdi Dupanloup a' romaiaktól. ,A' művéhelyé, szüntesse meg a' lopást : eszközölje, hogy abban , a' szetek' dicsősége és uralma-e az, a' mit nélkülöztök ? D e
mi tulajdona, egyik csak ugy részesüljön, mint a' másik. e' tekintetben hol van város, mellyet a' tietekkel lehetne
Ne mondhassa senki, ez az én földem, és ez az én házam ; összehasonlítani ? Nincs ország, melly a' lángelmékre nézez az én fiam, és én apámfia vagyok. Legyen a' status köz- ve olly kedvező lett volna, mint a' tietek a' pápaság' beatya, 's mi általa egyenlően kegyelt állami testvérek. Le- folyása alatt. Az iparérdem és előnyei lehetnek tán azok,
gyen a' status a' közös nevelő, ki a' csecsemőst már szü- mellyeket fájlaltok ? D e ki akadályoztat benneteket, hogy
letésénél karjaira v e s z i , 's később mutatkozó tehetsége azokban jeleskedjetek ? Dolgozzatok. V a g y a' földmivelésszerint a' statusmunkásság' különféle osztályainak egyi- ben vagytok hátra ? Miveljétek mezőiteket ; az ég privilekében helyét kijeleli. Legyen a'haza egy roppant, a' mun- giált földet adott. ,Terra parens frugum.' Vagy talán keka' természete szerint számtalan osztályokra elágazó mű- reskedéstek pang ? Hasítsátok a' tengereket, kikötőkben
hely , mellyben fiai dolgozni liivatvák, egyik itt, másik ugy sincs hiányotok. A z egész világgal békében v a g y amott tehetsége szerint : de egyenlő bér és jutalom mel- tok, olly körülmény, melly mellett Roma' azon világbékéltető
lett ; legyenek annak hajlékai egy közös lak- és étterem, befolyásra tett szert, mellyről a' költő mondá : ,Hae tibi
mellynek fedele alatt és asztalainál testvérek nyugodjanak erunt artes, pacis componere morém !' — Azonban ,Dii
és foglaljanak helyet különbség és válogatás nélkül. A' laboribus omnia vendunt.' Boldogulni csak fáradva lehet.
brutalitas' ezen rendszeréről, nincsen, mit mondanunk. .Fa- A' munka és dolog pedig nyomasztó. Innen a' könnyebbcti sumus sicut equus et mulus. quibus non est intellectus.' ség utáni vágy, mellyet az önmagok' dicsőülését és fölmamivel az ősi hithagyományokat elvetettük. A' pillanatnyira gasztalását szomjazó ámítók kizsákmányolnak, ígérvén a"
föllobogott állatiság, melly férfit és nőt pár perezre össze- népnek, hogy csak uj politicai állomány és törvények kelhoz , volna az emberi-nem' tenyészésének az egyetlen és lenek, és a' boldogság, mint manna az égből, majd magától
baromi módja. A' legszentebb és legédesebb családi, ro- hulland a' földre. Holott az sokkal nagyobb mértékben
koni és apagyermeki sympathiák, örömök, érzelmek szám- függ a' nép' munka-, ipar- és vállalkozási szellemétől és
üzettetnének. A'munka' örökös és monoton mechanismusa, kitartásától, mint bárminemű törvényektől. A' törvény

kell-e a' pfalzi katholicusok' irányában a' vallásszabadságot 's az egyletjogot értelmezni, mint a' protestánsok, izraeliták, rongeanusok' irányában? Ha keresztbe teszszük
kezeinket, 's a' kérdés' megoldását azokra bízzuk, kik az
egyházon kivül állnak : láthatjukSchweizból, hogy millyen
az illy kezdetnek a' vége. De ha határozottan föllépünk a'
mi 's egyházunk' igazai és szabadsága mellett, akkor az
idő' szélvészei elzúgnak mellettünk, 's mi utódainknak a'
legszentebb örökséget a' hitet 's annak szabadságát, mint
egy jobb jövő' zálogát, tartjuk meg.

Különfélék.
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eleget tett, ha ama' szellemet és kitartást nem akadályozta,
az ipar-, művészet-, kereskedelem- és földmivelési mozgalmaknak szabad tért nyitott, azt biztosította. De holt
betű marad, hahogy az emberek az általa nyújtott alkalmat és tért nem használjak, igénybe nem veszik. Kérdés
pedig, valljon több biztosságot, több oltalmat, több impulsust nyerendnek-e amaz érdekek az uj alkotmányok alatt,
mint mennyiben a' régiek által részesültek ? Miért tehát
az a' dühös újítási viszketeg, melly testvérgyilkolástól
sem irtózik, csak forradalmát keresztül vihesse ? Nyakra
főre csak ujat és ujat projectálunk, mintha nem bennünk,
hanem a' törvényben lett volna a' hiba. En attól tartok,
nehogy ránk illjenek a" classicus' szavai : ,Ex senatusconsultis et plebiscitis erimina exercentur : ut olim vitiis , sic
nunc legibus laboramus.'

Irodalom.
,Jesus kommt ! oder Predigten und Anreden vor,
bei und nach der ersten Kommunion ; nebst vielen kurzen
für die sakramentalische und geistliche Kommunion dienlichen Betrachtungen. Aus neueren französischen Schriften
gesammelt und bearbeitet von L. Jung, Priester des Bisthums Strassburg. Parate vjam Domini. Augsburg. Rieger. 1848.' 8r. 1 5 8 1. Kapható Emichnél; ára 4 8 kr. p. p.
A' mult évben tartott egyházi tanáeskozmányokon
nyilványult közvélemény után bátran állithatjuk, miszerint e' széles magyar egyházban alig leend csak egyetlenegy tisztelendő névre méltó pap is, ki a' hitéletet, jelesül
az imádandó Oltári-szentség iránti eleven buzgóságot, a'
hivek' kebelében itt-ott netalán hanyatlani kezdőt, föléleszteni és szilárditni ne iparkodnék. Az e' czél' elérésére
irányzott eszközök közt egyik : a' gyermekek' első áldozásának a" nálunk eddig szokásban levőnél iinnepélyesbbé tétele. Nem is az kérdeztetik már : valljon kell-e
az első áldozás' módját fényesebb- és ntagasztosbbá tenni ?
Ezen már átestünk : de más kérdés volt a' hogyan ? E' lapok' hasábjain megvitattatott e' kérdés is. Kik a' lelkinyájőrködésben annyi időt még nem töltöttek ; kik a' gyakorlati életben fölmerülhető akadályokat annyira nem ismerik, mint a' korosabb és tapasztaltabb lelkipásztorok : nagyon, igen is nagyon kívánhatták, vajha történt volna az
emiitett vitatkozást illetőleg több helyről is közbeszólás,
vagy útbaigazítás. A' húsvéti gyónás' ideje itt van, és
még most sem tudjuk igazán, mihez kelljen magunkat
tartanunk. Mennyire vártuk és méltán a' nemzeti zsinatot,
's az ezer összegyűlt kérdésekben hozandó rendeleteit ! A'
zsinat a' haza' jelen állapotja miatt meg nem tartathatik ;
de azért át nem látjuk : miért nem lehetne életbe léptetni
több, a' hitélet' megelevenitésére ajánlott és üdvesnek elismert rendelkezéseket ? Az ország' különben csendes részeiben nincsen semmi, mi az első áldozás' ünnepélyesitését
akadályozhatná. A' mit tehetünk, tegyük meg, 's ne halogassuk jobb időkre, mert ugy látszik, a'jobb idők még igen
távol vannak tőlünk ; Isten áldását adandja munkánkra.
A' húsvét utáni első vagy második vasárnap, mellyen az
érintett áldozás végzendő volna, még van olly messze tőlünk, hogy meggondolhatjuk és elhatározhatjuk magunk
közt : akarunk-e már valahára tenni valamit ez ügyben,
vagy sem ? Igen tisztelt paptársaim ! ti igen is sziveteken
hordozzátok a' gondotokra bízottak' üdvességét ; ti készek
vagytok mindent megtenni, mi a' tőletek is sajnosan tapasztalt hithidegség' megszüntetésére jótékony hatással le-
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end ; de szólaljatok föl minél előbb, minél többen e' kérdést
illetőleg, és a' testvéri szeretet' hangulatán e' lapok' hasábjain is nyilvánítsátok a' közpapság' buzdítására és tanulságára
nézeteiteket. Kisded növendékeinket előkészitenünk szintúgy kötelességünk, mint máskor ; ezt megteszszük most is,
's azalatt pedig az áldozás' szertartása körül is szólhatunk. Addig is, mig talán még leend alkalmunk e' tárgyat
illetőleg tapasztaltabb férfiak' nézetei után szólani, bátor
vagyok egy segéd könyvecskét ajánlani, utmutatásul azoknak, kik külföldi hitrokonaink' jó példáját, igen dicsérendő
módon, követni akarják. A' könyvecske az, mellynek czime fönebb olvasható. Mint ebből is kivehető ezen könyvben az első áldozás' alkalmával mondott beszédek foglaltatnak, jelesül : az áldozást megelőző vasárnapra néhány
egyházi beszéd, mellyekben a' szüléknek és az egész községnek tudtára adatik a' bekövetkező nap' fontossága. Különösen sikerült beszéd az első illy jelmondattal : ,Ecce
evangelizo vobis gaudium magnum.' A' 2-dik és következő
lapokon találtatnak rövid, a' gyermekeket iskolából áldozásra hívó beszédek, egyiknek jelmondata ez : ,Dicite invitatis . . . omnia parata (sunt) ; venite ad nuptias.' A'
24-dik lapon van egy beszéd a' gyermekek-, szülék- és
hívekhez a' szent mise előtt illy jelmondattal : ,Introibo ad
altare Dei.' Közvetlen a' szent áldozás előtt szinte egv kis
rövid beszéd az 52-dik lapon e' szent-irási mondat fölött:
,Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.' A z 54-dik
lapból a' 90-dikig az imént megérintett alkalmakra egy
másodévi folyam tartalniaztatik. A' 90-dik lapon a' keresztségben tett fogadások' megújítása előtt és után mondandó beszédek, a' 93-dikon pedig a' gyermekek' szétbocsátása előtt a' szülékhez intézett intések találtatnak.
1 0 2 — 1 2 3 lapok ugyanazt tartalmazzák második évi folyamul. A' 123-dik lapon az első áldozás' évfordulati ünnepére szánt beszédet találunk e' jelmondat fölöttt : ,Observa, & c a v e , nequando obliviscaris Domini D e i tui &
negligas mandata cius atque judicia.' (Deut. 8, 11.) Vannak ezeken kivül az Oltári-szentségrőli hitágazatokat értelmező, valamint szent áldozás utáni beszédek is találtatnak e' könyvecskében : végre rövid elmélkedések, mellyeknek tárgyát e' kérdések teszik : Jézus a' mi királyunk jön.
Jézus a' mi mesterünk, Jézus a' mi barátunk, Jézus a' mi
testvérünk, Jézus a' mi atyánk, Jézus az igazság' napja,
Jézus a' mi vendégünk 'stb. jön. Mindenütt kérdeztetik :
ki, kihez, miért j ö n ? A'könyvecske igen használható,'s
ajánlatra méltó; valóban jó szolgálatot teend azoknak, kiknek ideje a' különben is gyakori húsvéti gyóntatás által
igen el van foglalva. Nem csak azért közöljük a' könyvecske' tartalmát, hogy tisztelt paptársaink lássák, mit vegyenek : hanem hogy azok is, kiknek legjobb akaratjuk mellett sem volt alkalmuk e' tárgy körül olvashatni, tudják :
milly renddel szokták e' szertartást végezni külföldi, jelesül német- és francziaországi hitrokonaink. Zalka János.

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége részére a' posonyi sz. benedekrendiek, jelesen Engelhardt Anselm,házfőnök 1 arany ; Pendl
Alajos, főg}mnasiumi i g a z g a t ó S ; Mann Aemilian, akad.
történettanár 1 ; Fábián Ambrus, költészettanár 2 ; Ferenczy
Jakab, akad. tanár 2 ; Fojtényi Cassián, akad. hitszónok 1 ;
Kaposy Lucián,akad. mennyiségtanári frt; továbbáTakácsy
Józsa döri lelkész 5 frt ; Székesfejérvárról 22 frt 15 kr ; egy
névtelen ezen mottóval : ,Tu es Petrus, et super hanc petram
etc.' 2 2 frt; összesen 6 3 9 frt 13 kr. p. p. és 7 arany.
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , I í u n e w a l d e r h á z .

KATH. B6YHAZÏ m Y O I R A T .
BUDAPESTEN,

3«.

MARTHS » .

IS-»»

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
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Züngerle

Roman-Sebestény.*)

,Jó harczot harczoltam, a' futást elvégeztem,
a' hitet megtartottam.' Ezen öntudattal tehette le
a' pásztori botot az ősz Zängerle R o m a n - S e b e s tény lierczegpüspök, midőn nem sokára a' mult
évi politicai napéjegyeni zivatarok után magához
szőlitá öt az U r , az igazság' koronáját általvenni.
Az ö majdnem 24 éves püspöksége folytonos
küzdelem volt az egyház' szabadságáért, a' j o s e phinismusi kényuraság ellen. Roman, hogy szellemét 's tetteit a' legpontosabban ecseteljük, azon
igaz volt, ki a' hitből él. A' rend , fegyelem 's
tudományok' mivelése által egyenlőn tündöklő
wiblingi benedekrendiek' kolostorában neveltetvén, már mint ifjú pap valódi keresztény szellemtől volt áthatva, melly a' folytonos tanulás 's szigorú életmód által mindinkább edzettebbé lön ; és
midőn ö a' tizenkét évig árva seckaui megye'
kormányát átvevé ; az osztrák bureaukratiának ugy,
mint a' clerus' egyházellenes töredékének ellenében valódi szirt gyanánt szolgált. Derült, nyájas,
vendégszerető, lelkes, mulattató a'magánélet' t á r salgásaiban; tulajdonok, mellyeket a'neki kevesbbé
kedvező rendek sem tagadhattak el ; 's mégis s o kak által d u r v a , makacs 's hajlithatlan emberként
gyaláztatott. És valóban az egyház' körében ugy
állott Roman, mint egy szobor, mint érczfal, melly
az ellene hengerített minden papirkötecseket, a'
kriticának ellene intézett minden nyilát egyaránt
gúnyolja. Beszédét, mellyet nem értének, hallatlannak, magaviseletét, melly az álladalmi rendszabálytól némellyekben eltért, kiállhatlannak találták.
*) Ezen erélyes, buzgó és jótékony főpap a'bécsi gonosz
sajtó' sokféle megtámadásainak volt kitéve. Emlékezetét Schlör Alajos a' bécsi egyházi újságban közzétett azon életirás által, mellyet itt fordításban adunk,
fényesen igazolta.
Szerk.
ELSŐ

FÉLÉV.

Más föpásztorokkal könnyen bántak, csak R o m á n nál nem. Böviden : sokan ugy voltak vele, mint nagy
Vazullal az idejebeli praetor, kinek ez azt mondá:
,Püspökkel talán még soha sem beszéltél.' Roman
az első években meglehetősen elszigetelve állott
a' csatatéren, 's csak élte' alkonyatán örvendhete
érdemes metropolita-fönökével szorosabb v i s z o n y ba jöhetni. Milly megható volt látni az alázat'azon
versenyküzdését, mellyel egy részről az ifjú f ő pásztor az ősz suffraganeust tanító- 's atyaként t i s z telte ; más részről meg viszont ez neki, mint e g y házi főnökének hódolt, s az ös kánoni rendet
visszaállítani törekedett. Az ujabb idők'szükségeit
jól fölfogván, a' mint utóbbi pásztori levele t a núsítja , Roman kevéssel halála előtt közös e g y házi tanácskozást indítványozott, melly később
Salzburgban valóban meg is tartatott. Más p ü s p ö kökkel is szívesen föntarlá a' testvéri összeköttetést, belsőleg meggyőződve l é v é n , hogy Cyprian'
szavai szerint a'püspökség egy. ,Episcopatus unus
est, cujus a singulis in solidum pars tenetur.'
Az egyházi egység és katholicitás' szellemében Roman a' legszorosabban ragaszkodók Péter'
székéhez ; hova, a' politicai akadályok által mit
sem zavartatva, a' szükséges engedvények- és
szabadalmakért folyamodott. *) Állandóan b a r á t ságos viszonyban állt az apostoli nuntiusokkal,
kiknek egyike nevére czélozva, öt valóságos
katholieus pásztornak nevezé. Ö tisztelte, 's e l ő segítette az egyháznak minden szent intézvényeit,
következéskép a'szerzetes-rendeket is. Valódi r o *) Roma elismerte érdemeit, 's a' szent-székhez intézett
folyamodványait mindig a' legnagyobb készséggel teljesité; mert a' mint mondaték, illy püspöknek mit
sem lehet megtagadni. Ismeretes az, hogy XVI. Gergely pápa őt házi praelatusává, 's a' pápai trón' oldalpüspökévé nevezte ki. Világi rendet az egyházi férfiú
nem kapott.
30
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mai 's ultrainontán, söt ultramarin is volt, miután
megyéjéből gazdag adományokat luilde az oceanon
tul, az éjszakamerikai missiók' fölsegélésére, valamint a'libanusi maroniták's a'jeruzsálemi szent sir'
számára is.,Istenemre' szóla Achis David királyhoz ;
, t e j ó és igaz ember vagy, de a'zsarnokoknak nem
tetszel.' Roman mi sem volt kevesbbé, mint j o s e phinista's udvaroncz ; 's ez kiilsö békéjére nagy
szerencsétlenség volt, mert innen az ö szánandó 's
szakadatlan összeütközései a'politicai hatóságokkal.
Világismeretes , milly makacsul ragaszkodik az
osztrák bureaukratia a' legújabb időkig is azon állam-egyházi rendelvényekhez, mellyekröl minden
pápa, VI. Piustól IX. Piusig mint egyházi j o g t a lanság- és egyházromlásról panaszkodtak, liogy
Roman' hosszú szenvedéskorából még valamit említsünk: tudva van, hogy az egyházi házassági törvények, mennyiben azok a' polgáriakkal nem e gyeztek, politicailag semmi- 's érvényteleneknek
tekintettek; a' püspöki hivatalnak a ' f e l e k ' k é r é sére a' kihirdetési papi engedvényt szorgalmazni megtiltatott , habár ez a' kiadott politicai engedvény' minden esetére nézve biztosítva
volt, és csak az egyházhalaltni önállóságnak elve
kívántatott föntartatni; a' megjavithatlan ágyasoknak egyházi kirekesztéssel való puszta fenyegetése is, melly ügyben a' világi karhatalom
éveken át hasztalanul siirgöltetett, nem tűrhető
merénynek nyilváníttatott ; rendőri beavatkozással fenyegelödztek azon, a' püspök által tervezett javitás ellen, melly az egyházi tanítást é r deklé; parancsolólag eröszakoltaték ki, a'megtérni
nem akart nyilvános bűnösök' egyházi halotti
megáldása, mellynek megtagadásaéri az ösz f ő pásztor ideiglenes bezáratással is fenyegetteték, a'
neki engedelmeskedő papok pedig minden tekintet
nélkül megbüntettettek; röviden a' bánásmód több
évek' folyamán át számos tényekkel bebizonyitá,
(mi időközileg szóval is kimondatott,) hogy csak
egy legmagasabb hatalom ismertetik el az álladalomban, mellynek az egyház' tisztán lelki dolgokban is engedelmeskedni tartozik, 's hogy az egyház'
törvényhozása csak annyiban érvényes, mennyiben
az az álladalom' rendelvényeivel nem ellenkezik.
Ez okból, midőn Roman püspök az egyházi t e metkezés' ügyében, az egyházi rendelvények' hiteles magyarázata végett a' megkérdezendő R o mára hivatkozott volna, bosszonkodva kiáltának
föl ezen hierarchiai vakmerőség fölölt: „Hogyan?
a' püspök bátorkodik a' pápát a' császár lolé állítani?" Kevéssel az állandón türedelmes püspök'
halála után a' vitatott tárgy fölött egy ministeri
rendelvény jelent meg, mellynek czélja volt, a ' f ö pásztort, vonakodásának rosszalása mellett, az

egyházi jog' valódi (?) értelméről, valamint az
1 7 8 0 - d i k évi politicai rendelvényekről fölvilágosítani. Az elveknek illy homlokegyenes ellentéte
mellett , miként lehetett volna barátságos összeköttetésnek helye ?
Jól fölfogom, miért tisztel az egyház némelly
püspököt vértanú gyanánt, ki tulajdonkép csak
mint hitvalló halt m e g , mint például vercelli E u sebiust. Roman kész volt az igazságért életét is
föláldozni. Macskazenéveli minden fenyegetödzés,
v é r e s jeleneteknek, minőkkel az egyházellenes k ö vetelések' megtagadásáért rettegtették, minden elő—
rajzolása meg nem indíthatták a ' m á r halálához k ö zel álló öreget, hogy lelkismeretét megsértse. Már
évek előtt példázgatotl neki elmozdítása felöl
egy tekintélyes lierez eg, mondván : „Önt elő f o g ják mozdítani, 's nekünk önt el kell veszítenünk."
Azonban mit tehetett az illy ijesztgetés az ellen,
ki, miként maga inondá, jobban rettegi az egyházi
rendelvényeket, mint az ágyukat. Egyébiránt e'
helyen el nem hallgatható a' fönséges és á j t a tos ausztriai udvar' megérdemlett tiszteletére az,
hogy valamint Ferencz, ugy Ferdinand császár is
a' lűterös főpappal kitüntetett kegygyei bántak, 's
az ö számos, de szükséges folyamodványaiban
az igazságot mindenkor elismerék. *2) Bécsnek
többi slalushivatalnokai i s , kiknél Roman ifjabb
életidejében többször személyesen megfordult,
hogy nekik néhány hitalap- és erkölcstani órákat
a d j o n , nem igen állhattak ellent beszéde' e r e j é nek, melly lelke' világosságiról 's hitleljességéröl
tanuskodék. Ugyanezen tulajdonokat csudálták a'
statusférfiak az ö irott, önmaga által fogalmazott
folyamodványaiban. mellyek között némellyek,
mivel azokat sem visszatorolni nem tudták, sem
helyeselni nem akarták, mostanáig is válaszra
várnak. Sajnos, hogy ezen végnélküli irkálások a'
legegyszerűbb tárgy' világosságát csak elhomályositák, 's a' vita' hevét csak nagviták a' püspök' akarata ellen, ki a' szóbeli értelmezésre
mindig kész volt, 's az irodai rendszert tulajdon
egyháza' kormányzatában sem szerelte. 0 ezt
csak korabeli lerázhatlan nyűgként tűrte, 's igen
kész volt egyházi tárgyakat, habár fontosokat is,
szóbeli értekezés által eldönteni. a' nélkül, hogy
* 2 ) A'esászári háznak egyéb tagjai is mindenkor kegyelték őt, kitűnő bőkezűséggel istápolva egyházi 's közhasznú törekvéseit, elleneinek bosszankodására. Teljes bizodalmu és elszánt áhitatában, sokszor főrangú
személyek kérték ki áldását, mint Maria-Ludoviea
parmai herczegnő, ki Gratzben keresztüli sokszoros
utaztában őt közönségesen meglátogatta, 's épült beszédeiben. Julia, anhalt-kötheni herczegnő halála
előtt egy hónappal Grätzbe utazott, csak egyedül
azért, hogy ezen szent embernek áldását vehesse.
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azok a'szent-széki irodának Írásban bemutattattak,
vagy előadattak volna. Jóllehet minden ügyben
szívesen hallotta 's használta mások' tanácsadását , mégis pásztori hivatalának gyakorlatában
szorgosan óvakodék a' rendes föpásztori hivatal
mellett álló, hason papi hatóságtól függeni, mert
,a' rendes főpapi hivatal', mondá ö, ..joggal én
vagyok.' Valóban nevetséges esztelenség tehát, ha
valaki ez emberben camarillát, mellynek b e folyása ingerelné öt olly lekiizdhetlen ellenkezésre
a' hatóságok ellen, vélte lappangani. Mindazok,
kik öt közelebbről ismerik, önállóságáról 's j e l lemszilárdságáról meggyözödvék, melly is haláláig
hasonló maradt magához. Roman püspök nemes
oroszlány v o l t , ki egész erejével Isten' ügyeért
küzdött; Roman férfin volt, hit- és Szentlélekkel
telt férfin. (Folyt, köv.)

F ü l ö p - L a j o s király és d'Affre érsek.
A'philosophiai évkönyvek több igen érdekes
adatot közlenek a' nem régiben vértanúi halállal
kimúlt párisi érsek' viszonyairól Fülöp-Lajossal,
az akkori franczia trón' birtokosával. Affre urnák
erőszakos és folytonos küzdelmei a' kormánynyal,
's különösen Fülöp-Lajossal tudvák. Az egyház'
szabadságaiból de csak egy hajszálnyit sem e n g e dett oda a' derék főpap : noha többször adák neki
értésére, mikép fejét hibornoksüveg fogná diszesiteni, ha a' kormány'követeléseinek irányában több
engedékenységgel, vagy tán inkább jellemgyengeséggel , hogy ne mondjuk, egyházárulással v i seltetnék. Az apostoli szent-székhez örökké hü és
engedelmes érseknek föszándoka vala, méltóságát
utódai' számára olly állapotban megörzeni, minőben
ö azt elődeitől átvette. Meg vala győződve alfelöl,
hogy Fülöp-Lajos a' szent-széket rá akarja szedni,
's maga köré ollyan udvari püspököket teremteni,
kik az ö kedvének egyátalán hódoljanak. E' dologban sok vitatkozást kell vala kiállania a'királylyal,
's ez, theologusi szerepet vévén föl, kézzelfoghatóan iigyekvék bebizonyítani, hogy ö csak az e g y ház' javára czéloz Nem került, az igaz, nagy f á radságba a' főpapnak, a' király' idézetei- 's e l lenvetéseire megfelelni; de mi haszna? A' királyi
theologus , mintha semmi czáfolat sem adatott
volna, mindegyre az előbbi eszmék mellett maradott. Végre kénytelen lön az érsek fölhagyni a'
tanácskozással, 's a' királyt arra kérni, hogy ezen
ügyek felöl ministereivel értekezzék.

hatóságai 's több előkelő uraságok a' királynál,
ennek névünnepe' alkalmával, tiszteigének, a ' s z ó nokló érsek azt találta mondani, hogy az e g y háznak nem pártfogásra, (protection) hanem s z a badságra van szüksége.' A ' király annyira m e g bántva érzé magát a' szabadelmü nyilatkozattal,
hogy annak a' ,Moniteur'-beni közlését eltiltá. A'
főpap a' rendszabályt az ö szavainak rosszalására
magyarázá, 's méltán is. Azért midőn a'következö
éven ujolag szóba került a' királynál teendő tiszteletheszéd, az érsek pár nappal előbb a' királynéhoz ment, előadván neki, miszerint ö hajlandó
ugyan a' közelgő alkalommal a' király előtt m e g jelenni a' tisztelgökkel : de beszédet tarlani épen
nem. Mikor pedig a' királyné e' szavakra m e g rémültén azt mondá : ,Az Istenért, hiszen ez n a gyon megbántaná a' királyt,' a' főpap igy v á l a szola : ,Ezt én sajnálom leginkább; de azt csak
megengedi fölséged , hogy én magamat , 's az
összes papságot nyilvános gyalázatnak ismételve
ki nem tehetem.' ,Hát legalább szóljon ön előbb e'
dologról a' királylyal, 's én nem kétlem , hogy
elégtételt nyerend, 's a' bajt ki lehet egyenlíteni.'
,Ha a' király ö fölsége meghallgattatásomba b e l e egyez, meghívására örömest engedelmeskedem.'

Az óra ki lön szabva, 's az érsek pontosan
megjelent. A' király öt a' teremben fogadá, s z o kása szerint egy ablakfülkébe v e z e t é , 's leülteié.
Egy darabig mindketten hallgattak, végre szóhoz
fog az érsek, 's mond : ,Tudtomra esvén, hogy a'
király engem látni kiván...' ,Énnekem' bele vág a'
király, ,semmi mondanivalóm sincs önhez. Inkább
ugy vagyok értesítve, hogy ön kivánt szólni v e lem; kész vagyok önt meghallgatni.' ,Jól v a n ; a'
király fogja tudni látogatásom' okát. Mivel én m a gamat ujabb megszégyenittetésnek kitenni nem
akarom, azért olly szándékkal vagyok, hogy f ö l séged' névünnepén megjelenjek ugyan a' clerus'
élén fölséged előtt : de beszédet tartani nem f o gok.' ,Értem ; ez csak ujabb megtámadás, m e l y lyet ön ellenem tenni készül. Ugy hittem, hogy
vitatkozásainknak immár v é g é r e jártunk : de ön
azokat újból látszik kezdeni akarni. Midőn tavali
beszédjének közlését eltiltám, oka vala, mivel ön
abban nem helyes javaslatokat engedett meg m a gának.' ,Megbocsásson a' k i r á l y ; de sem szándokom, sem szavaim illy értelemre okot nem adhattak;
ugyanis szabadságot kivánni és nem pártfogást,
gondolom, a' legszerényebb k é r é s , mellyet az
egyház nyilváníthat.' ,Én pedig arról hallani sem
akarok. Önök a' maguk' követeléseikkel 's hírlapjaikkal
mindenfelé zavart idéznek elő.' Azután más
Egyébiránt a' főpap már jóval előbb kieseit
kérdésre
menvén át a' király, szemrehányólag t é volt az udvar' kegyéből, hogysem a' februári f o r vé
hozzá
: ,Igy nem régiben is, jól tudom, hogy
radalom kitörne. Ugyanis 1846-ban, midőn Paris'
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egyházgyülést tartottak önök Saint-Gennainben.'
,Az nem vala egyházgyülés ; hanem több püspökbarátim jelentek ineg nálam, 's beszédünk' tárgyát az egyházi fegyelemnek némelly pontjai tevék! 4 .Jól tudtam é n , hogy egyházgyülést hivott
össze; dene feledje, hogy önnek erre joga nincs.'
E ' szempillantásig az érsek igen tartózkodva, 's a'
királyra majd föl sem pillantva adá válaszait:
de ezen utolsó szavaknál nyíltan 's élesen nézvén
a' királynak szemei közé, szilárd hangon mondá :
,Bocsánat uram (sir)! Minden bizonynyal van
ez a' jogunk : mert minden időben föl vala j o g o sítva az egyház, összegyűjteni püspökeit, megyéik' dolgairóli tanácskozás végett,' ,Ezek puszta
követelések ; de mellyeket én meg fogok tudni
hiúsítani. Azt is hallottam, hogy ön követet küldött
a' pápához; mi czélból?' IIa ez csak a' magam
titka volna, tüstént közleném fölségéddel : de mivel egyszersmind tiszttársaimé; azért azt a' király
előtt föl nem fedezhetem.' Itt fölpattant helyéből a'
király, 's mérgesen kiálta : ,Érsek! gondolja meg,
hogy már több mint egy mitrát' (püspöksüveget)
,zúztak össze.' ,Igazság u r a m ; őrizze Isten k e gyelmesen a' király' koronáját : mert bizony ez
már sok koronával is megtörtént.' *) Ez vala utolsó
audienziája az érseknek Fülöp-Lajosnál. (Az
augsburgi ,Sion' után.)
Fojtényi.

A' jelenkor' története hirdeti az Isten'
jelenlétét. * * )
Szereteti barátim ! Mialatt lelkesen látunk a"
munkához, és a' hajdankor' történetének kezdetére
visszamegyünk, szélvészszárnyakon suhanik el a'
jelen' története tanodánk' küszöbe előtt. és nem
akarja megengedni, hogy róla egészen megfelejtkezzünk. Az ujabb történetből is s o k , igen sok
tanulni valónk leend, mert ez nem kevesbbé tanul*) A' felelet' ezen 2-dik ejtése sokkal kihívóbb és drasticusabb, semhogy részünkről hitelességében megnyugodhassunk. Hiszszük . a" boldogult minden erélye és
resignatioja mellett is , sokkal szerényebb és alázatosabb lelkű, 's e' mellett a' polgári hatalom- és tekintélynek is buzgóbb tisztelője volt, semhogy egy királyi fölség' ellenében hasonlót hasonlóval megtorolni,
hajlandó lett volna.
Szerk.
**) Ezen töredék záradéka egy nem régen megjelent illy
czinùi értekezésnek : „Ueber das Grundprinzip der
Weltgeschichte. Vortrag, gehalten am Anfange des
Wintersemesters der theologischen Schulen des Klosters Maria-Einsiedel n , von 1». Karl Brandes, Bcnedictiner und Professor der Geschichte und des Kirchenrechtes." Einsiedeln, 1848. Bei Gabr. Karl und
Nikolaus Benziger.

ságos az életre nézve, mint a' mult és jövő'értelmezésére. Szükséges tehát, hogy ez is előadandó
történetünk' körébe soroztassék, hogy igy kor
igényelte férfiakat neveljünk a' hazának, kik neki
valamint az ó , ugy az ujabb kor' történeti kincseiből is szolgálhassanak. Azért nekünk is
szól Istennek a' profétához intézett szava :
„Menj ki, 's állj meg a' hegyen Isten előtt.
Íme tehát az Isten általméne, és Isten elölt
nagy és erős szél. melly felforgatja a' hegyeket,
meghasogatja a' kősziklákat, de a' szélben nem
vala az Isten; a' szél után földindulás következék,
de az Isten nem vala a' rengésben. A ' rendülést
tiiz követé, de a' tűzben nem vala az Isten; h a nem a' tiiz után hallatszék lassú szellőnek csendes
zúgása; mellyel hallván Illyés, befedé képét, mert
az Ur vala jelen."
Igy kedves barátim Imi is meg fogjuk ismerni
Isten' lépteit a' kor' történetében. A' szélvész
felkerekedett, és alapjaiban megrázkódtatja a' t á r saságot. Az emberek azok. kik a' fergeteget fel—
izgaták a' mélységből. az Ur pedig nincs a' f e r getegben; azonban az Ur' követekül rendeli a'
fergetegeket, és a' tűzlángokat szolgákul, kiket ú t jában maga elölt küld. És miután a' fergeteg a'
hegyeket felforgatta. és a' kősziklákat a' társadalmi épület* alapjában széthasogatta, ekkor megjelenik ö ; ós csak a' vak nem veszi észre közeledtét. Még eddig minden kihágásnak, minden törvényszegésnek szabott határt, még minden vétséget törvényszeriileg büntetett m e g , még minden
tulságol korlátai közé szorított ; a' kevélység még
mindig porrá omolt, az erőszak' hatalma semmivé
olvadott, és semmi sem állott meg előtte, mint
az igazság, jogszerűség, méltányosság és az
igaz m é r t é k , mellyekre ö tetszéssel néz le. Így
lön ő kezdettől, és mikép tön az atyákkal, ugy
teend ö velünk is, és az idővel, melly még jövend.
Igazságot fog szolgáltatni. Könnyen, mikép a' nap
a' ködfátyolon, liatand keresztül szeme a' nagy, de
tires szavalt' tragicai álarczán, melly alá a' k é p mutatás, erőszak, aljasság és minden gonosz
szenvedély rejtezni szerel. Zavarják bár törvényellenes kívánságok a" világot, mindazáltal minél
inkább törekednek czél felé : le nem győzhető
hatalomra találandnak,mellyen megfognak töretni.
Űzzék bár korlátlan ösztönök, nyilván vagy titkon , a' hamisság és erőszak' cselekedeteit : a'
mindeneket igazgató lény elébb. hogysem czélt
érhetnének, porba döntendi hin igyekezetöket. 0 ,
ki elölt a' világ meghajol, most is be tudja teljesíteni, mit a" királyi jós róla énekel : „Dominus
confregit r e g e s , iudicabit in nationibus, implebil
ruinas, conquassabit capita in terra multorum."
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igy oktatand minket az ó és uj kor 1 története,
csak minden elfogultságtól menten tudjuk magunkat tartani. És mikép is lennénk elfogulva barátim!
A' katholicus öntudat' teljéből, melly olly magosra
heviti szivünket, szólok, és pedig rokonelvüekhez.
Schweiz' közepén schweiziakhoz szólok ; és miként hegyormainkról köröskörül a' leglágasb kilátást élvezzük : ugy a' tudomány- és történetben
is minden szűkkeblű elfogultság- és mindennapiasságtól óvjuk meg magunkat. Mi a' jelen' férfiai
akarunk lenni, de egyszersmind férfiai a' mult- és
jövőnek, kik apáink' mája és tegnapja mellett a'
tegnapelöttct nem akarjuk elfeledni. Midőn fájdalomteljesen tapasztaljuk, mikép hatott be alpesi
völgyeink' tág kapuin annyiféle romlottság, melly
most mintegy rossz féreg rágódik a' régi celta
ágon és szabadságon : a' történet által oktatva,
még nem akarunk a' nemzet miatt kétségbe esni ;
mert azon n é p , melly hegyeken lakik, magát egy
könnyen csüggedésnek és szükkeblüségnek át nem
engedi.
Istenünk tehát, a' mi atyáink' Istene, kinek
bölcsesége, összege a' világon elejétől létező bölcseségnek, ki ős forrásából önté ki a' történetet,
hogy összefüggő lánczolatban folyjon végig az
időkön: 0 legyen világunk' utainkon. Komolyan
áll 0 a' folyónál, melly ezer erekből gyűlt össze;
és mialatt mi tudományi szomjunkban csak hálásan
merítünk a' folyó' habjaiból, hogy lelkünk e r ő södjék a' vizsugáron, melly a' történeti tudományból belénk szivárog, szivünk mindenkor teljes készséggel kormányoztassa magát a' világkormányzótól, hogy j ó k , és mindig jobbak legyünk.
Csak e' kettő egyesiive valódi bölcseség, és csak
igy végezzük be a' munkát, mellynek végbevitelét
a' történet' Ura reánk bizta.
y. o:

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Francziaország'.
(A' franczia püspökük' nagyböjti körleveleiknek kivonata.) Nincs korkérdés és szükség, mellyet a' franczia
püspökök a' nagyböjtre kiadott pásztori értekezéseikben,
egyik egy j másik más tárgyat fejtegetve, föl nem világositanának. Az eszmék' ezen gazdag tárának örvendve, ime
a' jelen nagyböjti körlevelek rövid kivonatban, a' mint
azokat az ,Ami de la Religion'-ban találjuk.
Az egyház kivül áll a' kormány és politicán, illy
bevezetéssel kezdi az emiitett lap ; de nem áll a' társadalmon kivül. Ennek ölében létezik és munkál ; vannak
mint az időben élőnek világi érdekei ; és mint isteni intézmény, a'társadalmi rend' alapelveit illetőleg egyszersmind
tan- és oktatási tekintélyivel is bir, miután azok a' re-

ligio- és erkölcsiséggel mind elválaszthatlanul összekütvék.
Ezen kivül nem csak jogában á l l , hanem kötelessége is,
azon főkérdésekben közbenjárónak lennie, mellyek a'népek"
életét érdeklik, és némileg az emberiség' lényegéhez tartóznak. Kétségkívül mint érdeklett rész i s , de még inkább
mint biró és engesztelő szokott közbenjárni a' társadalomnak egymással viaskodó osztályai, a' gazdagok és szegények között, eszökbe juttatván ezeknek ugy, mint amazoknak az ő jogaikat és Istennek tartozó kötelességeiket, soha
sem választván el a' megnyugvást a' szeretettől, a' szenvedést a' segélytől, a' szükölködést az alamisnálkodástól,
egyaránt kárhoztatván a' gazdagnak szivkeménységét és
a' szegénynek gonosz irigységét; végtére ezeknek ugy. mint
amazoknak megmutatván, hogy minden békeség az igazságban, minden igazság a' szeretetben, és minden szeretet
az Isten' törvénye iránti engedelmességben rejlik.
A' pásztori levelek' legtöbbjei i s , mellyeket a' inéit,
püspökök velünk közleni kegyeskedtek, azon erkölcsi, társadalmi vagy politicai kérdésekkel foglalkoznak, mellyeket
a' februári forradalom támasztott, és mellyek még a' romlás' folytonos ijedelmei gyanánt fejünk fölött lebegnek.
Ezen kérdések, a' religio-, ennek hitfői-, erkölcstana-, isteni-tisztelete- és intézményeihez való viszonyaikkal fejtegettetnek. A' lelki és világi társadalomnak érintkezési pontjai,
a' határok, mellyek egyikét a' másiktól elválasztják, világosan meg vannak határozva ; a' kereszténységnek a' demokraticus kormányzattali összezavarása, mellyet az utolsó
időkben megállapítani akartak, tiltakozásukat idézte elő ;
a' főpásztorok kiváltkép e' szavaknak : Szabadság, egyenlőség , testvériség, evangeliumszerü értelmét iparkodnak
meghatározni, mellyekkel olly botrányosan és siralmasan
visszaéltek ; ők mind, egy akarattal kárhoztatják a' socialismus' veszélyes tanait, mint gyökerében megrontóit minden politicai, valamint minden vallási rendnek is.
Más pásztorilevelek különösebben vallásos tárgyaknak szentelvék. D e ezen utóbbiak között sem találunk
egyet is, hol a' pillanat' előitéletei föl ne merülnének, hol
a' főpásztornak mélyen megilletődött szava, a' legfájdalmasb aggodalmak közé bölcs és üdves tanácsokat nem vegyítene.
A' püspöki karnak ezen sürgetős és átalános gondoskodása , kit sem fog meglepni : méltó ez az ország' hálájára és a' történetész' figyelmére. Mi el nem mulasztjuk
a' politica' embereinek figyelmét és elmélkedését ezen magasztos és ünnepélyes tanításokra fölhívni, mellyeken olly
fönséges bölcseség és magában olly biztos tekintély leng
keresztül.
Mi nem akarjuk ezen nagyszerű nyilatkozvány' hatásáról ítéletünket kimondani, föltartván magunknak azoknak öszhangzását és legátalánosb következményeit elsorolásunk' végén kimutatni. Elemzésüknél azon felosztást
fogjuk követni, mellyet a'körlevelek' tartalma után tűztünk
ki magunknak, mennyiben vagy a' társadalmi és politicai,
vagy a' vallási rendet illető tárgyakról értekeznek : mi mintegy két külön sorozatot fog alkotni. Ugyanazon sorozat' körlevelei a' megyék' betörende szerint fogják egymást követni. Mi o' munkában, a' mennyire csak lehet magunkról
megfeledkezni fogunk, annál több tért engedvén a' főpásztorok' szavának, mellynek erejét és tekintélyét mi sem foghatná kipótolni.
Agen megye. A' mélt. püspök pásztori levelében
azon tétel ellen küzd, melly minden socialisticus iskolának
és elméletnek alapja, úgymint : a' szenvedélyek' törvényszeritése, és a' boldogságnak ez életbeni teljes bírása.
Ezen, tételeiben ép olly durva, mint eredményeiben rette-
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netes bölcselettel a' főpásztor a' szenvedélyek' elfojtásának
szükségéről, az ember' bukása- és rendeltetéséről szóló keresztény tant állitja szembe; kimutatja az emberi életrejtély' azon két ellenkező megfejtésének gyakorlati következményeit : egy részről mindazon erényeket, mellyek az
ember' belboldogságát, a' családok' békeségét, az álladalmak' jóllétét alkotják; másrészről mindazon bűnöket, mindazon rendetlenségeket, mindazon romlásokat, mellyek a'
socialismus' kereszténytelen bölcsészetével együtt járnak.
Szavait idézzük: ,Nincs az erkölcstannak egy törvénye is,
mellyet e'bölcsészet meg nem támadna; majd a' jó és
rossz közötti lényeges különbséget tagadta, a' lelkismeretet
előítéletek' gyümölcséül tüntetvén előnkbe ; majd azon
tiszteletet gúnyolta, mellyel a' gyermekek szülőiknek tartoznak, e' szerint minden tekintély iránti tiszteletet és engedelmességet alapjában megingatván ; majd a' tulajdonjogot vonta kétségbe, mellyet az isteni törvény is megszentesit ; majd a' házasság' szentségét támadta meg, és napjainkban, kétségkívül legkövetkezetesb tanítványai által,
nagy kiáltásokkal a' javak' közösségét és nembeli összeelegyedést halljuk követeltetni. É s e' lenne azon tökély,
mellyről nekünk beszélnek? Azon boldogság, mellyet
ígérnek ? Azon erény, melly minket fölemeljen ? Hiszen ez
tökélye a' rendetlenségnek ! Boldogsága a' barmoknak ! A'
bün mind azzal, mi benne legszörnyűbb !' Miután előadta
azon pusztításokat, mellyeket az istentelenség a' lelkekben
tön, és a' politicai zavarokat, mellyek onnan származtak,
kérdi a' d'ageni püspök, hol találjuk föl gyógyszerét ezen
rettentő bajnak, melly mindent elnyeléssel fenyeget ? , Akár
mennyit keresgéljünk, mond a' főpásztor, akár mind kimerítsük is a' legbölcsebb számításokat az emberi ügyek'
rendezését illetőleg : a'jelen bajokra, a' társadalom'jövőjét
fenyegető veszélyekre nézve nem lelendünk más hathatós
gyógyszereket, mint ha az embereket Jézus Krisztus'
iskolájába visszavezetjük, és újra az ő kezeire bizzuk. Ő
mindig volt, ő marad, és mindig is lesz a' világ' egyetlen
Megváltója; és előbb a' napot lehetne pályájából kimozdítani, mint egy más nevet találni, melly által az egyének
és népek, a' társadalmak és az egész emberi-nem, lelkük'
üdvét, a' társadalmi békét, bizalmat, jóllétet és tökélyt
illetőleg boldogulhassanak.'
Angers megye. A' mélt. d' angersi püspök pásztori
levele a' religionak a' társadalommali viszonyait tárgyalja.
A' főpásztor annak bizonyítását tűzte ki czélul magának,
hogy a' religio egyedüli tartós biztositéka az állandóságnak
és köznyugalomnak; ő megmutatja minden rendszernek,
minden kormányzási és társadalmi elméletnek erőtlenség é t , a' kereszténységen kivül rendet és igazságot az
emberek között behozni. A' mélt. püspök e' szerint kimutatja az ujitó bölcsészek' hiu kísérleteit
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kezdve, egész Fourrier- és Proudhonig. ,Némellyek sok idő
óta kábitgaták az utolsó századot magasztalásaikkal a' természet' azon állapotjának, mellyhez mindent visszavinni
akartak. Minden positiv törvénytől fölmentve az embereknek boldogul kell vala élniük, nem ismerve más szabályt,
mint hajlamaikat, nem ismerve más zabolát, mint hasonmásaik' szeretetét, és olly nyugalmat élvezve, mellyet mi
sem fogna megzavarhatni ; de a' történelem ezen aranykort
nem ismeri, és csak a' kültészet tartott fül róla nekünk
nyájas képleteket. Ezen álmodozásokat uj rendszerek követték : a' philantropia működni kezdett ; de a' jajveszéklések es pusztulási jelenetek' látványán elszörnyedve, nem
sokára megfutamlott. Mások a' hitelvet egészen kizárva,
a' közüsélet' alapjait letenni; az embereket tehetségeik
szerint fokozatosan osztályozni és az általok rabszolgának

nevezett nőnem' szabadságát kihirdetni akarták ; de téteményeik nem bírván alapul a' religiot, nem sokára elenyésztek. Mások végtére küzös dologházban egyesült társadalomról álmodoznak ; ők magokat organizálják, ők ismeretlen
vidékek' keresésére indulnak ; itt kellvén föllelniok a' gazdagságot ipar, a' rendet egyenlőség, és a' boldogságot testvéri szövetség által. Eddig csalódásnál egyebet nem leltek, és ezen utópiák még a' próbavisgálatot sem tudták
kiállni.' A' főpásztor ennek bebizonyítását vég következményeikig kiterjesztve, a' socialisták' tanát ugy tünteti
föl előttünk, mint melly a' világot a' barbarság és vad állapotba visszataszítja.
Angouléme megye. A' lelkeket ostromló fájdalmakés háborúságoknak szerencsétlenségünkre igen is hü rajzolása után, a' mélt. angoulémi püspök ekként folytatja :
,Ezen beteges és erőszakolt állapot, mellyben a' társadalom
sinlik, 's a' mindegyre megujuló lázrohamnak jelenségei titeket elfárasztanak és szomoritanak, Krisztusban kedves
rokonaim. Ti rendet kívántok : ti azt egy lélekkel és erélyesen akarjátok. De a' jó érzésű emberek hiába fognák törekvéseiket egyesíteni és áldozataikat szaporítani a' társadalom' megmentésére, ha azt azon alapokra vissza nem állítanák , mellyek lételéhez szükségesek ; azaz : ha véleményünk szerint, melly mit sein kétkedünk a' tietek is,
azt vissza nem vezetnék a' religio által tanított igazságok, az
általa rendelt gyakorlatok- és az általa parancsolt erényekhez. Valóban, kedves rokonaim, a' társadalmi épület' védelmére, az ő alapjait aláásó elméletek és szenvedélyek'
fölforgató hatásának megakasztására a' religion kivül nem
birtok mással, mint anyagi erővel és egy tisztán emberi
rationalismus' elveivel. Már pedig e" két, saját befolyására hagyatott eszköznek gyükeres erőtlensége világos.'
Ennek bebizonyítására van szentelve az angoulémi püspöknek pásztori levele , mellynek világosság és logicában dus fejtegetései mi kívánni valót sem hagynak. ,Kitűnő emberek,' mond a' főpásztor, ,kiváló értelmiségek
képességük' nagy előnyével megalapíthatják a' tulajdon' jogát és a' rend' elveit ; ők bülcsen kimutathatják, hogy a'
társadalom' különböző helyzetei közt, a' legmagasabbtól
kezdve egész a' legalsóbbikig, minden osztály' érdekei közt
összeköttetés és solidaritás létezik, kötelező őket egymást
tisztelni, egymást védeni és kölcsönösen segíteni. De az ő
okoskodásuk szükségkép elvont, és bármilly mértékben
egyszerüsittessék is, a' nagy tömeg' értelmiségével mig sem
fog egy nyomon járni. Egyébiránt, csupán az emberi szó'
tekintélyével miként fogjuk elfogadtatni a' talán világos de kemény következményeket azoktól is, kik szenvednek, és kiknek a' társadalom osztályrészül csak munkát és nyomorúságot látszik nyújtani ?' Ekkép az angoulémi püspök' előadása szerint a' tulajdon sikeresen csak az
Isten' törvénye, a' tiz parancsolatok által oltalinaztathatik :
minthogy egyedül csak az Istennek törvénye, biztosítván a'
jogokat ,egyszersmind a' kötelességeket is kiszabja, és a'
joghasználat' türvényszerü határait is kitűzi. Csak a' religio az,' mond a' főpásztor, ,melly minden fülsőségnek
meghagyván pártfogolni és oltalmazni azt, a' mi alatta áll ;
melly a' nagyokat a' kicsinyek, a' gazdagokat a' szegények,
a' hatalmasokat a' gyöngék iránt hajlandókká tévén, elsimítja az egyenetlenségeket, mellyek a' külün osztályokat
egymástól elszakasztják, és melly a' sorsok közt az egyedül lehetséges és hasznos kiegyenlítést eszközli. Az, miről
a' fölforgató utópiák álmodoznak, csak kiszámithatlan szerencsétlen-égek' árán fogna megkísértethetni, és mindörökre agyrém maradna, mert homlokegyenest ellenkezik
az ember' itteni állapotjával.'
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Bayeux megye. A' socialismus a' világon élő ember'
szenvedései ellen kel ki : annak elismerése helyett, hogy
azok jelen helyzetünk-, a' mi bukott állapotunknak egyik
törvénye, az uj iskola azokat a' Teremtő' tervének lealaesonyitá'sa gyanánt tünteti előnkbe ; azt akarja, liogy az
ember egy olly társadalmi állapot' következményei gyanánt
átkozza meg azokat, mellynek egyenetlenségeit maga az
Isten kárhoztatja. 'S azért a' szenvedés általi bünhödésnek
keresztény dogmájába hinni, nem egyéb lealázó hazugságnál, és az egyház, melly azt Isten' nevében tanitja, g y a lázatos kiszámítással arra törekszik , hogy a' szerencsétlent erélyétől megfoszsza, 's az elnyomókkal egyesülten,
az elnyomottak' panaszát elfojtsa.
Ezen tudatlanság- és álnokságteljes vád ellen emeli
föl szavát a' bayeuxi püspök :
,Neni', mondja ö, ,a' kereszténység nem hirdet az embernek hibás tant, midőn azt mondja neki, liogy a' szenvedés itt az ő állapotának egyik szüksége, egyik mellőzhetlen eleme a' kisértetnek, mellyen keresztül kell mennie.
Nem, őt sem megcsalni, sem lealázni nem törekszik, midőn a' megnyugvást ugy adja elébe, mint alapját az erénynek, mint enyhületét azon sanyaruságoknak, mellyekről
panaszkodik. Sőt ellenben e' tan egyedül az, mellyet elméje elfogadhat, melly életét elviselhetővé varázsolja. Öt
e' segélyforrástól megfosztani annyit tesz, mint őt kétségbeesésbe taszítani.' A' mélt. bayeuxi püspök e' különféle
állitmányokat hit- és erkölcstanilag fejtegeti, a' hit' elveit természetünk' mély studiumából merített okokkal és
azon öntudat által szilárdítván, mellyel tökéletlen és nyomorú állapotunk felől mindnyájan bírunk. (Folyt, köv.)

H ir füzér.
Januar' vége felé abbé Bessieux püspökké szenteltetett. Czime callipolisi püspök in partibus. Rendeltetése
a' két-guineai apostoli helyettességnek Africa' nyugati
partjain betöltése. Eredetére montpellieri és 4 6 éves. Az
ezen tartományba ezelőtt küldött 6 pap közül ő maga
maradott életben. Gabonban hagyatván, 18 hónapig ott
tartózkodott a' nélkül, hogy testvéreiről vagy Európáról
ezen idő alatt csak e g y szót is hallott volna. A' tartomány' nyelvét betanulta, mellyhez nyelvtant és mellé egy
szótárt irt össze, melly most a' katechismussal együtt a'
kormány által fog kinyomattatni. A' két Guineát és Senegambiát magában foglaló missiotér' terjedelme 1,100 mértföld, körülbelül annyi, mint egész Európáé, 30 millió lakossal. Szellemi újjászületésének eszközlése a' Maria' szivéről nevezett niissiotársulatra, melly most a' Szentlélekről
czimzettel egyesült, van bízva. Bessieux társa lesz Kobés
ur. hasonlólag fölszentelt püspök, miután a' guineai éghajlat
olly rettenetes, hogy a' lelkipásztorsági eszély is azt kívánja, miszerint e' tájakra egy püspök maga ne küldessék ;
hanem szükséges, hogy legalább is ketten legyenek, miszerint egyiknek halálával azonnal legyen más, ki helyét
betöltse. Ezen climaticus veszélyek missionariusainkat
csak ugy nem tartóztatják föl, mint nem tartóztatták föl
a' martyromsági kínok ; a' szellem, melly őket lelkesíti,
mindig ugyanaz. Kobés ur a' katholicus világ' legifjabb
püspöke, 2 9 éves, 's korengedvény mellett szenteltetett
föl. Czime : modoni (Görögország) püspök in partibus. (Ami
de la Rel.)
Az eddig a' jobb életre költözött rietii püspököt arról vádolták, liogy az excommunicato ellenére a' romai
választásokban részt vett volna, mig papsága azoktól lel-

kismeretes gondossággal tartózkodott,egy olly tény, mellyet
a' szabadelvű sajtó és uralkodó párt a' nép és papság'
megingatására kizsákmányolni el nem mulasztott. Azonban a' ,C'onciliatore' czimü florenczi lap a' dolgot azon
enyhitő körülménynyel adja elő,hogy monsignor Curoli rietii
püspök voksolt ugyan, de voksjegyzékének tartalma illyen
volt : ,En voksolok a' halhatatlan IX. Pius' visszatérésére ;
én voksolok a' pápa ő szentsége, Jézus Krisztus' helyettese, a' katholica egyház' feje, 's a' mi törvényszerű fejedelmünk' visszahívására.'
,Pensiero italiano' czimü lap illy jellemző tudósítást
hoz : Blum Robert meg lesz bosszulva. Egy titkos társulat
alakult ; mi ezt tudjuk, a' nélkül, hogy értésünkre esett
volna, hogy kik alkották azt. A'Vehm-szövctség visszaállíttatott ,haláltársulat' név alatt. Minden tag befogadásakor
esküszik, hogy a' titkos törvényszék' határozatainak végrehajtására az életről is kész lemondani. Ez a' statusférfiak' Ítélete lesz . . .

Különfélék.
A' romai események a' haarlemi Teylerféle társaság
történeti osztályának alkalmat adtak egy jutalomkérdést
tenni föl, mellynek pontjai következők : a) mit bizonyít a'
történetírás a' két, lelki és világi fejedelmiségnek az egyházi birodalombani egyesítését illetőleg? b) Az európai
statusok' jelen állásában ezen egyesítés absolute szükségesnek mutatkozik-e vagy sem? c) Milly eredményeket
gyaníthatni a' kettőnek elválasztásából? d) Mennyiben
lehetnek ezen eredmények a' romai katholicus egyházra,
és átalában a' kereszténységre nézve jó vagy rossz hatással? — Köszönet a' különben protestáns társulatnak az
ezen ügyre fordított figyelméért ; de a' feleletekkel, melylyek' véghatára az 1850-dik aprilhó' elseje, legalább a'
jelcnleges érdeket illetőleg, alkalmasint cl fog késni. A'
100 aranyforintot érő jutalom-emlékpénzt legjobb volna
a' párisi átalános-helyettesnek, Dupanloup urnák kézbesíteni, ki már eddigelé is markolható evidentiával megmutatta, hogy a' nap, mellyben a' pápaság Olaszhont elhagyná, az egyházra nézve ugyan szomorúság' napja lehetne,
de Olaszországnak bizonyosan halálnapja fogna lenni. A'
pápa' ideiglenes hatalmának föntartása szorosan egybefügg Olaszhon' szabadsága- és függetlenségével. ,Vannak c
ugy mond, ,beteges és lázas szellemek, kik irgalom nélkül
áldoznák föl bűnös képzelődésök' álmainak Roma, Olaszhon , sőt egész Europa' legszentebb és legkomolyabb érdekeit, és kik bánat nélkül néznék, mint hagyja el a' romai
egyház az európai földet, a' pápával együtt hajóra szállván, 's a' tengereken tul Amerikában, vagy ha ugy tetszik, Chinában uj helyet keresvén. — Én Európát pápa
nélkül képzelni sem tudom ; mondá nem rég egy magas
tekintélyű politicai bölcs. E' mondatnak mély értelme van.
Europa pápa nélkül egy világrész, a' civilisatio és világosság' azon örökös tűzhelye nélkül, melly századokon k e resztül Roma volt, és most is az. Europa pápa nélkül
egy világrész, mellynek nemzetiségei nélkülözik az ősi és
tiszteletre méltó kapcsot ; az egyesség, béke, társadalmi
öszhangzás és hit' középpontját. Europa pápa nélkül egy
világrész, mellyben két nagy és szent dolgok' legfönségesb
személyesitése, mellyekre épen most van legtöbb szüksége, hiányzik : értem a' tekintélyt és méltóságot. Europa pápa nélkül egy immensus társadalmi és religiosus revolutio'
martaléka; pápanélküliség annyi, mint az európai föld'
megátkozása.'
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Azon bajokat, mellyekben az emberi társadalom
szenved, valaki e' négy kutforrásból származtatja : romantismns a' művészetben, protestantismus a' vallásban, cpicureismus, vagy korillőbben voltairianismus a' morálban,
communismus a' politicában ; 's e' négy kutforrást egyre
viszi vissza, és ez : az emberi egyéniség' absolut autonómiája, melly aztán az életben mint Ízlésünk, eszünk,
szenvedélyeink és személyünk' istenitése jelentkezik. E'
hibás és fölforgató, különben egymással szorosan egybefüggő souverainitásoknak szükség ellenébe másokat tenni,
törvényszerű- és helyrehozókat. 'S ezek' e l v e ? ,Hódolj az
isteni tekintélynek, 's ennek e' földöni élő képviselőjének,
az egyetemes egyháznak.'
Mi a' nevelési statusegyedáruság ? Felelet : communismus. E' kifejezés merészségén senki fön ne akadjon. A'
nevelés- és oktatási statusegyedáruság megtagadja az
apától a' jogot, gyermekét saját hite, lelkismerete és belátása szerint nevelhetni, 's igy a' született világpolgárt a'
szülék' kirekesztésével magának tulajdonítja e l ; első lépés
a' családok' megsemmisítésére. Elemezzük csak az ezen
egyedáruságban lappangó következményeket, és a' mi legelői fölmertilend, az azon maxima fog lenni : ,A' status
neveli gyermekeimet, tehát gondoskodjék róluk, és feleljen
érttök.' "S ebből mi következik ? Jog a' munkához és elláttatáshoz. Az egyénekrőli gondoskodást a' családokra tolni,
má3 részt mégis a' szabad képezési jogot tőle megtagadni,
ellenmondás és következetlenség. Nem is elég erre azt
mondani : A' status átalános és részletes képező intézeteket állitva, módot nvujt mindenkinek a' kimivelésre, 's az
átalános képezdéből kilépő gyermeket nem kényszeríti, hanem a' családra bizza, elhatározni, hogy mellyik pályára
lépjen ki azontúl. A z apa ugyanis mondhatja : ,A' pályaválasztást ugyan meghagytatátok nekem, de nem az eszközöket. Intézeteitek nekem kellő garantiat nem nyújtanak.
Megengedem , hogy azok képesek megadni gyermekemnek
a' szükséges külső ügyességet : de nem egyszersmind a'
készséget, azt jól fölhasználni. Ez nézetem szerint ez vagy
amaz elvektől függ, mellyeket intézeteitek ignorálnak. S ha
e' miatt gyermekem minden külső ügyessége mellett szerencsétlenné lesz : ti lássátok, én értté nem felelek.'

Irodalom.
,Egyházi beszédek. Vincze Sándor, szombathelyi
oladi plébánostól. Szombathely Bertalanfy Imre' betűivel,
1849.' 4r. 10 iv.' Ára fűzve 1 frt p. A' hányszor az
egyházi szónoklat' hazánkban fájdalom ! még meddő irodalmán egy ujabb beszédfüzért feltűnni látunk, mindanynyiszor különös előszeretettel veszsziik azt k.zünkbe ; mert
vágyaink, óhajtásaink és némileg törekvéseink' részleges
beteljesülését üdvezeljük. Igy történt a'röviden megismértetendő beszédfüzérrel is, mellyet szerző e' nemű munkál a t a i - és igyekezetének mintegy zsengéje- és mutatványául,
a' lelkipásztorkodó papságnak segélyhasználatára, főleg
Istennek dicsőségére a' nyilvánosságnak átadott. Áll e' füzér tiz egyházi beszédből, mellyek sz. Florian, Nagykarácson, Nagypéntek, Nagyboldogasszony, Minden-szentek'
ünnepein; Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima,
Pünköst utáni VI. vasárnapokon és Halottak' napján
tartattak, ígérvén, hogyha ezen, egy egész évi folyamból
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k János. — N y o m a l i k

kiszemelt beszédei kedves fogadtatás-és méltánylatban részesülendnek, nem sokára egy teljesen befejezett egyházévi beszédek' gyűjteményével fog bennünket megörvendeztetni. — A' beszédek' tárgya j ó l választva, 's a' mi a' világos fölfogás' clőmozditására olly igen szükséges, jól van
fölosztva. A' fölvett tárgyak' kidolgozása sok olvasottságot, sok szorgalmat bizonyít, mit az egyes beszédekben
tulhalmozott eszmékből is kivehetni, mellyeket bíráló szerint, már az egésznek egyszerűsítése végett is, vagy kiilönbeszédben földolgozni, vagy egy részben kihagyni kellendet. Ezt belérdemökre nézve. Mi a' kiilformát illeti, az
irálymód sok helyütt keresettnek, sőt a' világos előadás'
rovására igen erőltetettnek látszik, mit már azért is szükségesnek tartottuk megemlíteni, minthogy szerző előszavában e' beszédeket falusi közönség előtt nem csak mondottaknak állítja, hanem egyes beszédeinek választott
tárgya is bizonyítja; holott mi a' dagályosságot még a"
legműveltebb városi közönség előtt sem ajánlanék, minthogy a' hit- és erkölcstani igazságok' megkedvcltetése és
beoltása ezt soha sem igényli, isteni cgyszerüségökben is
a' sziveket megragadván és rajtok diadalmaskodván. —
E' figyelmeztetésünket azonban szerző azon szeretetből
eredetinek tekintse, melly mitsem óhajt inkább, minthogy
e' szerint módosított későbbi füzetei, mind a' hivek' nagyobb lelki hasznára, mind Istennek nagyobb dicsőségére
szolgáljanak.
Sujánszky A.
,Katholisches Litaneibuch, eine Auswahl von 150
Litaneien mit dazu passenden Kirchengebeten und Andachtsübungen . . . herausgegeben von Johann Ev. Grubholfer, Cooperator in Regen. Mit Approbation des Hochwürdigsten Bischöflichen Ordinariates Passau. Passau.
1848.' 8r. 551. 1.
Igen is tudva van, milly nagy örömmel olvassa és
hallja a' buzgó nép a' litaniaalakban előadott könyörgéscket, mellyek minél változatosabbak, annál több lelki élvezetet adnak, 's annál élőbb reményt támasztanak a' hivők'
lelkében. A' lelkinyájőrök tapasztalás után szólhatnának,
milly igen jól esik a' népnek, ha például böjtön Urunk'
kínszenvedéséről, vagy öt sebeiről, húsvéti időben föltámadásáról, később mennybemeneteléről hall délesti isteniszolgálat alatt litániát énekeltetni. A' könyörgő léleknek
tulajdona az, hogy a' segítőhöz minden lehető oldalról folyamodik, 's e' változatosság hitét csak edzheti, reménységét csak nevelheti, szeretetének lángját pedig bizonyosan
föllobogtatja. Innen van, hogy a' litaniák olly kedvesek
voltak mindig a' katholieus népnél. A' könyv, mellyet az
olvasó közönségnek figyelmébe ajánlunk, százötven illyetén litániát tartalmaz, mellyek annál ajánlhatóbbak, minthogy azok egyházi tekintély által helybenhagyott munkákból kiszemelvék, 's e' könyvben is a' passaui püspök'
helyeslését birják. Urunk' minden ünnepeire több litania
találtatik e' könyvben, ugy szinte az imádandó Oltáriszentségről, valamint a' boldogságos szűz-, (erről huszonkét) és több szentekről is. A' szentekrőli körül-belül ötven
litania után következnek a' betegek-, haldoklók-, megholtakért, hit, reménység, szeretet' fölélesztéseért, háborúság 's égi háború' idején mondandó litaniák. Függelékül
néhány vecsernye 's a' szentkeresztjárás adatik a' mü'
egyéb tartalmához. A' könyv' e' rövid ismertetése után
azon óhajtásunkat bátorkodunk nyilvánítani, vajha e'
könyvet híveiknek lelki örömére minél több lelkipásztor
birná.
—
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t ,
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Köz-

hassam, 's ha nélkülözhetem és ugy akarom, elajándékozhassam,
átörökíthessem, 'stb. Vegyük az
a'
commiinismus'
ellenében.
Guizot és Thier!«
embert az ö természeti állapotában. Neki élnie
Semmi sincs , mi az emberi elmetehelségek' kell. Ö éhezik; 's kinyújtva hálóját, halat hoz ki a'
gyarlósága- és gyengeségéről nagyobb bizonysá- folyamból. E' hal tagadhatlanul övé, 's ha ezt neki
got tenne , mint a z o n h a r e z , mellyet napjainkban más el akarná venni: ö természeti igazának é r z e Europa' első rangú statusférliai. bölcsei, tudósai tében nem kételkedendik annak egész erejéből
a' communismus'ellenében folytatnak. A' férfiú, kit ellentállni. () fázik; 's egy tigrisre rohanván, l e a' népek' kormányának élén, vagy a' tribunitius öli azt, lehúzza bőrét, kiszárítja, 's tagjait vele
szószékeken, vagy a' tudós egyesületek' padjain, betakarja. E' ruha ismét kétségtelenül az ö tulajvagy épen élte' csendes magányában a' politica, dona, 's ö ismét pillanatig sem habozand annak e l humanitas, tudomány és ipa ' legszövevényesebL t,ujati«rtsáia tett minden kísérletet, mint lopást
kérdéseinek bámulatos ész- és ismeretekkeli f e j - vagy rablást teljes erejéből és azon meggyőzőtegetésében bámulni megszoktunk : most a' sikra déssel, hogy jogosan cselekszik, visszaverni. Ó
lép, hogy megmutassa, és kötetekben bebizonyít- menedéket keres az éghajlat'viszontagságai ellen;
sa, hogy az , mit valaki a' maga tiz körmével 's a' természet nyújtotta barlangokat keresi föl,
keresett és szerzett, az övé és nem a' másé ; hogy mohhal és falevelekkel szönyegezi azokat,vagy f a a' hajlék, mellyet saját fáradságos iparkodása által ágakat hajlít és kötözget össze, 's hajlékot készit
létrehozott, öt illeti 's nem mást; hogy a' n ő , kit magának, nagyobb biztosság' kedveért bekerítve
oldala mellé szive' szent sugallatában eljegyzett, azt; ez által kis tért foglalván le, mellybe szeméa' gyermekek , kikkel e' szövetségét az isteni lyes menekülésen kivül, lerakhassa, lezárhassa
gondviselés megáldotta, nem közös jószág, hanem mindazt, a' mit élelem- és ruházatul szerzett; 's
az ö tulajdona. A'morális és politicai tudományok' igy megy ez minduntalan tovább: a' barlangok h á akadémiája Francziaországban nem vélte méltó- zakká, a' bekerített kis tér u d v a r r á , kertté lesz;
sága alattinak, ez ügyben két tractatust bocsátani 's mindezt ö ismét olly igen magáénak tudja, hogy
közre Passy és Troplong uraktól. Thiers, mint miatta minden ellenséges megtámadás ellen, minden
tudva van, egész munkát irt össze e'tárgyban ,Sur lehető erővel is sikra kész szállani. IIa mindehhez
la propriété' czim alatt, melly négy könyvre oszt- ö joggal netn birna : mi következnék ebből? Az,
va, annak megmutatásából indul ki,hogy én,azaz: hogy nincs joga saját önföntartásáról, biztosítászemélyem az én tulajdonom. Ha személyem az sáról gondoskodni; és viszont a'henyélőerösbnek
én tulajdonom , tulajdonom egyszersmind az is, van joga, mások' fáradságának erőszakos elrabláa' mi ahhoz tartozik , lelkem és testem; ha ezek sán parasit életet folytatni. Rablás, elvétel, elsaaz én tulajdonaim , van jogom azok' föntartá- játítás volna a' jog ; a' munka , fáradság és g o n sához ; ha ehhez van jogom , van jogom mind- doskodás pedig jogon kivül állna ; a' gyengébbek
azon dolgok' megszerzéséhez, mellyek ezen fön- nem élhetnének, 's ezeknek kivesztével a' fönmatartásra szükségesek ; ha szerzésjoggal birok , bi- radt erőseknek ismét csak munkához kellene lát—
rok tulajdon- azaz: azon joggal i s , hogy azt a' niok, és tulajdont szerezniek, hogy megélhessenek,
mit szereztem, magaménak mondhassam, megtart- 's a' jogot, mellyet a' gyengébbekben elismerni
hassam, 's nagyobb biztositásom végett szaporit- nem akartak : maguk' részére követelniek. A ' t e r ELSÖ FÉLÉV.
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inészeli állapotnak épen azért kell lehetetlennek
lennie, mert az embereknek szükségképen kell
gondoskodniok , hogy személy- és vagyonukat
minden erőszakoskodók ellen biztosítva lássák. A'
társas szövetség az emberi családdal egykorú ; 's
a' társas életnek fő föltétele a' személy- és v a gyonbiztosság. ,Az említett példák' ugy mond
Thiers, ,az emberiség' eredeti állapotából kölcsönözvék. De ennek további fejlésével az ember
nem változik. () jobban ruházkodhatik. jobban lakliatik, jobban táplálkozhatik ; fedezze bár testét
a r a n y - és bársonynyal; lakjék bár braminok' p a lotáiban. egye a' legválogatottabb étkeket, emelkedjék lelkében egész Plato' szellemeig : mindegy,
szive ugyanaz marad; ugyanazon szükségek k ö r nyezendik, 's ugyanazon eszközökre van szüksége,
hogy azoktól menekedjék. Szüntesse meg csak
pillanatig a' természet' irányában kifejtett erőlködéseit , 's azonnal a' vadság" eredeti állapotába
sülyedend vissza
Kevés szavakkal, a' consequenlia ez : Az ember saját személyében és t e hetségeiben első, eredeti tulajdonnal bir; második,
kevesbbé vele született', (jobban szólva : másodos.) ,de azért nem kevesbbé szent tulajdonnal bir
abban, a' mit ö ezen tehetségei által szerzett : a'mihen
mindaz foglaltatik, mit földi javaknak nevezünk, és
a' mit számára biztosítani, az emberi társaságnak
legnagyobb érdekében fekszik ; mert ezen biztosság
nélkül nincs munka,munka nélkül nincs civilisatio ;
mi több : munka nélkül legszükségesebb életszereink
sincsenek, hanem van nyomor, rablás és vadság
mindenütt.'(1. L. Ch. 5.) Itt azonban meg kell vallanunk, Thiers ur a'jogi szempontot hirtelen lélbeszakasztja, 's a' helyett, hogy a'természeti állapotból vont okoskodásokból a' társadalom' jogát az
egyes tulajdon' irányában megállapítsa, azon k ö vetkeztetéssel áll elő, hogy ama' tulajdont az e m ber' számára biztosítani a' társadalomnak a' legnagyobb érdekében (szerettük vala , ha mondotta és
megmutatta volna, ,kötelességében' is) fekszik.
Itt tehát Thiers ur'munkája hiányt szenved, íuelylyet az 1 - s ö könyv' a' tulajdonjog' igaz alapjáról
szóló 12-dik fejezetében sem találunk kielégitöleg
betöltve ; sőt a' 2-dik könyvnek a' connu unismus'elvét bonczolgató fejezetei is inkább negativus, az
,absurdum'-ból okoskodó természetűek, semmint a'
tulajdonjognak szentségét a' társadalom' ellenében
is kimutató egyenes és positiv bizonyítványok.
Annak kimutatásában, hogy mi jobb, egyes tulajdon, vagy birtokközösség, Thiers fölülmulhatlan.
Soha nagyobb evidentiával és kézzelfoghatóbban
nincs és nem is volt valamelly igazság megmutatv a , mint Thiers által az, hogy a' tulajdon' közössé
tevésével az emberi-nemnek véglére is el kellene

vadulni; valamint mindazon mindennemű ellenvetések is (csekély kivétellel) megczáfolva , melylyek e' tekintetben a' socialisták által emeltetni
szoktak. De mi gyenge és keveset nyomó a' t u lajdonjognak a' pracmissákbóli illyetén megállapítása, millyennel épen az I. könyv' 12-dik f e j e zetében találkozunk, hogy tudnillik a' társadalom
föl van jogosítva: a' tulajdont jognak kinyilatkoztatni ! ! igen, de valljon föl v a n - e egyszersmind
jogosítva ezen j o g o t , a' tulajdon' közösitésével
megszüntetni, vagy s e m ? Ugy hiszszük ebben van
a' kérdés' veleje. 'S a' felelet nem nehéz, 's m a gában a' ,tulajdon' szónak fölfogásában rejlik. Az
olly dolognak, meliyröl más rendelkezhetik, azt
nálam hagyhatja, vagy elveheti tőlem, én tulajdonosa nem. hanemlegfölebbusufructuariusa vagyok.
Az embernek természeti állapotában van elidegenithetlen tulajdona az ö személyében, és az ennek
képessége által szerzett vagyonában. Ezt (öle e l venni senkinek sincs joga, különben nem volna az
ö tulajdona; ha tehát ö egykor azon föltétel alatt
lépett a' társadalomba, hogy mindez, és a' mit
ezentúl vagy maga, vagy másokkali közös acquisitio és illetöleges fölosztás' utján fogna szerezni,
az ö sajátja maradjon : ettől ölet akaratja ellen
megfosztani, a' társadalomnak csak ugy nincs és
nem lehet joga, mint nem egyeseknek ; következésképen azt számára biztosítani a' társadalomnak
nem csak érdekében , hanem
kötelességében
is fekszik. És valóban soha sem tudatott eddigelé
más czélja a' polgári társadalomnak, mint a' s z e mély- és vagyonnak, annak közoltalom alái tevése
által eszközlött biztosítása. Tulajdonáról, épen
azért, mivel tulajdona, mindenki lemondhat; de
mindaddig, mig ö arról lemondani nem akar, lia
csak egy maga is lesz az egész társadalomban
illyen, öt attól megfosztani akár a' többségnek,
akár, ha ugy tetszik, nevezzük statusnak, nincs és
nem áll jogában; sőt inkább kötelességében áll,
azt számára minden többségek' ellentörekedésének daczára is, sérlhetelleniil és indispensabiliter
biztosítani. Tegyék tehát vagyonukat közössé, a'
kik ezt akarják : de a' nem akarókat erre k é n y szeríteni, és nem engedés' eselében vagyonuktól
megfosztani, senkinek sincs joga. 'S itt tűnik föl
egész tisztaság- ós világosságában a" kereszténység' communisticus philosophiája , melly s z e rint az apostolok' lábaihoz önkényt letett, és a'
közszeretetnek szabadon föláldozott vagyon, k é s z séggel, örömmel és hálával is elfogadtalik, hogy
abból mindenki szükségeihez képest elláttathass á k ; és csak a'keresztények' nagy szeretetére
mutat a z , miről a' szenl-irás emlékezik, hogy
tudnillik ,eranl illis omnia communia' : de e' f ö l -
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ajánlást, föláldozást senkitől sem erőszakolja ki, 's
a' benevolen(iából justitiát nem csinál.
A' vagyonkülönbség- és szükségen fölüli
fölhalmozásból meritelt ellenvetés e' jogot illetőleg sem hozhat semmit a' communismus' ajánlásár a ; mert hiszen ez sziikségképeni következése
azon ös és eredeti személy- és képességtulajdonnak, mellyet kiki a' természettől, vagy helyesebben szólva annak Teremtőjétől nyert. Az ez
ellen elvben kikelöknek nincs egyéb hátra, mint
Thiers szerint az Ur Istennel perre kelni, miért
hogy az embereket személy- és képességökben
különbözőknek alkotá; szerintünk inkább azon
ösbiin fölött siránkozni, mellynek ezen különbözések fölrovandók. ,Jogról van szó :' igy szót
Thiers, ,ugy a' több vagy sok különbséget nem
alkothat. Vagyonbeli egyenlőség vagy emberi jog,
vagy nem. Ha az: ugy ezen egyenlőség csak épen
olly formán sértetett meg a' társadalom' keletkeztével, midőn az ügyesebb, okosabb' (mi tegyük
hozzá : szorgalmalosabb, munkásabb,) ,vadász
gazdagabb zsákmányával tér haza a' vadaknak és
halaknak, és ezek'megvédésének is több eszközeivel bővelkedik egy másiknál : mint későbbi időkben, midőn ö ama'vad állapotból a'civilisállbament
által, és benne mint fölszámithatlan gazdagság' birtokosa áll a' legszükségesebbet is nélkülözővel
szemközt. Én' folytatja tovább, ,ki csak szembeszökő adatokra támaszkodom, hogy ezekből az
Isten akaratját, azaz : azon törvényeket kikutassam , mellyekhez a' teremtés kötve v a n , kinyilatkoztatom , hogy Isten, miután az embert
egyenlőtlen tehetséggel áldotta meg, kétségkívül azt
akarta, hogy az élvezet is egyenlőtlen legyen.
Adott ö egyiknek éber hallást, éles látást, finom
szaglást, másoknak meg tompa érzékeket; e g y i k nek izmos karokat, egészséges gyomort, mástői
meg megvonta az e r ő t , sokat tehetni és nehezet
megemészteni; csinált ugyanazon időben a'minden
tehetségekkel megáldottból kitűnő Alcibiadest, egy
másikból cretint, tompaeszüt, vagy golyvával eléktelenített aestavölgyi lakost : ngy ez mind azért
történt, hogy az igy sokféleképen fölkészített l é nyekben a' különféleséget tüntesse föl. Ha én továbbá pillanatomat magam körül messzebbre vetem;
ha én tekintetemet az emberről a' lóra és ebre,
erről a' vakondak-, polyp- és növényekre irányzóm; ha én ugyanazon-egy időben a' kevély tölgy
mellett a' földön csúszó füre nézek, 's magok
ezen tölgyek között látok egyeseket, mellyeknek
a' föld, eső és nap inkább kedvezvén, mások fölé
emelkedtek, és mindezek között végre egyet,
melly még szerencsésebb, tudnillik azon sorsban
részesült : a' favágó' feszéjétöl és a' mennydörgő

ég' villámcsapásitól egyaránt megkíméltetni, és
az erdőség fölött magasra nyúló koronájával
büszkélkedve uralkodni : akkor, oh akkor azt
mondom magamnak, hogy ezen egyenlőtlenségek
alkalmasint azon nagyszerű terv' határozmányai
voltak, mellyeket egy nagy szellem egységnek a'
különféleségben, és különféleségnek az egységben
elnevezett.' Részünkről mi már egy más alkalommal
(Rel. és Nev. 1847. I. 223. í.) megjegyeztük :
hogy a' természet' jelen romlott állapotában az
emberek' épen ezen egyenlőtlensége az,mitől t á r sadalmi existentiánk' lehetősége fóltételeztetik;
szembeszökő l é v é n , hogy ha mindnyájan egyenlő
eszű- , tudományú- és tehetségnek lennénk :
egyik sem akarna magánál felsőbbet ismerni, 's
valakinek azon ösztönszerű készséggel hódolni,
Co
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mellyel az emberek a' magasabb capacitasok k ö rül gyülekeznek, hogy őket fejeikül tekintsék,
általok vezéreltessenek, kormányoztassanak ; mi
egykor az uralkodó családoknak, polgári fölsőségeknek adhatott léteit, ma pedig a'respublicákban
a' választási voksok'gravitatioját irányozza; hogy
ne említsem, miszerint ez esetben senki sem
akarná azon alsó rangú foglalatosságokat végezni,
mellyek mégis a' társaság' fönmaradására o k v e tetlenül szükségesek. De azt mondják : Habár az
emberi egyenlőtlenség' elve magára a' teremtésre
vezettethetik is vissza : mind a' mellett mégis igaz
maradi, hogy Isten a*maga müvét általadta nekünk,
hogy azt alakítsuk, kiképezzük, mint midőn a' miivész saját remekét nevendékének adja ki, hogy azt
bevégezze. Szóval az embernek esze van, h a s z nálja azt arra, hogy a' phvsicai igazságtalanságot
morális odaengedéssel hozza helyre. Thiers m e g értette az ellenvetést, 's azt e' kérdésre vezeti
vissza : A' sokat birási vágyból kifejlett nagy
munkássági hajlani valljon egyike-e azon despoticus hajlamoknak, mellyeket fékezni kell és v i s z szatartóztatni? .Eme' munkás férfiú, ki takaritmányait félreteszi, megbánt-e valakit ez állal? (>
kitartással szántja föl földeit, még szomszédja alig
karczolja meg; csűrei telvék, még amazé üresek
vagy csak félig teltek. Valljon ez által ezen s z o m szédját megsértette-, vagy valamitől megfosztotta-e? . . Milly jogtalanságot követett tehát el,
hogy meggazdagodott ?' (Föltéve mindig, hogy
ezt erkölcsileg szabad uton és módon eszközlé.)
,Igaz, e'gazdagság egy rosszat hoz elő, ama'sértő
összehasonlítást, melly irigységet kelt. De ennek
is meg van a' maga jutalma. . A' fölösleg, m e l l y nek létesítéséhez a ' g a z d a g j á r u l t , emberiségi és
társadalmi n y e r e s é g ; 's a' társadalom , daczára az
innen fölmerülendő egyenlőtlenségnek, megengedi
neki, hogy gazdag legyen, mert az átalános jól—
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lét az övével emelkedik. Ö ez embert lefogatná,
milielyest testvéreit elnyomni akarná; de azt, ki
tehetségeit arra használja, hogy az embereknek
hasznos tárgyakat, élelemszereket, ruhaanyagokat, lakhelyeket szaporítsa, ki mindezen tárgyakat
számosabban, egészségesebben, jobban állítja ki,
valljon miért akadályoztassa, hogy ö maga és
gyermekei' számára is válogatottabb étkekről gondoskodjék, drága ruházatot szerezzen, palotákat
épitsen? A' társadalom fölhatalmazza, sőt ösztönzi
öt arra.' Hiszen e' nélkül nincs elöhaladás, 's a' melly
pillanatban ezt a' társadalom megtiltaná : megvetné
alapját az emberiség' a'vadság' állapotábai visszaesésének,'s az egyenlőtlenséget,'s vele amaz irigységet még sem szüntetné meg, dilferentiáknak még
a' legtágasban keresztül vitt communismusban is
lenni kellvén. mint ezt legközelebb a'különfélék közt
kifejtettük. Többiben a' gazdagodási vágy' vétkes
és immorális, igazságtalanságot, csalást'stb. involváló kinövéseinek fékezése, valamint a' munka és
szerzésmód' szabályozása igenis a' társadalom'
jogkörébe esnek. *)
Mind a' mellett bármilly lenyesek legyenek
is az okoskodások, mellyekkel a' tulajdonjogról
ezen világhírű férfiak által irt munkákban találkozunk : meg kell vallanunk, hogy mit sem használnak azon emberek' ellenében, kik a' religiot elvetették, az Istenbeni hitet megtagadták, mi több
azt tanítják, hogy az Isten a' rossz, mert annak
nevében taníttatik, hogy a* szenvedés a' bűnnek
stipendiuma. Illyen embereknek, kik természetesen
saját akaratjuk- és vágyaiknál más jogot nem ismernek, minden szabad, a' mit erőhatalommal kivihetnek. Legyenek tehát a' jogosnak és jobbnak
mutogatásai bármilly f é n y e s e k , és a' társadalmi
bajok' megszüntetésére elővett eszközök bármilly
czélszerüek is : mindez elégtelenül fog bebizonyulni, hacsak a' religio, a' hit segédkezet nem
n y ú j t , vagy helyesebben alapul nem vétetik,
mellyre ama' jogok és rendelkezések basiroztas*) Mint a' communismus' szelídebb módosítása tűnnek
föl az associatio, reciprocitás és munkáhozi jog' rendszere, mellyek' elseje a' munkások' társulati szövetkezése, vagy ha ugy tetszik, átalános czéti' fölállítása által,
és a' kézmüvek ésteriuesztmények'viszonyos értékének
megállapításával a' concurrençât megsemmisíteni ;
2-dika a' productionalis képességnek az emésztés- és
fölhasználási szükséggel eszközlendő arányosítása által a' tőkét megszüntetni, 's a' pénzt érvényteleníteni
iparkodik, mig a' 3-dik az állományt kötelezni akarja, a'munkás embernek foglalatosságot adni,'s ha nem
adhat, élhetési eszközeiről gondoskodni. Mindezekhez,
mint körünkön kivül eső elméletekhez, közelebbről hozzászólni, minket nem illetvén, azokat, kik erről bővebb
fölvilágosítást óhajtanak, magára a'munkára utasítjuk.

sanak. Isten nélkül nincs jog, hanem amaz a' p h y sical erőszaké ; 's a' szenvedések, mellyek minden
intézkedések mellett Ion fognak maradni, hit és
religio nélkül békésen el nem viselhetők. Belátják ezt mindazon nagy nevü férfiak, kik e' t á r g y ban írnak, habár egykor, midőn még forradalmakat hirdettek, erre keveset adtak is. Guizot és
Thiers' szavait idézni kívánjuk; nem azért mintha
ezt mások már százszor és szebben is el nem
mondották volna : hanem mivel illy vallomások
hasonló férfiak' szájából mintegy magasabb ihletés
hangzanak, 's a' kath. anyaszentegyház' tanításának igazságáról, mellyet az élet olly dicső hódításokkal ünnepiesit, annál fényesebb bizonyságot
tesznek. (Vége köv.)

Zängerle Roman-Sebestény.
(Folyt.)
Román-Sebestyén egy megigazult volt, ki a'
hitből élt. A' hitnek élete pedig a' szeretet. Milly
túláradó szeretettel kell birnia a' pásztornak, ki a'
Jézus Krisztus' drága vérén megvásárlóit juhokat,
's bárányokat legeltetni akarja! Stiria' havasait lakó hivők' nagy nyája már tizenkét év óta
főpásztor nélkül volt; midőn Romannak v e z é n y letére 's őrizésére bízatott. Ezen egyetlen körülmény elegendő tanúságot lesz azon gondokról,
bajokról, föláldozásokról, mellyeket csak egy illy
püspöknek hiterös's kitartó szeretete gyözhete le.
Két terjedelmes, 800,000 lelket számláló hegyi
megyének vezénylete (ezekben számos sláv is
lakott,kiknek nyelvét Roman nem értette); 1100
áldozár, kik közül számosan a'josephinus szellemű
közönséges papnöveldékben neveltettek f ö l , olly
sz.-szék, niellybe,őszintébb tagjainak tulajdon v a l lomásai szerint, az uj püspöknek kellett egyházias
szellemet önteni ; egy székváros számos részint
szolgálatban, részint nyugalomban lévő hivatalnokkal, egy protestáns imaházzal, 's különféle intézetekkel, mellyek Roman' szellemével ellenkezt e k ; szerzetesi rendek 's intézetek, mellyeknek
fegyelmök nem kis hiányt mutatott; mindez és sok
más sanyarú napi munkát készített az uj föpásztornak. Romannak, az ismeretlen, sőt külföldi hitbajnoknak első föllépte , magas hódító termete,
idegenszerű kiejtése , az erős szellemű férfiúnak
néha éles és nyers szólásmodora, melly azonban
aggkorában csudálatosan mérsékelt lön. sokaknak
nem tetszett. A' mély értelmű, erényben 's szeretetben dus pásztortól megijedtek mindazok, kiknek
szellemtelensége , vagy puha érzelgösége, vagy
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egyháziatlan lelkülete, az ellcniiioiidásiiak e' jele a'
clerusnál's népnél, általa kellemetlenül érintve lön;
's évek' hosszú sora telt e l , mig a ' j o b b é r z é süek is a' rendkívüli embert megismerni, 's s z e retni tudták. Kezdetben Roman nem talált más t á maszt, mint imádság élesztette hitbeli e r e j é t , ' s
fáradhatlan pásztori szeretetét. Erős kezekkel
megragadván püspöki b o t j á t , lélekben's testben
vidor, noha a' köszvény már ekkor gyötrötle volt,
bejárta egyházmegyéjének hegyeit 's völgyeit,
mindenütt az áldozárok' nagy seregét maga körül
gyűjtvén (hisz egyeseket csak ritkán látogathatott
meg); mindenütt korareggeltől estig szüntelen
tanítván, dorgálván, buzdítván, papokat és világiakat, hivatalnokokat és iskolalanitókat, elöljáró—
és alattvalókat ; magán beszédekben szintúgy, mint
nyilvános előadásokban az Isten' igéjét bőven
hirdetvén. Szinte ezt tévé, egész késő fájdalmas
aggkoráig, székvárosában az egész böjti időben,
különféle ünnepeken, szerzetes-rendi fölvételek
's fogadásletételek' alkalmával, miket mind ö m a ga végzett. 3Iindenki csudálkozott 's önkiméletet
ajánlott neki: de a' jó pásztor mindenkor kész
volt juhaiért oda adni életét, kiket az elmúlt év'
veszélyteljes martiusi napjaiban egy pillanatig sem
hagyott el.
Valóban Roman püspök a' tanítás 's kanonszerü látogatások' szent kötelességét hiven teljesítette. De a' térség' olly igen nagy kiterjedése 's
nehézségei miatt hova intézze először lépteit? A'
két megye közül mellyikre fordítsa legközelebb
gondoskodását? A ' s e c k a u i r a - e , melly tulajdonképen jegyese volt; vagy a' leobenire, mellynek t ö vises administratiójával (Roma' minden óvásának
daczára) az álladalmi hatalomtól megbízatott, n o ha ugyanazon álladalmi hatalom az eltörlött leobeni püspökségnek Roman által mindenkor óhajtott visszaállítását mindeddig helyben nem hagyta;
valamint azon rendkívüli eszközöket (például missiókat) sem, mellyeket a' lelkismeretes administrator felső Stiria' erkölcsi emelésére s ü r g e töleg ajánlott. Leoben egy jobb jövőnek boldog
remény-sugárát köszöni azon barátságos viszonynak, melly Roman 's egy idegen, de érdemteljes
áldozár, Job udvari káplán között fönállott; ez
utóbbi felső Stiria' részére egy egyházi intézetet alapított, mellyről alább bővebben fogunk
emlékezni.
Roman legelőbb is iparkodott szóval 's k e netteljes pásztori levelekkel megyebelieiben a' hit
's imádság' szellemét felébreszteni; az igaz e g y háziéletet helyreállítani; a' haladásnak és a' hátralépésnek egyaránt embere, hasonló volt az e v a n géliumi családatyához. ki takaréktárából régit is

ujat is elő tud hozni. A' clerusrtál egész komolysággal sürgette az annyira elhanyagolt óraszerinti
imádkozást; a' poenitentiatartás' szentségének
gyakori használatát, 's gondos kezelését; az e g y házi törvények, szintúgy a' böjti parancs' lelkismeretes megtartását, melly tekintetben jónak találta a' papok iránt szigorúbbnak lenni, mint a'
világiak iránt; az erkölcsrontó vendéglök' k e r ü lését; az isteni szolgálat' méltó megülését (melly
tekintetben a' rítus uj szertartási könyvek által
szabályoztatott); a' templomoknak, mellyek p ü s pöksége alatt nagyobbrészt megujultak, 's szent
edényekkel 's ruházattal gazdagultak, jó karban
tartását 's ékesitését * ) ; hittaní szent beszédek'
tartását ; sürgette tovább az olly fontos egyházi
katechesisek' fölélesztését 's czélszerii javítását;
székvárosában ezeket a' püspök majd minden v a sárnap meglátogatta, 's kanonokai által is meglátogatalla 's azok' megtartására az egész lelkészi
karnak, szintúgy a' növendékek' egy részének is
közremunkálni kellett. Mert gondjainak legfőbbikét
oda fordította, hogy jobb ifjúság képeztessék:
nem annyira a'tantárgyak" szaporítása 's nagyítása
által, mint inkább nevelés által, melly tárgyról
Roman az öt látogató lelkipásztorokkal 's iskolamesterekkel orákhosszant 's valóban tárgyalaposan értekezett; ugyanezt a' fölszentelendő kispapoknak is sürgetöleg szívökre kötötte ; szinte ezt
nyíltan kimondotta az iskolák' javításáról beadott
véleményezésében, melly a' politicai hatóságtól
tőle kikéretett, de érdemlett figyelemre nem méltattatott; szóval ö igazi g y e r m e k - ' s ifjúságbarát
volt, 's egyik legbuzgóbb előmozdítója nem a'középkori elbutitásnak, hanem a' valódi keresztény
népnevelésnek.
A' magasabb tanintézetek fölött a'püspököknek igen korlátolt hatalma lévén , ezen körülmény öt azoktól kelleténél inkább elidegenítette;
de mind a' mellett egyházias szellemű tanítók iránt
tisztelettel viseltetett, ugy mint kiknek soraiban ö
is különböző egyetemekben tündöklött; utolsó
időben a' hittanárokat, mint sz.-széki ülnököket
maga mellé vonta. (Folyt, köv.)

*) Romannak sok művésznél 's kézművesnél áldott az
emléke; mert nekik sok foglalatosságot adott. Roman,
mint körül-belül 40 templom' kegyura, az isteni-tisztelet' fényére s iskolákra nagy összegeket költött ; 's
titokban hasonló czélokra mennyit nem áldozott ! —
Nagy lelkismeretessége több évekkel halála előtt azon
komoly 's ismételt parancsot adatta ki v e l e , hogy
kegyúri tartozásai rendbehozassanak, 's ezen czélból
holta után is elegendő hagyományról gondoskodott.
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KOX-KXEKEK.
Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.
I\.

Egy sz. szii/i vértanir ünnepén.
,Jesti r o r o n a v i r g i n u m 'stb.' s z e r i n t .

1. Jézus ! szüzek' vőlegénye !
E g y s z e n t s z ű z n e k * emlékére
Áldozunk ma fölségednek,
Áldozatunkat ne vesd meg.
2. Szűz liliom 's vérkorona,
Lön e' szentnek tulajdona :
A' szüzesség' szép virága,
'S vértanúság' koronája
3. Csak Te voltál egyctlene,
Kivüled mást nem ismere ;
Csupán érted lángolt szive ,
Érted omlott ki szűz vére.
4. A' kiomlott vércseppeket
Te drága gyöngyökké tetted,
A' mennyei koronában,
Szenteidnek hazájában.
5. Néki diját már megadtad,
Oh nekünk is adj irgalmat,
Hogy mint ő csak Néked éljünk,
'S' Néked élvén, Te légy bérünk.
6. Dicsőség legyen Atyának,
Az ő egyszülött Fiának,
'S vigasztald Szentléleknek,
Háromságban egy Istennek.
Tarkányi.

—m-
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Franciaország.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Bordeaux megye. A' szeretet, főleg a' társadalmi élet' szempontjából tekintve, teszi tárgyát a' mélt.
érsek' pásztori levelének. Szeretet nélkül a' legszebb és
legtudósb socialisticus elméletek, csak csalás- és romláshoz vezethetnek ; ezt mutatja meg a' főpásztor a' gondolatok és érzelmek' kettős ékesszólásával. ,Minden ujitási
és tökéletesítési terveitek összeomlanak, mert nem egyebek elmebeli álokoskodásoknál, a' hetyett, hogy a' szívnek
sugallatai lennének. Hogy az emberi állapotot megjavítsuk, igazi szeretettől kell lelkesittetnünk. De az égnek e'
sugára minden vetésieknél hiányzik, hogy azt megérlelje.
Mért jelentek meg az anyaszentegyház' arra irányzott ti-

zennyolcz százados vitái és küzdelmei után, hogy a' népeket boldogabbak- és jobbakká tegye, ezeknek az övénél
más Istent hirdetendők ? Van-e csak egy hasznos igazság,
egy lehetséges javitás is, mellybe az egyház az embereket
nem avatta volna? És midőn tanításai által a' tulajdonjogot megszenteli, nem parancsolja-e ugyanakkor a'
gazdagoknak, hogy birtokuk' egy részét a" szegényeknek
kioszszák ? Lássátok az egyházat. Kezdetétől fogva előre
látván, hogy a' magán szeretet nem leend elegendő : az
egyetemes szeretetnek roppant rendszerét organizálta. Az
ünnep- és vasárnapok' megülése által a' munkások' pihenését biztosítja: az isteni igének hirdetése, és szentélyeinek küszöbén alakított iskolái által, a' munkás osztályok'
elmebeli és erkölcsi miveléséről gondoskodott. Birtokainak
jövedelmei három részre forditattak : egyikből tápláltattak
a' papok ; a' másik kettő közül az első az isteni-tiszteletnek, a' falusi lakosok' ezen tiszta és egyetlen örömének
magasztositására ; az utolsó pedig a' szerencsétlenekre fordíttatott. Mindez lerontatott. A' vallásos testvériség, az
önkénytes szegénységre alapított együttélés veszélyeseknek
látszottak: ezek eltöröltettek, és most az üldözött szegénység a' birtok' közösségét kívánja. A' papság' gazdagsága
ellen kikeltek, az nem létezik többé ; az álladalom azért
nem lön gazdagabb ; de a' szűkölködők is elvesztették
uradalmaikat,kérdvén, ki fogja életöket föntartani ?" A' mélt.
bordeauxi érsek erre azt válaszolja, hogy ezt mégint a'
papság és hivek' szeretete teendi, a' mire végszavaiban
őket sürgetősen föl is hívja.
Bourges megye. Mellyik szóval történt sirahnasb
visszaélés, mint ezzel: testvériség? A'socialismus' minden
iskolái vetekednek értté ; de csak a' kereszténység bírja
azt törvényszerűkig, mert csak egyedül ő birja annak értelmét, alapját és hathatóságát. A' bibornok-érsek' pásztori levele csupán e' fontos tárgy körül forog. A' közdolgozó házak és a' népbankok' bölcsészete valószínűleg igen
közönségesnek és igen kévéssé tudományosnak tartandja
azon érteményt, mellyet a' főpásztor a' testvériségnek ad ;
de kielégítő lesz azokra nézve, kik az emberiséget inkább
tettben, mint szavakban tudják szeretni. ,A' testvériség',
mond ő,,minővé azt a' religio teszi, az egyedül való ; és ezen,
a' szó' igaz értelmében vett testvériség nagy kötelességeket
szab , sőt azokat mind magában foglalja ; és azért pontos
és teljes beteljesítése ollyannak állíttatik élőnkbe, mint
mellynek lelkünket megtisztítani, és a' szentséghez vezetni
kell. Azon engedelmesség, mindarra nézve, a' mit. tőlünk
kíván, nem egyéb, mint minden kötelességeink' teljes gyakorlata, a" második parancsnak hü megtartása, melly az
elsővel összeolvad, mert mind a' kettő közt csudálatos öszszeköttetés van, és az egyiket a' másik nélkül megtartani
nem lehet. Mi nem szerethetjük testvéreinket Isten' szeretete nélkül ; testvéreink' szeretete egyedül soha sem fogna megállni. Szüksége van gyökérre, hogy kihajtson, és
gyümölcsözzék : már pedig e' gyökér az Isten' szeretete.
Egyébiránt az apostol is ugy akarja, hogy e' szeretetben
gyökerezzünk, és csak ez egy föltétel alatt fog a' testvériség, áldott lombjait kiterjesztvén, minket jótékony árnyával befedezni, és drága ajándékival meggazdagitani.' A'
bourgesi érsek eszméit terjedelmesen adja elő ; megmutatja,
hogy a' kereszténységnél nincs más igazi
testvériség,
melly mindnyájunkat Isten' gyermekei- és a' mi urunk J é zus Krisztus' testvéreivé tesz. E' két eszme mindennap
több áldozatot terem, mint a' mennyit ezer év alatt Fourriernek minden szenvedélyes rendszere és Proudhonnak
algebrai egyenlítései hozhatnak. Minden
hibájok az,
hogy nem tudományos eszmék.
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Cambrai megye. A' bibornokérsek' pásztori levele a' szolgál alkalmul egyikének sem azon értelmezések közül,
családokban közösen végzett imádságról értekezik. Kétség- nent hagyja gyanítani egyikét sem azon kétértelmüségekkívül a' könnyelműek első tekintetre nem látandják, hogy és titkolódzásoknak, mellyek méhökben a' zavart és romezen szent és ajtatos gyakorlat igen közel viszonyban van lást hordozzák ; az az ember' természetéhez van arányozva,
a' világi társadalom' érdekei, sőt maga az álladalom' bé- melly gyengeség és nyomorúság, és az Isten' természetékéjével. A' cambraii érsek erről egészen máskép gondol- hez, melly hatalom és j ó s á g ; legfőbb érdeme a z , hogy
kodott, és ennek általa történt megmutatása az egész vi- hathatós. Az emberi kevélység fölfujhatja ugyan magát,
lággal éreztetni fogja, liogy az egész társadalmi rendet játszván a' bátort, és állítván : hogy önmagának elegendő :
millyen közel érdeklik a' religionak legközönségesb és két igazság mindig tagadhatlan maradand ; az első, melly
egyszerűbb szabályai is. Mi itt ezen szép fejtegetésnek föesz- szerint minden áldás Istentől jő ; a' második, melly szerint
méit idézendjük. Isten magát visszavonni látszott az e m - az imádság azon csatorna, mellyen az egészen mihozzánk
beri társadalmaktól, bogy őket gonosz érzésöknek marta- szivárog, azon kötelék, melly a' látható világot a' láthatlékul hagyja, és csak igen is észreveszszük távollétét azon lannal, a' földi dolgokat az örökkétartókkal összekapcsolja.'
rendetlenségeknél, mellyek az eszmékben uralkodnak, és Ezután a' mélt. püspök a' házi imádság' hasznait fejtegeti,
azon sötétségnél, melly á legföllengzőbb elméket elhomá- előadja mindazon erényt és boldogságot, melly onnan a'
lyosítja. Az emberi elme az isteni értelmesség' helyébe ik- családok és társadalom' számára ered. Valóban igen sajtatta magát. ; az ész magát függetlennek nyilatkoztatván, náljuk, hogy nem tüntethetjük olvasóink' szemei elébe
ezentúl csak önmagától akart támogattatni. Azonban, hall- minden lapját ezen olly szelíd beszéd- és olly magasztos
játok az örök bölcseségnek, minden századok' tapasztalása tanításnak.
által megerősített jóslatát. Hogyha az Ur nem őrzi a' váEvreux megye. Az evreuxi püspök' pásztori levele
rost, hiában vigyáznak azok, a'kik azt őrzik. De a' város, két részre van osztva. Az elsőben okát keresi föl azon tártudnillik, a' köztársadaloni. a' magán társadalmak, a' házi sadalmi bajnak, mellyben szenvedünk. A' kormányok- és
társadalmak vagy családok' egy tömegét foglalja magában, népeket kinzó nyugtalanságnak élénk rajzolása után, igy
mellyeknek összesége alkotja az álladalmat. Hogyha tehát folytatja tovább :
Istent a' város' ölébe hozni akarjuk, kezdjük meg őt házi
,Az embert vad állapotjába visszasülyedettnek hintüzhelyünkhez bevezetni, honnan befolyását, t. i. az erőt, nők. Vágyai, az ő szabálya ; ereje, vágyainak mértéke ; a'
világosságát, bölcseségét, életét az egész társadalmi testre társadalom az ő ellensége ; a' törvények rá nézve lealázó
szétárasztandja. Ugyanazon próféta is igy értette ezt. E g y - bilincsek : az intézményeket, mellyek kicsapongását megszersmind ezen főigazságra igyekezett minket mindenek- gátolják, összerombolja ; a' múltnak tanításait lábaival
előtt megtanítani : IIa az ur nem épiti a' házat, hiában tiporja: mindazt, mi szemeibe tűnik, zsákmánynak tekintmunkálkodnak, a' kik azt épitik. Ezen elsőség által, mellyet vén, neki rohan . . . . Nem föladatunk egy illy rettentő
a' családnak a' városon felül ad, elegendőkép kijeleli ne- helyzetnek különféle okait kikutatni . . . De minden gonkünk a' logicai rendet, mellyet követnünk kell, hogy egy dolkodó' véleményével, minden elme' öszhangzatos megetársadalmat megszilárdítsunk, vagy azt az örvényből vissza- gyezésével, a' ti jóváhagyástokkal bizonyíthatjuk , liogy
rántsuk. A' heves vádak, mellyeknek a' társadalom az újítók' ezen társadalmi zavargásoknak első, folytonos és mindig
részéről tárgya l ö n , kétségkívül túlzottak. De végre is termékeny oka, nem egyedül a' religio' igazságainak csökmindezen, inkább vagy kevesbbé igazságos panaszok, az kenése, mint a' próféta mondja : Díminutae sunt veritates
újjászületésnek mindezen inkább vagy kevesbbé torz ter- a íiliis hominum : hanem a' vallásos érzelemnek tökéletes
vei, a' tökélyesülésnek mindezen inkább vagy kevesbbé elvesztése is.'
gyűlölt gyógyszerei, mellyek a' könyvek-, beszélgetések-,
Ez egy igazság, mellyet ma minden becsületes emházi körökben és szószékeken előfordulnak, egy bajt árul- ber elismer és fájdalommal hirdet : de ez nem^elegendő ;
nak el, 's egy mély rendetlenségre mutatnak a' családok- kell, hogy magunkviseletét hozzá alkalmazzuk, és azt
ban. De mellyik azon eszköz, melly a' családot ujjászülje. példánkkal hirdessük : ,Családfők', kiált föl a' főpásztor,
azt természetszerű állapotába visszahelyezze, neki azon férfiak, kik a' közvéleményt igazgatjátok, a' falvakban
méltóságot vissza adja, mellyre a' kereszténység által nagy befolyással, a' városokban nagy hatalommal birtok,
emeltetett y Már egyszer mondottuk: az Istent kell oda be- kiket mind tulajdonságaitok, mind tehetségeitek, mind
vinni, ki onnan eltávozott, visszahelyezni őt mint alapját végrehajtott szolgálataitok végett mindannyiak' tisztelete
és mint kapcsát az épület' boltozatának ; és hogyan ? az környez ; igazán keresztény asszonyok' férjei, gyermekek'
imádság által, nem egyedül az egyéni, elszigetelt, magános atyjai, kiknek ajtatossága gyönyörködtet benneteket, és
imádság, ezen személyes adózás által, mellyet minden ér- még sem ragad meg . . . . mit cselekesztek arra nézve, mi
telmes lénynek az ő Teremtőjének lefizetnie kell ; hanem titeket a' vallásos igazságok' érdekében illet V Azt liiszivisszatérve azon minden keresztény háznál máskor közön- tek-e, hogy egy religio megállhat nyilvános isteni-tisztelet,
ségesen és ajtatosan megtartott gyakorlathoz, a' család' az általunk vallott hitnek érezhető nyilvánítása, azon szaminden tagjának közös, az Istent egy ajak- és egy szívvel bályok' megtartása nélkül, mellyek annak elkerüllietlen
dicsérő és magasztaló imádságához. Számot tartok egy e l - következményei? Azt hiszitek-e, hogy a ' t i példátok kelenvetésre : lesznek, kik mondandják, hogy ezen megoldás vesbbé hasznos, mint a' ti szónoklataitok, és hogy ti tartonem felel meg a' fölállított téteménynek : hogy egy illy kö- mánytokért eleget tettetek, mert feleitek a' vész' napjaizönséges eszköz nincs arányban a' czélnak azon fontossá- ban ügyeiteket elhagyni, fegyvert ragadni és élteteket kitenni láttak, hogy az erőszakkal szembeállított hatalomgával, mellyet általa elérni akarunk. Hogyan ? A' család'
mal visszahelyezzétek a' tulajdont illető tiszteletet és a"
szentélyében közösen végzett imádság ! Milly viszonya letörvényeket föntartó tekintélyt ? Nem, nem : ne ámítsátok
het ezen gyakorlatnak a' házi és társadalmi erkölcsök' jamagatokat ; a' hatalom visszarettentheti a' gonoszokat, á
vításával ? Megvallom, hogy az én gyógyiratom, a' napjajóérzésű emberek' frigye anarchicus terveiket meghiúinkban szentesitett kifejezést használva, együgyű, kévéssíthatja ; de sem az elnyomó hatalom, sem a' megfélemlítő
sé okszerű, nem bölcsészeti és még kevesbbé tudományos :
szám nem változtathatják meg a' szivek' hajlamait, és nem
de világos, gyakorlati, és mindenkitől fölfogható ; nem
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eszközölhetik visszatérésüket a' rend- és egycsséghez. Csak a' törvényszék' palotája előtti piaezon ezen eltörültetés'
a' religio gyógyíthatja meg ezen betegeket, a' halhatat- örökítéséül egy emlék szobor fog (?) fölállittatni. J ó lesz rá a'
lanság' gyógyszerét alkalmazván rajok . . . É s ti szen- ,De,bats' és ,Presse' megégetett számait is vésni annak bebitélyeinek elhagyása által megrontjátok az ő hatalmát, és zonyításául, hogy a' szabadsághősök ember- és véleményledöntitek azon érzelmet, mellyhez ti, mint a' c s a l á d , tár- türők. N a g y s z á m a a' polgári hivatalnokoknak és katonasadalom és az ország' egyedüli védbástyájához folyamod- tiszteknek vonakodott a" köztársaságra megesküdni.' (Ami
tatok.' A' második részben a' főpásztor azon ellenvetésekre de la Rel.)
válaszol, mellyeket e' világon közönségesen a' religioi dogFran kfurtból irják : miszerint e' városban már is
mák' hite és főleg parancsainak gyakorlata ellen föllior- mélyen kezdik érezni azon határozat' következéseit, melly
danak. (Folyt, köv.)
a' zsidókat polgárosítja, 's nekik mindenütt lak-, kereskedelem- és iparszabadságot biztosit. Valóban iparuk növekszik egészen méltó módon e' nép' geniusához. Elvonva az
uzsoráskodástól, már hivatalokat i s keresnek, a' forradalmi
journalisticát kezelik, követségi állomások után leiedzenek,
A' bécsi egyházi újság, a' josephinus rendszer' ezen 's gyakran boldogulnak, 's ha pártokat gyámolítani kell,
rettenthetetlen ostromlója, mellyet tehát épen ezen oknál ott vannak mindenütt a' lázítók' oldalánál. H a ez igy
fogva, a' ,josephiner'-nek bélyegzett Schmidt Leopold, megy : ma holnap megtörténik , hogy valamennyi doctor,
megválasztott niainzi püspök' irányában pártatlannak kell ügyvéd, követ, üzérséget nem is említetve, mind csak zsidó
nyilvánítanunk, ugyanezen urnák a' Sausen által szerkesz- lesz. Legújabban még egy uj szerepet is vállaltak, tudniltett mainzi lap' megtámadásai ellen pártját fogja ; Schmidt lik a' rongeanismus' terjesztését. Februar' elején Bajororurat igen tiszteletreméltó characternek és kitűnő theolo- szág' Kaiserlautern nevü városkája két frankfurti tag
gusnak rajzolván. (A' tankönyvében előforduló doginaticus által látogattatott meg : Schmid, löwenbergi német-kathotévekrőli vád szinte azon laptól származott; mellyet mi licus prédikátor és Wiesner zsidó tag által. A z első véugyan érintettünk, a' nélkül azonban, hogy ez saját Ítéle- gezte a' szertartási, a' másik a' szónoki tisztet. Etiam bene.

Hirfiizér.

tünk l e n n e , miután Schmidt urnák a' lapunk' idei lS-dik
Hollandból irják, miszerint ott a' katholicusok' poliszámában említett ,Geist des Katholicisnius' czimü mun- ticai állása még mindig nem akar javulni ; ott még mindig
kájánál más müveit nem ismerjük.) Rossz néven veszi a' napi renden van a' protestánsok iránti azon részrehajlás,
bécsi újság azt is, hogy a' ,mainzi journal' e g y törvényes melly a' nyereséges alkalmazásoknál a' katliolicusokat
formák közt végbement választásnak a' nép' segitségéveli ezeknek aránytalanul alárendeli. Mult év' decemberében 6 5
megsemmisítésére törekszik ; mert habár a' bécsi lap nincs uj kinevezés történt, 's ezek közt 61 protestáns, és nem
is azon véleményben, hogy a' választási jog ezentulra is több mint két katholicus és két Z3idó találtatik ; holott a'
a' káptalanok'kizáró előnye maradjon ; miután azonban most népesség' aránya szerint minden 3 protestánsra két kathoezen jog egyedül azokat illeti : az igy törvényesen végbe- licus jut, és az izraeliták az ö s s z e s lakosságnak csak 1 C o -dik
ment választás ellen a' nép és clerus' részéről emelt köz- részét teszik. Legközelebb egy választmány neveztetett ki,
beszólásokat nem helyeselheti.
a' fölsőbb oktatás' kérdésének megvisgálására, 's 10 tagja
Egyik franczia püspök a' mult évi február' napjaiban közt egyetlen-egy katholicust sem látunk. E z e n gyalázatos
elestekért tartott gyász isteni-tiszteletre vonatkozólag, a' kijátszásért a' katholicusok a' királyhoz intézett, 's a' kiközoktatás' ministeréhez intézett levelében, miután kifej- rályság' minden nagyobb városainak kath. bizottmányai
tette volna, hogy a' religio tekintélyét és tiszteletét veszti, által aláirt föliratokban panaszkodnak. (Ami de la Rel.)
ha templomai politicai színpaddá aljasittatnak, következőleg nyilatkozik : ,Ezen körülmény' ugy mond, ,méltó,
hogy figyelembe vétessék egy olly keresztény, és olly fölKönyvhirdetés.
világosult szellemű ministertől, mint ön. Mi engemet illet
minister u r , én ezentúl megtagadandoin nem ugyan az
Megjelent és kapható Pozsonyban Schwaiger József,
imádságot a' holtakért és a' köztársaságért, hanem igenis Pesten pedig Emich, Eggenberger, ifj. Kilián könyváruminden hálaadást egy forradalmi tény- és útszákon vívott
soknál, valamint e' lapok' szerkesztőjénél is : Alapnézetek
győzelemért. A' legszerencsésebb és legkivánatosb sikera' nevelés- és leendő nevelő- 's tanítóról. K ü l ö n ö s tekinnek, mellyet egy polgári háború eredményezhet, daczára
tettel a' tan' történeti viszontagsága- és literaturájára. Irta
is van annak egy sokkal gyászosabb oldala, mint hogy
Beély Fidél, pannonhegyi szent benedeki pap, a' bakonyaz egyház rá másként gondolhasson, mint megsiratva azt ;
béli apátságban a' nevelés-, szép- és oklevéltan' tanára,
és ebben nem csak minden civilisait népek' érzelmeivel,
's a' magyar tudós és a' frauendorfi kertmivelő társaság'
hanem a' szent-irás' tanításával is öszhangzólag találtagja. Pozsonyban, 1848.' 8r. X. 162. 1. Á r a fűzve:
kozik.'
1 frt p. p.
Romában egyik törvénytelenség és erőszak a' másikat követi. A' kormány elrendelte, hogy a' pápai paloták
a' közmunkák' ministeriuma által elfoglaltassanak A' ,viceKegyes adományok' jegyzéke :
majordomo' kinyilatkoztatta, hogy ő a' palotát másként át
nem engedendi, hanem erőszak által kényszeríttetve. A'
A' pápa ő szentsége' reszére : a' győri sz. benedek,Presse' és ,Journal de Débats' franczia lapok máglyára rendiek, jelesen : Fenix Farkas 1 ; Maár Bonifácz 2 ; Kokerültek, és nyilvánosan megégettettek ugyanazon időtáj- vács Vilibald 1 ; Körmendy Piacid 2 ; Orsonics János 1 ;
ban, mellyben a' ,Tribunal s. officii' eltörültetett. Mint kiki TuryOsvald 1 ; Fistor Tiborcz 1 ; Jahn Mainrád l ; K o p e c z tudja ezen nyomozó széknek eljárása olly szelid, működése ky Hilár 3 0 kr ; és Bende Imre kalocsai érsekmegyei kápolly csendes v o l t , hogy sokan létezését sem gyanították ; lán 2 frt; összesen 651 frt 4 3 kr. p. p. és 7 arany.
Szerkeszti 's kiadja D a n i e l i k János. — N y o m a l i k
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az. előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

TARTALOM:

Fájdalom és megnyugvás. I. Frecska Alajos.— Zängcrle Roman-Sebestyén. (Folyt.) — Köz-Énekek.
X. Tárkányi. — Egyházi tudósítások. — Hirfüzér.

Fájdalom és

megnyugvás.
I.

E' lapok' 1 5 - és 16-dik számában nagy
készség- és odaengedéssel hagyok magunkat a'
megszakadozott felhők' foszlányain átható napfénynél elönkbe tünö, szélvész hagyta nyomok' m e g tekintésére vezettetni,'s őszintén megvalljuk, az á l taluk sajtolt fájdalmakban tetemes részt vettünk ;
de valamint a' tövisek' siirü bokraiban itt-ott egy
kis örömvirág erővel is föltolja illatdus kelyhét,
mit az utas tövisekkeli küzdésében észre sem v e t t :
ugy e' fájdalmak' közepette i s , a' fellegek' ezen
sürü tömegei közt is nyilt egy rézs, mellyen k e resztül bánatunkra némi reménysugár esett, melly
a' vérével táplált magzat okozta fájdalmát az a n y á nak némileg enyhíteni tudja.
Mi tehát egy részről nem tudunk sajgó f á j dalom nélkül visszagondolni azokra : ,miket e g y házunk ellen elkövettek sokan, kik dajkakarjain
növekedtek föl; szeretetének áldásait bőven é l vezék.'. . . Igen e' tüneménynél szemünket k ö n y gyöngyök fedik : 's,fájdalmunk annál nagyobb, mert
az belülről okoztatik ; sokkal inkább dühöngnek b e n sőnkben a' gyötrelmek, mellyeket azoktól s z e n v e dünk, kiknek érzelmeibe biztunk'. Oh barátom !
Vess egy futó pillanatot a'múltba, 's minden időszakban, mellyre gondolatodat v e t e d , azt fogod
találni, hogy a' kiilellenség' aczélja 's mérges n y i lai az egyház' testén még csak sebet sem tudtak
v e r n i ; azt fogod találni, hogy épen a ' v é r t a n u k '
vére volt áldásdus magva'a' kereszténységnek.
Nero 's a'hason hyaenafaju üldözök előtt nyilt 's
csüggedetlen homlokkal állott meg az egyház ; a'
gunynyilak 's ördögmives eszközök kártalanul, sőt
megtompulva pattantak vissza e'kőszikláról ; ' s midőn az ellenfél az éj' barna ölében puha párnára
ELSŐ FÉLÉV.

hajtá le nyugalomra bosszuforraló fejét, az egyház
földalatti üregekbe hivta össze kedves hiveit, mint
szárnya alá csirkéit a' gondos tyúk. Az élet' k e nyerét tördelé nekik ; az Istennek minden torlaszok
ellen erősítő 's védő igéit hirdeté nekik, 's öntött
fájdalmaikra anyai enyhitalt, ők boldogok voltak.
Mindenkor, mikor kiilelemmel küzdött az egyház,
győzedelme biztos és gyümölcsteli volt, mert b e lül egyetértés , egy sziv 's egy lélek uralkodott,
mialatt az ellenfél meghasonlott ; ' s a'keresztények'
törhetlen hiterélye öt nem egyszer az üldözöttek'
zászlói alá eskiidteté. Az egyház tehát csak akkor
szenvedett legtöbbet, testén csak akkor ejtetett
seb, midőn tulajdon fiai támadtak föl ellene, midőn
keblében a' szeretetlenség 's a' fiak' meghasonlásának forradalma ütött ki. Foszd meg a' napot
sugáraitól, 's nem f o g az világítani ; rekeszd el a'
folyót forrásától, 's ki fog az száradni; vágd el az
ágat törzsétől, elfonnyad; tagot a'testtől, 's el f o g
rohadni ; válaszd el a' fiút szülői iránti szeretetétől, 's ö megszűnik fiu lenni ; ö testvére, társa l e end azoknak , kikről mondatik : ti ördög apától
származtok. Oh a' belviszály, a' testvéri háború
legirtózatosb , legveszedelmesebb.! ,Perditio e x
te.' Tanuság erre az eretnekek 's szakadások'eredete. Az anya, ki vetekedő gyermekeinek b é k e hozó birája szokott lenni, a' vétkes fölött tartozik
fenyitö Ítéletet hozni. De a' sok gyermekek' e g y i ke elcsábítva a' mulandó világnak tévutakra v e zető lidérezfényétöl, anyja' tanácsában nem akar
megnyugodni,'s testvéréveli meghasonlásában édes
anyját támadja meg, mintegy zúgolódni akarva m a gában : ,Add ki nekem az engem illető örökséget^
(Luk. 15, 12.); feledvén, hogy az engedelmesség
azon e r é n y , melly a' többi erényeket átülteti az
elmébe, 's azokat megőrzi; feledve, hogy jobb az
engedelmesség, mintsem az áldozat; mivel ezzel
idegen testen segitüi k, amazzal pedig önakaratunk'
32
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kihágásai öletnek el ; feledve , hogy semmi sincs
jellemtelenebb, mint engedelmességet igényelni a1
kisebbektől, 's azt megtagadni a'lölebbvalótól; f e ledve a1 bölcs' mondását : ,Isten' átka azon, ki
megkeseríti anyját (Bölcs Sirák 3, 1 8 ) ; ki anyját megátkozza, annak szövétneke legnagyobb
setétség közepette ollalik el (Példab. 2 0 , 2 0 ) ;
vaksággal bűnhődjék a z , ki anyjának arczát f a nyar tekintettel nézi le, 's fölvont szemekkel sérti
meg az irántai tiszteletet.' (Sz. Jeromos); feledve
végtére Üdvezitönk' szózatát : ,Ki titeket megvet,
engem vet meg; ki az egyházat nem hallgatja....'A'
mennyiben tehát a' folyó idők' phasisaiban saját
gyermekeinek némellyikében látja legveszedelmesebb elleneit, ('s e'tekintetben sorsa nyomasztóbb, mint életének vérpiros hajnalán,) kik a' h e lyett, hogy édes anyjok' tanácsát követnék , ök
maguk szeretnének annak törvényeket szabni, mi
elég képtelenség: annyiban szivünkben a'fájdalom'
jajjai megszülettek; a' mennyiben azonban, mint
minden viharnak megvannak nem egyedül káros,
's az embert sokszor bánatos aggodalomba döntő,
hanem jótékony következményei is : ugy körültekintve a' folyó eseményeken, azokban némi enyhítő szert is találunk, melly fájdalmunkat ideiglenes megnyugvásba helyezi.
Elkerülhetlenül szükséges t. i. az elleníel'legyözósére, annak megismerése, hogy a' készület
szerinte alkalmaztassák, annál inkább pedig, ha ö
épen azok' egyike, kiknek érzelmeibe biztunk, kiket munkálódó testvéreinknek neveztünk. ,Nulla
pestis efficacior ad nocendum, quam l'a miliaris iniinicus.' (Boet. de Consol.),Frustra exteriores inimicos vincimus, si interioribus parcimus.' (Greg.)
,Nam eum, qui palam est adversarius, facile c a vendo vitare possis; et trojanus equus idcirco
fefellit, quia formám misericordiae mentitus est.'
( S . Bern.) ,Tacilae inimicitiae magis timendae,
quam indictae et apertae.' (Cic.) Valamint pedig a"
borban, ha forrásba jön, minden idegen elem föltolja magát a' hordó' s z á j á r a , hogy azt a' gazda
leseperhesse , lehabozhassa : ugy a ' j e l e n h e z hasonló rést nyitó forrongásokban is, fölemelkedik a'
nyilvánosság felé, a'mi alattomban forrt, dult,'s kitöréshez készült; az idegen elem 's a' különbség
előtűnik, melly szerint a' vonzódások' iránya tapasztalható vá válik.
'S ez az, mi fájdalmunkat annyiban enyhíti, a'
mennyiben az egyház most tudja, kivel van dolga,
mert a* különbség az édes 's mostoha gyermekei
közt nagyon kirí; 's ismeri a'férget a'kertész, melly
a' fa' keblében rágódott. És ezért nem árt a' fa'
héjjal kissé megnyitni, 's a' fegyelem' vas sodronyával a' férget elölni, akarom mondani : ,Jobb

azon had, melly Istenhez v e z e t , mint azon béke,
melly Istentől elkülönöz.' (Szent Gergely.) ,Nemo
amplius inecclesia nocet, quam qui perverse ágens,
noinen vei ordinem sanctitatis habet. Delinquenten!
namque hune redarguere nullus praesummit, et in
exemplis culpa vehenientius extenditur, quando pro
reverentia ordinis peccator honoratur.' (S. Greg.)
,Non timeas contra charilatem esse, si unius scandalum multorum recompensaverit pacem. Melius
est enim, ut pereat unus, quam unitas.' ( S . Bern.)
Jobb a'beteg tagot elvágni, mint az életet elveszteni. ,Melius est habere malorum odium, quam
consortium.' Sokszor el volt rejtve előttünk a'
rossznak, melly gene atiokat árasztott el vallástalan mételyével, kútfeje, miért a' rossz gyógyíthatatlanná vált. A' seb, mellyhez férni nem lehet,
mindig súlyosabb. A' mérges daganat addig l e g jobban fáj, mig föl nem fakad, ekkor a' kinzóelem
kiadja magát. A' gyomor fölháborodott, 's a' hányás megtisztítja azt az epétől. Ez egészséget hoz.
Eljön ugyan az idö, midőn külszinben háttérbe
szorulnak, magán érintkezéssel bocsánatot, pharisaeusit, kérve a' nyilvános inegbántásért; de a'
megengesztelödés után szemmel tartja gyermekét
az anya, 's ki rovhatja föl neki hibául, ha időre
bizodalmát megvonja tőle, addig legalább, mig azt
ellenkező magaviseletével jobban meg nem é r demli, hogy kiáltani 's elismerni kénytelenittessék : ,Oh miért gyűlöltem a' fenyítéket és a' feddést,
dorgálást miért utála szivem
de bezzeg kevésben is mult, hogy a' legnagyobb gyalázatba, nyomorúságra nem jutottam az egybegyűlt . . . nép'
közepette.' (Példabeszéd. 5, 12.) De keressünk
megnyugvást a' történetben is.

Zängerle Ronian-Sebestény.
(Folyt.)
A' liatal papság' nevelése gondjainak fő t á r gya volt. Papnöveldéje' számára jeles törvényeket hozott, mellyek által mindenekelőtt az elöljárókban 's növendékekben élő hitet és egyházias
életet sürgetett ; de e' mellett a' tudományok' mivelését is kötelességül tette, 's azt különféle
theologiai tanulmányok, nevezetesen : bibliai, p a tristicai, liturgiái, casuisticus előadások által elősegítette. E' végből a' papnöveldei elöljárók' csekély számát tulajdon költségével szaporítani akart a ; évenkint jelentékeny pénzbeli áldozatot h o zott; a' növendékeket könyvekkel's mással is, mi
az ember' szivét örömre gerjeszti, gyakran megajándékozta; az áldozárokat is hasznos könyvek'
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megszerzésére ismételve lelkesítette; ugyan a z okat theologiai tudományuk' öregbítésére é v e n kinti munkálatok által serkentette, hajlandó lévén
az olly üdves pásztori tanácskozásokat is életbe
léptetni, melly tárgyról jelen sorok' írója már évek
előtt vele értekezelt.
Éltének végéig Roman hetenkint személyesen megjelent a' növeldében, 's sz. Gergely'pásztori szabályaira alapított szellemdus előadásokat
tartott; a' növendékek' lelki gyakorlatain m e g j e lent; lelkiatyj okkal vállvetve, őket a' sz. rendek'
fölvételére elkészítette ; velők megülte növeldei
ünnepeiket, sőt csendes secunditiáját is. Ez alkalomkor a' jámbor aggastyán azon örömben is r é szesült, hogy a' papi gyermeknövelde' növendékeitől magát környezve látta, melly intézetet a'
seckaui megye' részére ö alapította 's rendezte,
hogy ekkép az egyház'rendeletének nyomán mind
a' német vidékek, mind a' windi tartomány' számára reményteljes 's belföldi clerust neveljen;
buzdittatván ezen törekvésében azon fényes siker
által, melly Job' barátjának Leoben megye'javára
tett hasonnemii fáradozásait koszorúzta. A' püspöknek fényes bőkezűsége ezen megyei intézet
iránt, mellyet ö többnemii alapitványnyal 's egy
jövedelmesnagy házzal ajándékozott meg,'s azonfelül átalános örökösévé tett, a' clerusnál örvendetes elismerésre 's utánzásra talált ; jeleiil annak,
hogy Roman' püspöki hivataloskodása alatt az
egyházi szellem mennyire megerösbödött,különösen
a'tiz év óta tartatni szokott lelki gyakorlatok által,
mellyeknek költségeit (évenkint mintegy 700 p.frt)
a' főpásztor a' magáéból szívesen fedezte. Oh !
milly lelki örömöt okozott neki, ha fiainak's munkatársainak százait maga körül gyüjtheté, 's az
élet'kenyerét nekik törheté; 's milly épületes volt
ezekre, apostoli föpásztorukkal még utolsó é v e i ben i s , midőn már testi ereje ellankadt, három
nap hosszant együtt imádkozni, sirni, szellemileg
megujulni, 's papi hivatásukra kölcsönösen lelkesittetni ! Idegenek , kik ezen gyakorlatokon jelen
voltak, 's Romannak félreismerhetlen istenességéröl meggyőződtek, mélyen megindulva mondották : ,A' megyei papot, ki ezt a' püspököt nem
tiszteli, még a' pokol sem fogadja be.' A ' papok'
ezen lelki gyakorlatainak eredménye lön, hogy
más helyeken is, különösen szent testek' ünnepélyes átvitelekor (Roman' püspöksége alatt tiz illy
szent test hozatott Stiriába,) népgyakorlatok vagy
missiok tartattak; ezen fölül a' keresztény éleinek
a' nép közötti felébresztésére más eszközök, ú g y mint : a' szentségek' gyakoribb használása, az
ugy nevezett harmadik rend' fölállítása, ajtatos
társulatok, 'stb. szinte sikerrel használtattak.

Egyébkínt bármint kiterjedt 's leltekben dus
is volt Romannak nyilvános élete : szintolly c s o dálatra méltó annak csendes házi működése is.
Mennyi megerőltetésbe 's önfeláldozásba k e r ü l tek neki az áldozárokkal 's világiakkal tartott m a gánbeszélgetései, kiket reggeli 8 órától egész
esti ötig mindennap egyaránt fogadott el, a' hatalmast ugy mint az alattvalót, a' nemest ugy mint
földinivest, a' benszülöttet ugy mint a' külföldit.
Különösen papjait hívta föl Roman gyakrahbi l á togatására,^ neheztelt, ha valaki régtől nem volt
n á l a ; mert hisz olly sok voll az, mit szívökre
akart kötni ; viszont a' legparányibb falusi káplán'
nézeteit 's tanácsát szívesen meghallgatta, 's a'
szerény főpásztor nem hagyta azokat figyelem
nélkül, hacsak a' tanácsadó magát ítélő tehetség
's példás magaviselet által ajánlotta. Roman a'
város' beteg papjait, a' segédlelkészeket is, s z e mélyesen 's ismételve is meg szokta látogatni, 's
utolsó esztendőkben papkorodát akart alapítani.
Sehol sem érezte magát olly j ó l , mint papjainak
közepette, kiket nagyobb körökben is maga körül
gyűjtött. Igy az egyházi katechesisek' javítása 's
a' gyermeknövelde' ügyében összehívta közös
tanácskozásra a' város és vidék' papjait; az uj
szabadsági időszak' beálltával pedig esperesi t a nácskozmány volt czélba v é v e , mellyel azonban
hálála megelőzött; 's nem lehet kételkedni, ha
Roman tovább él : ö tartja Ausztriában a' legelső
megyei zsinatok' egyikét.
Pásztori buzgóságának illy nagyszerű mutatványai' daczára találkoztak, kik ötet hivatalának
vétkes elhanyagolásáról vádolták. Nagy Isten! lia
Te illy szigorúan i t é l s z , k i állhat meg Előtted?
Legkevesbbé azok, kik föpásztoruk fölött illy i r galmatlanul itélni vakmerösködnek. Ó a' hibázó
papokat, akár fiatal, akár öreg volt az, mindenkor
szeretet- 's irgalomteljesen itélte meg. A' jó atya
milly gyengédséggel iparkodott az elesettnek jó
hirét megőrizni! Ö titokban, leghívebb tanácsosai'
tudta nélkül irt a' bűnösnek, évekig várt a' jobbulásra ; a' visszahanyatlót mindenre kérte , hogy
lelkének üdvét 's állapotának becsületét ne koczkáztassa ; az elvakitottnak megengedte , hogy
képzelt ártatlansága felöl nyiltan, a'főpásztornak
kímélése nélkül, nyilatkozzék, ha ez által a' bajon
segíteni remény volt. De minthogy némellyeknél
minden eszköz sikertelen v o l t , a'botrány's Krisztus' nyájának veszedelme növekedett : a' mélyen
megsértett főpásztor kénytelen volt illy s z e r e n csétleneket, részint hogy ne árthassanak, részint
hogy javulásuknak jeleit adhassák, egy különös
házba gyűjteni; fájlalván, hogy ezen czélra alkalmas vagy hajlandó kolostorok' hiányában a'papok'
32*
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szégyenét eltakarni nein lehetett. 'S ezen szellemi
vakok 's megátalkodottak, kik szeretetét legnagyobb mértékben igénybe vették 's tapasztalták,
ezek vádolják öt leginkább igazságtalanságról 's
keményszivüségröl. Ok. kiknek fölfuvalkodottsága
's érzékisége az alapos asketának nyelvét nem é r tette; ök, kiknek a' testiségben elmerülteknek a'
szellem' jámbor embere örökös rejtély marad, ök
hierarchicus uralkodásvágy' vaspálczájának n e v e zik az egyházi fegyelem' vesszejét, mellyel pedig
Pál is fenyegetett is, vert is, azon Pál, ki tuláradozó szeretetből testvéreiért kárhozat akart lenni.
De az elfogulatlan biró Romanban egy pásztort
lát, kinek vesszeje 's botja megyéjét megvigasztalta.
Ha minden embernek élete küzdés, 's f o l y tonos hadiszolgálat e' földön : mennyivel inkább
az egy főpapnak élete, ki a' küzdő egyházban az
Istentől a' hivők' vezérévé rendeltetett. Roman
emlékezetben tartván Krisztus' szavait : ,En nem
jöttem békeséget hozni, hanem k a r d o t , ' (Mát.
10, 34.) óvakodott az ugy nevezett statusoltalom'
paizsa alatt hamis bátorságban szunnyadozni; vagy
pedig ,nem-bánom' féle elnézéssel,'s gyáva engedékenységgel egy sima 's szeretetreméltó férfiú'
dicsőségét vadászni. Sőt inkább fölvette Istennek
teljes fegyverzetét , mint azt az apostol leirja
(Eph. 6.) ; oldalán az igazság'öve; mellén az igazságosság' v é r t j e ; lábán saru az evangelium' hirdetésére; fején az iidvesség'sisakja ; kezeiben
pedig a' szellem' fegyvere, melly az Isten' igéje.
Igy fölfegyverkezve Krisztusnak ezen nemes liarczosa az ellenség'elébe lépett, mindennek kész ellentállani a'rossz napon; épen ezáltal a' békeség'
embere, mert a' háborútól nem irtózott. Si vis pacem,
para bellum. Hogy tehát működése' tág mezejét
dicsérettel megtarthassa : Roman föfigyelmét a ' k o lostorokra 's vallásos intézetekre, mint a' küzdő
egyház'váraira, fordította. Az uj korszellem ugyan
a' katonai várakat szintúgy mint a' szellemieket
haszontalanoknak, fölöslegeseknek, 's a' közjóra
ártalmasoknak nyilvánította; noha azután az emberek a' dolgot jobban meggondolván a' régit, habár
uj alakban, ismét helyreállítják. Roman, az erős
jellemű 's jeles érzelmű Roman, kit cselekedeteiben nem a' változékony napi vélemény, hanem a'
hitnek változhatlan elvei kormányoztak, igen nagy
tisztelettel 's szeretettel viseltetett a' kolostorok
iránt; mivel hogy ezek az egyháztól alapított
's jóváhagyott intézetek , mellyekben a' k e resztény élet és evangeliunii tanácsok' k ö vetése által a' legszebb virágok 's legnemesb
gyümölcsök tenyésznek. Ez utolsó tekintetben
a' kolostorok átalában az egyház' lényegéhez t a r -

toznak; inert ennek mindenkor ugy kell föltűnnie,
mint szentnek; 's azért magasztos erkölcstanának
rajta tettlegesen kifejezve is lennie.
Romannakhadi fortélya tehát mindjárt eleinte
az v o l t : egyházmegyéjének régi várait szemügyre venni, 's jó karba hozni; de a' változott korviszonyokhoz alkalmazottan szinte uj erősségeket is
épiteni. Ez azonban jel volt szünteleni ellenmondásra, mig a' világi clerus' egy részéről is, ki f ő pásztora' szivében az első helyet kislelküleg f é l tette; nem fontolván meg, hogy az Isten' országában minden szoros összeköttetésben 's viszonhatással van ; 's hogy egy püspök' valódi katholieus szeretetének mindent át kell karolnia , nem
csak tulajdon megyéjét, hanem az egész egyházat.
De Roman mi állal sem hagyta magát hadi t e r v é ben megzavartatni. A' világ fölött állott, mert n a gyobb volt a' világnál; jól megfontolt lépteit f o l y tatta, 's az egyházi intézetek' ápolása által m a g á nak halhatatlan érdemeket szerzett, 's az egyháznak szintúgy, mint az álladalomnak javára még a'
jövő nemzedékekre is jótékonyan hatott. Valóban
ez püspöki kormányzásának fénypontja, melly á l tal sok idegen' figyelme fölébresztetett, az utánzási vágy fölköltetett, 's a' seckaui megyében az
egyházi élet hatalmasan elömozdittatott. De milly
összegeket*) költött Roman vallásos intézetekre!
milly kimondhatlan fáradságba került ezeknek u gyan regeneratioja, amazoknak pedig megalapítása ! (Folyt, köv.)

*) Noha Roman szeretetmiiveit nagyobbrészt titokban
tette : mégis mint bizonyosat iohet állítani, hogy körülbelül tizenhatezer pengő forintnyi évi jövedelméből szerzetesi rendek 's congregatiok' alapítására
mintegy százezer forintot áldozott. Még többet költött a'világi clerus's megyei-administratio' érdekében.
A' gyermeknöveldének (melly egyébkint is átalános
örököse lön,) még éltében tiz ezer forintot adott, mint
alapítványi tőkét öt növendékre ; a' növelde' építésére
két ezer forintot adott , 's negyvenezer forintot érő
lakházat. Az irgalmas nénék mellett győntató-atyai
minőségben szolgáló világi pap' számára nyolezezer
forinttal javadalmat alapított ; a' papi lelkigyakorlatokra mintegy hétezer forintot költött ; a' püspöki irodára 's agg szolgák' fizetésére pedig évenkint háromezer forintot adott ki. A' székes-egyházat 's házi kápolnáját nagybecsű ajándékokkal gazdagította sőt a'
püspökség' jövedelmeit is szaporította. 'S csak az Isten tudja, mennyit adott átutazó missionariusoknak 's
más papoknak ; mennyit a' szegényeknek ! (Erről egyes
adatokat alább adandunk.) Nagy bűnnek tartotta :
atyafiakat az egyház' vagyonából gazdagitni ugy,
hogy szegényebb atyafiait is csak csekély ajándékkal
segítette. A' gyalázatos nepotismustól Roman egészen
ment volt.
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ben intézett körlevele. *) Pius P. P. IX. Venerabilcs Fratres
salutem et Apostolicam Benedictionem. Ubi primum nulli3
certe Nostris meritis, sed arcano divinae Providentiae consilio ad sublimem Principis Apostolorum Cathedram evecti toAz Angyalok és Szentek' tiszteletére.
tius Ecclesiae gubernacula tractanda suscepimus, summa
quidem consolatione affecti fuimus,Venerabilcs Fratres,cum
noverimus, quomodo in Pontificatu recol: m e : Gregorii
X V I Praedecessoris Nostri ardentissimum in catholico orbe mirifice revixerit desiderium, ut ab Apostolica Sede
tandem aliquando solemni judicio decerneretur, Sanetissimam Dei Genitricem, omniumque nostrum amantissimam
,Jesu c o r o n a virginum ' s t b . ' szerint.
matrem Immaculatam Virginem Mariam absque labe originali fuisse conccpatam. Quod pientissimum desiderium cla1. Áldott Jézus ! szűznek F i a !
re aperteque tcstantur, atque demonstrant postulationes
Szüzek' égi lilioma !
tum ad eumdeiu Praedecessorem Nostrum, tum ad Nos
E g y d i c s ő s z ű z ' * érdemének
ipsos continenter perlatae, quibus et clarissimi Antistites,
Zeng szivünkből most az ének.
et illustria Canonicorum Collegia, et Religiosae Familiae,
inter quas inclytus Praedicatorum Ordo, certatim efflagita2. Egy virágot nevelt Neked,
runt, ut in Sacra Liturgia, ac praesertim in Praefatione
Hogy megnyerje szent kedvedet,
Missae de Beatissimae Virginis Conceptione vocem illám
Testi 's lelki tisztasága
Immaculatam palam publiceque enunciarc et addcre liVolt az ő szép gyöngyvirága.
eeret. Quibus postulationibus ab eodem Praedecessore Nostro, atque a Nobis ipsis quam libentissime fuit obsecun3. Azt kegyelmed' szent harmatja,
datum. Acccdit etiam, Venerabiles Fratres, ut quampluriÉs buzgóság ápolgatta;
mi e vestro ordine suas litteras ad ipsum Decessorem
Alázatos szelídségben
Nostrum, et ad Nos dare non destiterint, per quas iteratis
Illatozott az lelkében.
petitionibus, atque ingeminatis studiis expostularunt, ut
voluti Catholicae Ecclesiae doctrinam definire vellemus,
4. A' világnak tövisétől,
Beatissimae Virginis Mariae conceptum immaculatum omTesti vágyak' veszélyétől
nino fuisse, atque ab omni prorsus originális culpae labe
Megőrzötte szűz virágát,
immunem. Neque vero hac nostra etiani aetate defuere
Megtartotta tisztaságát.
viri ingenio, virtute, pietate, doctrina praestantes, qui
doctis ac laboriosis eorum scriptls hujusmodi argumentum,
5. És virággal ment fel égbe,
pientissimamque sententiam ita illustrarunt, ut non pauci
Angyalidnak szűz körébe :
mirentur, quod nondum ab Ecclesia, et Apostolica Sede
hie Sanctissimae Virgini decernatur honor, quem commuSzent lábaid' zsámolyánál
nis fidelium pietas Virgini ipsi ex solemni ejusdem EccleVirít már a' sziiz virágszál.
siae et Sedis judicio, atque auctoritate tribui tantopere
exoptat. Equidem hujusmodi vota pergrata, perque jucun9. Jézus! tekints szűz Anyádra,
da Nobis fuere, qui vel a teneris annis nihil potius, nihil
'S e' szűz virág' illatára :
antiquius habuimus, quam singulari pietate, et obsequio,
Adj lelkünknek tisztaságot,
atque intimo cordis aífectu Beatissimam Virginem Mariam
'S holtunk után boldogságot.
colere, et ea peragere, quae ad majorem ipsius Virginis
glóriám, etlaudem procurandam, cultumque promovendum
7. Dicsőség legyen Atyának.
conducere posse videantur. Itaque vel ab ipso supremi
Az ő egyszülött Fiának,
Nostri Pontificatus exordio summa quidem alacritate in
'S vigasztaló Szentléleknek,
tanti momenti negotium curas cogitationesque Nostras
Háromságban egy Istennek.
serio convertimus, atque humiles fervidasque Deo Optimo
Tarkányi.
Maximo preces adhibere baud omisimus, ut coelestis suae
gratiae lumine mentem Nostram collustrare velit, quo cognoscere possimus, quid in hac re a Nobis sit peragendum.
Etenim ea potissimum spe nitimur fore, ut Beatissima
Virgo, quae ,meritorum verticem supra omnes Angelorum
choros usque ad solium Deitatis erexit' * '), atque antiqui
serpentis caput virtutis pede contrivit, quae ,inter Christum et Ecclesiam constituta' * 2 ), ac tota suavis et plena
gratiarum christianum populum a maximis quibusque calamitatibus, omniumque hostium insidiis, et impetu sem(A' pápa ő szentségének a' világ' valamennyi kath. per eripuit, atque ab interitu vindicavit, tristissimas quoi'őpásztoraihoz a'bold. szüz'szeplőtelen fogantatásának ügyé- que ac luctuosissimas nostras vicissitudines, acerbissimasque angustias, labores, necessitates amplissimo, quo
* ) Miután t ö b b oldalról a z o n kivánsa'g f e j e z t e t e t t ki, h o g y az solct, materni sui animi miserans affectu, velit praesen-

X.
Egy sz. sziiz' ünnepén.

EGYHÁZI TÜDOSITASOK.
Ölaszlion.

e g y h á z i n e v e z e t e s e b b d o c u m e n t u m o k a t e r e d e t i nyelven i s
k ö z ö l n ö k , ebbeli f ö l h í v á s o k ' okait me'ltányolva, a' j e l e n
k ö r l e v e l e t , mint e g y i k f o n t o s d o g m a t i c a i o k f ő t , latin n y e l ven a d j u k .
Szerk.

*
S. G r e g o r . Pap. de E x p o s i t . in l i b r o s Regum.
* 2 ) S. Bernard. S e r m . in cap. X I I . A p o c a l y p s .
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tissimo, aeque ac potentissimo suo apud Doum patrocinio,
et divinac iracundiae flagella, quibus propter peccata nostra affliginiur, avertere, et turbulentissimas malorum procellas, quibus cum incredibili animi Nostri dolore ubique
jactatur Ecclesia, compescere, dissipare, et luctum Nostrum convertere in gaudium. Optime enim nostis, Vcnerabiles Fratres, omnem fiduciae Nostrae rationem in Sanctissima Virgine esse collocatam ; quandoquidem Deus ,totius boni plenitudinem posuit in Maria ; ut proinde si quid
spei in nobis est, si quid gratiae, si quid salutis, ab Ea
noverimus redundare . . . quia sic est voluntas Ejus, qui
totuin nos babere voluit per Mariam.* 3 )
Hinc aliquos ecclesiasticos viros pietate spectatos,
ac theologicis disciplinis apprime excultos, et nonnullos
Venerabiles Fratres Nostros Sanctac Romanae Ecclesiae
Cardinales virtute, religione, consilio, prudentia, ac rerum
divinarum scientia illustres selegimus, eisque commisimus,
ut pro eorum prudentia atque doctrina gravissimum argumentum omni ex parte accuratissime examinandum
curarent, ac subinde eorum sententiam ad Nos diligentissime deferrent. Dum autem ita sc res habent, illustria D e cessorum Nostrorum vestigia sectari, exempla aemulari
censuimus.
Quamobrem lias Vobis, Venerabiles Fratres, scribimus Litteras. Quibus egregiam vestram pietatem, atque
episcopalem sollicitudinem magnopere excitamus, Vobisque etiam, atque etiam inculcamus, ut quisque vestrum
pro suo arbitrio, atque prudentia in propria Dioecesi publicas preces indicendas, ac peragendas curet, quo clementissimus luminum Pater Nos superna divini sui Spiritus
luce perfundere, numine afilare dignetur, ut in tanti moment! re illud consilium suseipere valeamus, quod ad majorem tum sancti sui Noniinis gloriam, tum Beatissimac
Virginis laudem, tum militantis Ecclesiae utilitatem possit
pertinere. Optamus autem vehementer, ut majore, qua
fieri potest, celeritate Nobis significare velitis, qua devotione vester Clerus, Populusque fidelis erga Immaculatae
Virginis Conceptionem sit animatus, et quo desiderio llagret, ut ejusmodi res ab Apostolica Sede decernatur, atque
in primis hoscere vel maxime cupimus, quid Vos ipsi, Venerabiles Fratres, pro eximia vestra sapientia de re ipsa
sentiatis, quidque exoptetis. Et quoniam Romano Clero jam
concessimus, ut peculiares canonicas horas de Beatissimae
Virginis Conceptione recentissime compositas, ac typis
éditas recitare valeat loco earum, quae in communi Breviario continentur, idcirco hisce Litteris facultatem Vobis
tribuimus, Venerabiles Fratres, ut, si ita placuerit, universus vestrae Dioeceseos Clerus easdem de Sanctissimae
Virginis Conceptione canonicas horas, quibus nunc Romanus utitur Clerus, persolvere libéré et licite possit, quin
ejusmodi veniam a Nobis, vel a Nostra Sacrorum Rituum
Congregatione implorare debeatis.
Plane non dubitamus, Venerabiles Fratres, quin pro
singulari vestra in Sanctissimam Virginem Mariam pietate
hisce Nosfris desideriis omni cura et studio quam libentissime obsequi gaudeatis, atque opportuna responsa, quae
a Vobis exposcimus, Nobis dare properetis. Interim vero
coelestium omnium munerum auspicem, et praecipuae
Nostrae in Vos benevolentiae testem accipite Apostolicam
Benedictionem, quam ex imo corde profectam Vobis ipsis,
Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis, Laicisque fidelibus vigilantiae vestrae commissis amantissime impertimur.

* 3 ) S. Pernard. in A'athit. S. Mariae de A q u a e d n c t u .

Datum Cajetae die 2 - a februarii Anno 1849 Pontificatus Nostri Anno Tertio.
Romából érkezett levelek két bibornok, Mezzofanti
(martius' 1 4 - és 15-dike közti éjjel Romában) és Ostini
Péter (mart. 9-dikén Nápolyban) történt kimúlásáról tudósítanak. (A. P. Z.)

Francziaország'.
(A'franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Frejus megye. Meglepő és csudálatosan figyelemre méltó dolog! Tizennyolcz század óta, mióta t. i. Jézus
Krisztus a' világot isteni igéjével boldogította, talán egy
valamire való bölcsészeti és vallási fejtegetést sem fogunk
idézni, mellynek az evangélium'dogmái- és erkölcstanának
magyarázata, és némelly szavainak éri címezése alapul nem
szolgálna. Minden eretnekség, minden vélemény, minden
rendszer magának követelte azt megítélni, és közönséges
értelmét a' világnak kinyilatkoztatni. A' mostani socialismus, ezen utolsó irányfordulata a' kereszténytelen bölcsészet' harczának, mint a' ker. vallás' legterjedelmesb és
gyökeresb tagadása, önmagát az evangelium' egyedüli
törvényszerű értelmezőjének kiáltja ki. A' hit- és jó érzületnek föl kell jajdulni azon képtelen és botrányos értelmezések felett, mellyeket Jézus Krisztus' szent tanításának adni nem iszonyodott. A' mi urunk Jézus Krisztus és
az ő isteni igéje iránti sérelmeket, az evangeliumi szöveg'
ezen szégyenitő elcsavarásait támadja meg a' frejusi püspök fájdalmas és ékesszóló érzékenységgel. ,Lelkünk'
szomorúságában mondjuk ezt nektek"kiált föl a' főpásztor;
,hogyha igazságot akarunk szolgáltatni az események- és
embereknek, kik körülbelül egy év óta feltünedeztek ( é s
ti azt szerintünk buzgón megteenditek) ; hogyha egyrészről,
a' politicai mozgalom és a' nemzeti lobogó jelmondatukat
szent-irásunkból meriték ; hogyha Megváltónk' keresztje,
hogyha az ő templomai, az ő szolgái átalában tiszteltettek,
hogyha szerzők és szónokok, kik máskor nem olly jóakarattal viseltettek az egyház és az ő szabadsága iránt, azt
ostromolni megszűntek, és napjainkban jogait hangoztatják, közremunkálását hiván föl, hogy a' társadalmat az örvény' széléről együtt visszarántsák ; hogyha ezen különféle
viszonyokat annál vigasztalóbb eredménynek kell tartanunk , minél kevesbbé lőnek előre látva : más részről az
isteni fölségnek hány megtámadásai, hány istentelen magyarázatok, a' mi Urunk Jézus Krisztus' szavai és tetteinek hány utálatos értelmezése fölött nem kénytelenittetünk
könyeket önteni !'
,És főleg, ki nem olvasta, vagy legalább ki nem hallotta elmondatni azon szavakat, mellyeknek viszhangzását
csak a' poklok' fenekén hivé lehetségesnek, a' gyűlölet'
azon kiáltásait, azon hadüzenetet, a' minden jó adomány'
szerzőjére hárított azon átkot, mintha ő volna a' rossznak
forrása, az Isten-, mint az emberi-nem' zsarnokához intézett
azon felhívást, hogy áldozatait hagyná abba, hogy tűnjék
el, hogy müvét eltörölni engedje, miszerint sem emléke, sem képe a' föllázadt teremtménynek diadalmaskodó
kevélységét meg ne zavarják ? A' történelem egykor átalandja elhinni, hogy illy szörnyű nyilatkozások az egyetemes rémület' érzelmeit föl nem ébresztették, vagy inkább,
hogy azon pillanatban és mindörökre el nem tűntek azon
mondhatlan szánakozás alatt, mellynek azokat minden oldalról elborítani kellett.
,Ezen túlzások ezer modorban tűntek föl ; a' könyvekben, hírlapokban, számtalan szónoklatokban, felírások -
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ban, Francziaország' minden pontján elterjesztett körlevelekben. Itt lehetett olvasnotok vagy látnotok, mint lőnek a'
legszentebb titkok eltorzitv
kereszténység' szabályai
elferdítve, az ő dogmái meghamisítva, az egyházi beszédmód a' legprofánabb szokásokra átruházva, a' legföllengzőbb szellemiség' kifejezései szégyen nélkül a' legdurvább
érzéki gyönyörökre alkalmazva, a' szent vacsorának emlékezete, hol Jézus Krisztus az élet' kenyerét és az üdv'
tanait osztotta szét tanítványinak, a' gyűlölet és lázadás'
lakomájához hasonlítva, és az áldozásnak, az Oltári-szentség' vendégségének nevezete olly gyülekezetekre ruházva,
hol gyakran a' Megváltó' neve csak azért említtetett, hogy
a' gyálazatnál rosszabb dicséretekkel halinoztassék. Felhordtam, kedves rokonim, néhányait azon nagy botrányoknak, mellyek az utolsó időket megfertőztették, mellyek az
ajtatosságot gyászba borítják, a' lelkismeretet felháborítják, mellyek a' mi szolgálatunk- és a' ti vallásosságtoktól
olly rosszalást várnak, mellynek erélyét a' lehetséges jövőnek bármilly félelme meg ne gátolja.'
Gap megye. Gap' püspökének pásztori levele a' körülmények szükségét , minden keresztény lelkismeretet.
minden érzékeny sziv' óhajtását kielégíti ; czélul tűzvén ki magának ezen három szónak : Szabadság, egyenlőség, testvériség cvangeliumszerü értelmét megfejteni, és
visszautasítani azon istentelen és fölforgató értelmezéseket, mellyeket a' socialismus nekik adni szeretne. ,Szabadság, egyenlőség, testvériség, azon három szó, mellyeket
az anarchisták' vérengző keze igen gyakran erőszakosan
sajtó alá tett, hogy azokból társadalom és kereszténység
elleni tanokat facsarjon ki, azon három szó, mellyekkel
bámulatosan visszaéltek, és mellyek mégis nem egyebek,
mint a' katholica religio' három alapeszméjének kinyomatai ; tiszta, hatalmas, magasztos és termékeny eszmék, az
égből c' földre leszállván, hogy azt ujjászüljék és boldogítsák. Azokat illeti tehát, kedves rokonaink, kiket Isten'
szentlelke tett egyháza' kormányzóivá, a' szabadság,
egyenlőség és testvériség'igazi eredetét felfedni , és azon
fővonásokat lerajzolni. mellyek által megismerhetők és
megkülönböztethetők azon rosszfaju szabadság-, egyenlőség* és testvériségtől, mellynek nevében és palástja
alatt annyi tévelyek elterjesztettek, annyi viharok támasztattak, annyi omladékok összehalmoztattak, annyi gonoszságok elkövettettek. Minket illet, nektek megmondani, liogy
mellyek azok' törvényszerű gyümölcsei, és mint teenditek
magatokat méltókká azoknak élvezetére.' A' püspök e" három nagyszerű elv' mindegyikéről tüzetesen értekezik.
Megmutatja az első részben, liogy a' kereszténység ajándékozta meg a' világot szabadsággal, hogy az döntötte
ineg a' pogány rabszolgaságot, és hogy tizennyolez század
óta soha sem fáradott ki mindennemű szolgaság és elnyomás elleni küzdelmében. ,Látjátok kedves rokonim, kiált
föl a' főpap, hogy a' kereszténység' születésétől kezdődik
az igazi szabadság" korszaka. Dicsőség tehát Jézus Krisztusnak, ki azt e' földre lehozta ! Dicsőség az apostoloknak,
kik azt e' világon megkoronázták ! Dicsőség a' vértanuknak, kiknek vére azt megtermékenyité ! Dicsőség a" katholica anyaszentegyháznak, melly azt annyi gonddal megőrzötte, melly azt minden időben oltalmazta, melly azt tulajdon fiainak kicsapongásai és ellenségeinek gyűlölete
ellen védelmezte, és melly azt a' népek' szemeiben azon
másik szabadságtól, a' zsarnokság- és forradalmak' l'attyu
leányától megkülönböztetendő, homlokára a' kereszt' isteni pecsétét nyomván ugy tünteti az emberek elé, mint
méltót tiszteletük- és szeretetökre. D e ti itt, kedves rokonink azt fogjátok kérdezni tőlünk, mikép van, hogy lia a'

kereszténység szülője a" szabadságnak, azt mégis annak
ellenségéül vádolják ? Ah ! a' dolgot nem nehéz fölfogni ; ez azért van, mert a' kereszténység az értelmi rendben
visszautasítja azon szabály és fék nélküli szabadságot,
melly az örök bölcse séget trónjáról lelépteti, birói széke'
elébe idézi, mérőserpenyőjén latolgatja, és igen könnyűnek
találván, müvét káromolja, oltárait összezúzza, és az emberi ész' függetlenségét és felsőségét fönhangon kikiáltja.
Ez azért van, mert a' kereszténység az erkölcsi rendben visszautasítja azon szabály és fék nélküli szabadságot,
melly minden szenv edélyt szabad szárnyakra ereszt, az elmét az érzékeknek, a' test- és anyagnak oda dobja, és
az érzéki ingerek' kielégithetlen vágyainak mit sem képes
megtagadni. Ez azért van, mert a' kereszténység a' politicai rendben visszautasítja azon szabály és fék nélküli szabadságot, melly magát a' legbölcsebb törvények és a' legtörvényszerübb hatóságnál fölebb valónak hiszi, melly
mindenütt zavart, nyugtalanságot és anarchiát hint el.
melly dicsekszik az általa fölhalmazott romokkal, és melly
lábaival vérben gázolva, csak a' gyilok' csillámában és a'
tűzvészek' viszfényében tünteti ki magát.' Pásztori l e v e lének második részében a' püspök az egyenlőségről értekezik. Megmutatja, hogy az emberek mind egyenlők Isten
előtt ; egyenlők a' mi Urunk Jézus Krisztus, minden ember'
megváltója, és végre egyenlők a' mi közös anyánk, az egyház előtt, melly mindnyájunkat ugyanazon törvényekre kötelez, minket ugyanazon kedvezésekben részesít. ,E' szerint, igy folytatja a' főpásztor, mind egyenlők vagyunk az
Isten és a' religio' szemei előtt : ez azon fő és alapegyenlőség, mellynek forrása az égben van, és honnan minden
törvényes és lehetséges egyenlőség e' földre szivárog ; t. i.
egyenlőség a' törvény előtt, melly minden jól rendezett
társadalomban, csak az isteni akaratnak inkább vagy
kevesbbé érezhető kinyomata ; egyenlőség az ész előtt,
melly mindenkinek jogot ad arra, hogy részrehajlatlanság
nélkül ítéltessék meg mindenkinek esze által ; egyenlőség
az életsors előtt azon értelemben, hogy senki sem hivatkozhatik a' gondviselés' irányában szabadalomra, melly
bölcsesége' megfoghatlan terveiben tetszése szerint osztja
ki a' szegénység- és gazdagságot. Látjátok innen, kedves
rokonink, hogy meddig terjed az igazi egyenlőség; legyen,
hogy valaki nagyobb terjedelmet akarjon annak adni: de
iránymérője kezei közt összetörik, és saját ujjai elvérzendnek benne.' A' főpásztor ebből legnagyobb erővel
azon gyökeres egyenlőség' igazságtalanságát és képtelenségét vonván ki, mellyről a' társadalomnak állítólagos reformátorai álmodoznak, e' szavakkal zárja be : ,Űzzétek ki
tehát minden erélylyel szivetekből azon communisticus,
socialisticus, közdologházi és egyenlőségi tanokat, melylyeknek egyenes czélja : annyi szentségtörő fosztogatást
törvényszerüsiteni, 's mellyeknek csalhatlan eredménye is
ugyanaz leendne ; azon tanokat, mellyek az utolsó és l e g logicaibb következményükig kiterjesztve, szégyenpirt borítanak mindenkinek homlokára, a' ki még szivében az igazság- és becsületnek elemi fogalmait megőrzötte; végtére
azon tanokat, mellyek leányai a' gonosz nagyravágyásnak,
tudatlanság- és kevélységnek, igazi ostorai a' mi századunknak.' A' harmadik rész végtére a' testvériségről értekezik. A' főpásztor megmutatja, hogy ezen érzelem nem
egyéb a' keresztény szeretetnél, és hogy a' kereszténységen kivül a' testvériség' szava csak hazudság és csalás.
Eszünkbe juttatja mindazt, mit tizennyolez század óta a'
katholica egyház tön, hogy mindennemű emberi nyomort
megenyhítsen, 's mennyire tőle függött, megvalósítsa a'
gazdag és szegény, az erős és gyenge, az ur és szolga
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közti solidarités' emberi el\ét és testvériséget. A' püspök
pásztori levelét valamint terjedelme, ugy előadásának liatalma- és világosságánál fogva e' tárgyak fölötti bevégzett
tökélyü értekezésnek tekinthetjük, mellyeket olly könnyű
szivünkben érzeni, és olly nehéz elménkkel fölfogni. (Folyt,
köv.)

Hirfüzér.
Frankfurt, mart. 16. Bolin kanonok és helybeli városplebános' halála óta, a' várostanács és a' limburgi püspöki ordinariatus között folytatott élénk vetélkedés' tárgya
volt, a' városi plébánia' betöltési jogának kérdése. Tudva
van, hogy a' városi plébános a' szentszékkel kötött egyezkedésnél fogva egyszersmind limburgi kanonok; 's igy
történt, hogy ama' jogot mind a' két fél kizárólagosan és
a' közeledés' minden látható jelei nélkül a' maga részére
követelte. Minek következtében a' plébánia a' kath. közönség" nagy kárával mindeddig betöltetlen maradt. Ez
utolsó a' pillanatnyi zavarok' megelőzésének tekintetéből
egy közép utat javasolt, melly eleinte kevés reményt látszott nyújtani. Azt javaslá tudnillik, hogy az itt birodalmi
képviselőminőségben időző tyroli benedictinus, "YVeber
Beda neveztessék lelkipásztornak, mint ki itteni mulatása alatt a1 lelkipásztorságban segédrészt v e t t , 's igy a'
hivek előtt ismeretessé lön. Várakozás' ellenére a' tanács
az érdemes követet ,persona grata'-nak nyilatkoztatta,
egyszersmind kijelentvén, hogy ezen specialis esetre a'
plebániabetöltést illető minden jogigényeit nyugodni hagyandja. A' limburgi püspök örömest ragadta meg a' városi, 12 ezer lelket számláló katholieus község' lelki
szükségeinek kielégítésére kínálkozó azon alkalmat, 's
Webcrt a' limburgi kanonokság és frankfurti plébániai állomás' elfogadására hivatalosan fölszólította. Mit teend a'
benedictinus, még nem tudatik. Mondatik, hogy azon határozott nyilatkozatot tette volna, miszerint magát secularisáltatni soha sem engedendi. Mi ha i g a z , a' szerzetes' magas lelki fönségéről nyilvános bizonyságot tenne ugyan,
de a' frankfurti plebániaügy ismét csak ott lenne, hol
azelőtt.
A' némethoni Piusegyletet ő szentsége febr. 10-kén
jóváhagyta. Az irat Grimm mainzi kanonok- és helyetteshez van intézve, mint ki a' mainzi gyűlés' Buss által föltett föliratát, a' püspök' halálának közbenjöttével ő szentségének kezéhez jutatta. Ó szentsége örömét fejezi ki, a'
föliratból férfiakra ismerhetni, kiknek törekedése oda van
irányozva, hogy a' kath. ügyet egész Németországban előmozdítsák , és az apostoli szék' vezetése alatt a' vallás'
szabadságát és igazait minden megtámadások ellen óvják.
,A' mi atyai szeretetünknek', igy szól ő szentsége, ,zálogául szolgáljon áldásunk, mellyet mi nekik, és neked szeretett fiunk, a' mainzi egyház' minden kanonokjainak és a'
mi kedves fiunk Bussnak, valamint az egyesület' minden
tagjainak ezennel és teljes szivünkből nyujtunk.' Az előhely (Mainz) a' szent atya' ezen iratát köröztetve, többi
közt fölszólítja a' tagokat : ,az egyesület' jellemét mindig
a' maga egész tisztaságában megőrzeni, szabályaitól, melylyek' tekintetéből részesülhetett csak illy magasztaló elismerésben, sem jobbra sem balra el nem térni; 's kebelétől
mindazt, mit egy IX. Pius'jóváhagyására nem méltó, a'
leglelkismeretesebben távol tartani.'
Professor és kanonok Schwarz, Münchenben mart.

1 0 - k é n délelőtt, templombóli hazatérte után orozva meggyilkoltatott.
A' cultus- és oktatásügyi ministerium Bajorhönban
a' belügyitől elválasztatván, az elsőnek tárczájával Ringelmann ur bízatott meg ; Beisler pedig a' számadó hivatal' elnökévé neveztetett.
A' regensburgi püspök megyebeli papságához intézett körlevelében azon örvendetes nyilatkozatot teszi,
hogy jövő juniusban megyei zsinatot fog összehívni ; hasonlót határozott a' káptalan' egyetértésével az olmützi
érsek is.
A' bécsi katholicusegylet a' nép' számára folyóiratot
nyit : ,Der österreichische Volksfreund' czim alatt, melly
Iläusle, Hock és Veith uraktól szerkesztve minden héten
kétszer, legalább is fél-féliven jelenendik meg. Előfizetési
dij egész évre 1 frt 2 0 kr. ; negyedévenkint 20 kr. ; postán
2 frt ; negyedévenkint 3 0 kr. p. p.
Prága, mart. 6-kán. Ilerczeg-érsekünk József-Alajos
meghalálozott ; tetemei ma délután négy órakor sz. Vitus'
sírboltjába tétettek le. — A' katholieus egylet f. hó' 4-kén
itt is megalakult.
Gratzből Sclilör Alajos tudósítja a' bécsi egyházi
újságot, hogy ott a' romai kath. nőegyesület óhajtandó
terjedésnek örvend , 's már egy férfitársulat is lépett életbe, mellynek c z é l j a , a' szegény és elhagyott gyermekek
és ifjak' nevelése és gondviselése ; mi szerinte nagyon is
kívánatos volt, miután a' legújabb időben ott a' tanuló
ifjak' egy társulata keletkezett, mellynek tagjai lobogók'
elővitele mellett processio' módjára járnak körül, és aggodalmat ébresztenek. Valljon ez a' bécsi ,Kappel-Bubenbruderschaft'-nak utánzása akarna-e lenni ? Ugyan ő irja,
hogy a' nevezett városban egy, a' rongeanisnmsra átment
nő bünbánólag ismét a' kath. egyház' kebelébe tért légyen vissza ; miben különösen azon körülmény érdemel figyelmet, hogy Scholl prédikátor a' hittagadásra azzal csábította az embereket, miszerint az uj vallás ,nem csak elvisz, hanem ád is ; tudnillik elviszi a' setétséget, 's helyébe
világosságot nyújt.' Ez azonban a' kérdéses nőn nem teljesedett, mert a' helyett, hogy fölvilágosittatott volna, majd
nem egészen elvakult. Megtértével szemei' világa is javult.
Roma, mart. 10. Az armeniai basiliták' kolostorában
kevés nappal ez előtt egy kormánybiztos jelent meg, ki a'
szerzetesektől kincseik és más értékkel biró dolgok' lajstromát követelte. A' szerzetesek azt állították, miszerint
illyesmivel épen nem bírnak ; miután erre a' biztos követségével együtt mélyebben az épület' belsejébe nyomult :
álmélkodva állapodott meg egy török és franczia lobogón,
mellyet ott fölállítva talált. A' mint ennek okáról kérdezősködék, a' szerzetesek azon fölvilágositással szolgáltak,
miszerint ők mint emberek a' porta, mint keleti keresztények a' franczia oltalom alá menekültek. Rövid meggondolás után a' biztos eltávozott azon kijelentéssel, hogy
másszor még visszatérend. Hallatlan dolog ! Romában egy
ker. kolostor a' törökök' oltalma alatt ! !
Münchenből martius' 17-dikéről irják, hogy Lasaulx
és Phillipps ismét tanítókul alkalmaztattak és pedig
Beisler' ellenjegyzése mellett, az első ugyan a' müncheni,
a' másik pedig a' würzburgi főiskolánál. Igy tehát megtörtént az első lépés a' régi jogtalanság' helyrehozására, 's az
ágostai postalap azzal biztatja magát, hogy rövid időn az
olly gyalázatosan üldözött Sepp, és a' bölcseleti karnál
olly igen hiányzó Deutinger is vissza fognak állíttatni. Hát
Döllinger kifelejtetett ?
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a'
váczi utszában.

TARTALOM : Guizot és Thiers a' communismus' ellenében. (Vége.) — Zängerle Roman-Sebestyrn. (Folyt.) — Xyilt
levél Zalka János úrhoz. — Egyházi tudósítások. — Hirfüzér.

azért, hogy a'sorsbani megnyugvást és béketűrést
Guizot és Thiers a communismus' ellenében. annál erélyesebben követelhesse. De az elmének,
melly a' revolutionalis hullámzatok és doctrinák
(Vége.)
között nevekedve nagyra, ezek' hálószövevényeNincs időkor, mellyben kath. nézetek, elvek, iböl csupán csak az életpraxis' szemlélete és comirányzatok főleg politicai szempontból nagyobb binatiója által emelkedett egész a'legfőbb ész iránti
megvetéssel , gyalázattal, gunynyal tetéztettek hódolatig, egyedül ebben lelve megnyugvást és
volna, mint a' hogy ez a' jelenben történt. De vi- minden földi veszélyek és szenvedések ellen végső
szont nincs kor, mellynek eseményei' folyamában, menedéket ;cz elmének mondám, nincs sokra szüktársadalmi állapotai' alakulásában, fölfogott elvei' sége , hogy meggyőződését azon igazságig kitertova fejlésében, beállott szükségei- és fenyegető jeszsze, melly szerint az emberi nyomor és szenveszélyeiben mindezen gyalázott, megvetett és vedések a' véges lét' korlátoltságából meg nem
gúnyolt dolgok nagyobb igazolást találtak volna, magyarázhatók, hanem szükségképen azon momint épen a'maiban. Az ember bensejében elérzé- rális eredeti o k f ö r e , mellyet az isteni hagyomákenyülve, és hálatelt szemeit ég felé emelten om- nyok eredendő bűnnek neveznek, visszaviendök.
lik térdre az emberi ész' kevélységének azon ma- Thiers megvallja, hogy bármit tegyünk, bármilly
gamegadása fölött, mellyről Guizot és Thiers' intézményeket is behozzunk, bármilly törvényeket
egyes nyilatkozatai tanúskodnak ; mellyek midőn is alkossunk, az emberi társaságban mégis a' f á j szerzőiknek a' legnagyobb tisztelet- és dicsősé- dalmak- és szenvedéseknek egy bizonyos összege
gökre válnak : a' világnak egyszersmind nagysze- mindig otthonos lesz, mellyböl mindenkinek az
rű leczketil szolgálnak, hogy tudnillik Isten' igaz- ö osztályrésze jutott, melly alól sem a' világsága alól büntetlen kibújni nem lehet. Nem rend- nagyok, sem a' tudósok, sem a' gazdagok nincseőri , nem okossági nyilatkozatok azok , mellyek- nek kivéve, sőt ezeknél azok annál élesebbek, minek czélja lenne , a' kormánynak olly eszközt nél nagyobb a' contrast, és világosabb a' felölök
nyújtani az emberek' fékezésére, mellyet ugyan való öntudat. A' különbség csak az, hogy terméhasznos- és szükségesnek ismerünk, habár ma- szetűk az állapotok és viszonyok szerint változik;
gunk annak objectivus értékére mit sem is adunk. de a' fulánk azért nem kevesbbé éles, hogy egyiNem; a'sziv'hangulata, a'lélek'őszintesége e ' s o - ket palotáiban és bársonyöltözete alatt, másikat
rokban sokkal világosabban és a' kebel' melegé- szegény kunyhójában és népies, durva ruháiban
nek sokkal áradozóbb érzékenységével nyilatko- marczangolja. És magasztos szónoki ékesszólászik , sem hogy azt embertől várni lehessen, ki a' sal általfutva minden osztály- és állapotokon,
szent dolgot képmutatólag csak aífeclálja, 's nem Thiers azon ellenvetésre jön, miszerint ha igy van
érzi azt, a'mit tolla fölfog. Olvassátok Thiers'mun- a' dolog : jobb volna nem lenni, vagy kevesebbkája'4-dik könyvének utolsó fejezetét! Nem mon- nek lenni, mint embernek ; jobb volna az érzésekdom azt, hogy hibátlan, hogy nem tartalmaz t é v e - ben dus emberről a' méhre, a' méhről a' rovarra,
dést, midőn teszem az emberi szenvedések- és a' rovarról a'plántára, a' piántárói a' kőre, a' k ő fájdalmakat a' véges lét'metaphysicus korlátoltsá- ről a' semmiségre leszállani. ,De ez öngyilkosság',
gának szükségképeni eredményeiül tünteti föl, csak mond Thiers.,Vagy azt fogjátok-e nekem mondani,
ELSŐ FÉLÉV.
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miszerint inkább le kelljen szállni, mint fölemelkedni oda , bol az ember semmi fájdalmat sem
érezve többé, az Isten1 kebelében megnyugszik?
A' religio tovább megy a' bölcsészetnél. A 1 religio
az emberi lélek' szükségeiben egy magasztos é r zelmet kelt, melly arra nézve , a' ki nem egészen
hisz , epesztő vágy ; arra nézve pedig, kinek hite teljes , bizonyosság. A' religio mondja
nektek : tűrjetek; tűrjetek alázatosságban, megnyugvással és reménység mellett, tekintettel az
I s t e n r e , ki benneteket vár és jutalmazni fog. És
akkor a'fájdalom már nem m á s , mint az itt alanti
vándorlás' mellözhetlen viszontagságainak egyike,
melly mellett habár szenved is a' sziv : de a' r e mény' közvetlen vigasza is közel van. Ezért g y a korol ama' hatalmas religio, mellyel kereszténységnek nevezünk, egy szakadatlan uralmat a'világ
fölött; mit ez többi közt különösen egy titoknak
köszönhet, melly minden más religiok közt e g y e dül az ö tulajdona. És t u d j á t o k - e , hogy miben áll
ezen titok? Abban, hogy a' kereszténység a'szenvedésnek mély értelmét fölfogta
Azon religio, melly a' kereszten állapíttatott meg, meghódilá az emberi-nemet, miután eszéhez az egy I s tenről szőlő tana által szólott, szivét pedig a' f á j dalom' istenilésével megillette. Nevezetes dolog :
ezen Isten, kit a' kereszt a' halál' minden borzadalmai közt elünkbe állit , ezerszer bensőbben
imádtatolt az emberektől, Phidias' vidám és fölségesen szép Jupiterénél. A' romanticus művészet
egészen másként tudta öl megdicsőíteni, mint J u pitert a'classicus ; és ebben fekszik az ó és uj művészet közti különbségnek titka. Az első az alak,
a' másik az érzés által áll fölebb ; az elsőnek csak
teste van, a' másiknak lelke is. Azért mialatt az
emberi szem' egy világos bepillantása elegendő
volt a' pogányság' megsemmisítésére : a' keresztény hit meg tudott állani akkor is, midőn Descartes az emberi tudás' alapjait kimutatta, Galilaei a'
föld'mozgását bebizonyitolla , Newton a ' t e s t e k '
vonzó erejét megfejtette, Voltair és Rousseau a'
trónt megbuktatták; és minden okos statusférfiak,
a' nélkül, hogy az egyház'tanai fölött, m e l l y e k n e k c s a k e g y b i r á j o k v a n , ítéljenek, a ' k e reszténységnek
örökös tartósságot óhajtanak.'
Thiers ezen nevezetes szavakkal végzi : ,Szóljatok tehát a' néphez, mint a' religio ! Mondjátok
meg neki, a' nélkül, hogy igazainak jogos érzetéi
gyengitsétek; a' nélkül, hogy inunkátlanságának,
vagy azok', kik fölölte uralkodnak, rossz szándokának hízelkedjetek, mondjátok meg neki, hogy itt
mindnyájunk' számára a' fájdalmaknak bizonyos
összege van föntarlva , melly az emberi l é lek' lényegében' (ugy mint ezt az ösbün után t a -

láljuk,) ,fekszik ; hogy ezen összeg nem a' gazdagoktól van reá halmozva ; hogy azt maga az Isten,
mint ruganyos e r ő t , lelkünkbe oltotta, hogy a'
munkátlanságból kiragadjon, és életre ésmunkásságra keltsen. Mondjátok meg ezt neki, hacsak f á j dalmát kettőztetni, és azt azon istentelen diihösséggé
nem akarjátok változtatni, melly ellenetek is f o r dulhatand, hasonlólag az oktalan kézben létező
fegyverhez, melly romlását okozza mind annak, a'
kit ér, mind annak , a' ki azt használja. Én nem
hívlak föl közönyösségre az emberek' fájdalmai
iránt; a' init én kívánok: az azoknak jogos méltánylása, óvatos megítélése, és az igaz gyógyszereknek alkalmazása.
Guizot valamint mindig, ugy legújabb kis r ö p iratában: ,De la Démocratie en France' is k e v e s b bé f o l y ó - , kevesbbé k é p e s - , r a g y o g ó - és világosnak ugyan, de annál mélyebb-, velösebb-, t a r talmasabb- és több oldalúnak mutatkozik T h i e r s nél; annál is inkább, miután jelenleg szerencsétlensége is sokat adott hozzá, hogy lelkében v e t é l y társánál magasabbra emelkedjék. Korunk' minden
hibás intézkedései, minden negatiói, minden idétlen tágításai egyetlenegy keresztény talpigazságnak, az eredendő bűnnek félreismeréséből veszik
eredetöket. Azon elvet állították föl, hogy az e m ber természeténél fogva j ó ; ha tehát rossznak
mutatkozik: azt csak a'társadalmi hibás, korlátozó
és szabadságtalan intézményeknek kell tulajdonítani. Innen a" kiáltás : le a' fékkel, le a' fegyelemmel, az életben ugy mint az iskolában, az egyházban ugy mint a' statusban. Innen a' positivumnak
a' hil és jog' terén egyaránti gyűlölete. Innen a'
sajtó- és politicai szabadságnak határtalan k ö v e telése ; innen azon szerencsétlen politicai számitások, mellyek épen azért buknak és rosszul ütnek
ki, mivel az embereket nem ugy veszik, a'mint v a n nak, hanem a" mint az ideal szerint lenniek kellene. Guizot protestáns ember és nem is theologus,
a' gyermeket saját nevén nem nevezi meg, de a z ért a' ,legem repugnantem in membris' világosan
tudja és hirdeti. ,Az ember' ugy mond, ,épen olly
tökéletlen, mint nagyravágyó. Az ö forró és szakadatlan törekvésével : a' rosszat megsemmisíteni és
a' jót megközelíteni, rossz és vétkes ösztönei állandón egyenvonalt futnak, és egymás közt elsőségért
vetélkednek. Így találjuk a' jogérzetet a' bosszuvágygyal ; a' szabadság' lelkét a' féktelenség és
zsarnokság' szellemével ; az emelkedési vágyat azon
kívánsággal: mindent, a'mi magasabban áll, a ' p o r ba rántani; az igazságszeretetet az értelem'könynyelmü vakmerőségével párosulva. Elemezzük
szét az egész emberi természetet : 's mindenütt a'
jó és rossznak ezen vegyitékét, és ugyanazon v e -
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szedelmet is fogjuk találni.' 'S az emberi t e r m é szet' ezen sajátságában találja föl Guizot a' demokratia, vagyis inkább forradalmi szellem' halalmának titkát.,Térjen csak be minden ember* folytatja
tovább, ,a'maga belsejébe, és észlelje maga magát.
Ha ezt tenni csak kévéssé is alkalmatos : látni fogja,
ha különben ezt igazán a k a r j a , és mélyen el fog
szomorodni azon soha nem szünö harcz fölött,
mellyet benne a ' j ó és rossz ösztönök, az ész és
szeszély, kötelesség és szenvedély... vivnak . . . Én
az embert nem akarom elkedvetleníteni... ö hivatva
van : győzni az élet' ezen tusájában; de a ' g y ő z e delem neki lehetetlenné lesz, haliogy az öt k ö r nyező veszedelmekről, gyengeségeiről és szükségelt támaszokról igaz fogalma nincs. V é g h e t e t l e n
f é l r e i s m e r é s e az az e m b e r i
termés z e t n e k , h i n n i : h o g y a' m a g á r a h a g y a tott emberi s z a b a d s á g jóra fog kiütni, és m a g á n a k e l é g s é g e s . Ez a ' k e vélység' tévtana; egy tévtan, melly
az e r k ö l c s i és p o l i t i c a i
r e n d e t , az
e m b e r ' b e l , é s a' t á r s a d a l o m ' á t a l á n o s
kormányzatát
egy csapással
enerv á l j a . ' Megvallja a z u t á n , hogy tanúja volt a'
juliusi forradalomnak , és eliszonyodott , midőn
pillanatról pillanatra látta emelkedni és nőni az
esztelen eszmék, baromi szenvedélyek, gonosz
akaratosság és irtóztató képzeletszörnyek' azon
hullámzatát , melly minden perezben készen
állott elönteni mindent a' már semmi gát által nem
védelmezett földön. ,És ekkor, az itt fölvillant v i lágosságnál történt', ugy mond ,hogy én a' t á r s a dalmi rend' életfeltételeit és az üdvességes e l lentállásnak szükségét ismerni tanultam.' Illy v a l lomásoknál , a' világ' egyik legbüszkébb talentumának illy nyilt és megtörödött magamegadásánál
keblében megindulva és elérzékenyülve áll meg
pillanatig a' gondolkodó keresztény, és növekedő
áhítatának szent indulatával az ég felé fordul, i s mételve a'királyi próféta' szavait: Jó nekem Uram,
mivel megaláztál engem.'
Guizot kifejtve, hogy a' communismus, midőn philosophiájánál fogva az emberi fajt megsemmisíti és Istent száműzi, a' legmegvetésreméltóbb, esztelenebb és bűnösebb chimaera, melly
valaha ember' agyában fölvillant, az 5 - d i k , 6-dik
és 7-dik fejezetekben a' franczia társadalom' való
és lényeges elemeire, Francziaország' nyugalmának politicai és morális tényezőire megyen által.
Halljuk ez utolsó tekintetben miként nyilatkozik.
,Sokat beszélnek' mond ö, ,az emberek a' kereszténységről és evangéliumról; e'nevet JézusKrisztus
csak igen is gyakran hangoztatják. Isten őrizzen,
hogy e'profanationál, a' cynicismus és képmutatás'

ezen szörnyeteges vegyületénél sokáig megállapodjam. En csak egy kérdést teszek föl. Ha a ' f r a n czia társadalom komolyan és valódilag keresztény
érzelmű lenne : micsodás látványt fogna az nyujtani
ma azon kegyetlen problémákra nézve, mellyek s a nyargatják? A' gazdagok és a' föld' nagyjai Isten
iránti hódolattal és kitartással fognának gondoskodni
a' szegénység' nyomorainak enyhítéséről. A' szegény osztályokhozi viszonyaik mindig munkásak,
részvevők és erkölcsileg ugy, mint anyagilag áldásthozók fognának lenni. Egyesületek, alapítványok,
jótékony intézetek folytonos küzdelmet vívnának az
emberi sors' n y o m o r a i - , szenvedései- és v e s z é lyeinek ellenében. Más részről a' szegények, a' föld'
kicsinyjei, hódolnának az isteni akaratnak és a'
társadalmi törvényeknek ; szükségeik' kielégítését folytonos és szabályozott munkásságban;
sorsuk' javulását erkölcsi és előrelátó m a g a viseletökben ; r e m é n y - és vigaszukat az e m b e r nek megígért egy más jövendőben keresnék és
helyhezletnék. Ezek a' keresztény erények ; n e veik : Hit, r e m é n y , szeretet. És valljon ezekhez
fordulnak-e? Arra törekszenek-e, hogy ezeket
a' nép' szivében fölelevenítsék? Kételkedem,hogy
a' hazugság' lelke minden vakmerősége mellett is
annyira mehessen, hogy egy ,igen'-t mondjon.
És ha ezt mégis merészelné, daczára a' közönség'
könnyenhivöségének merem mondani, hogy á t a lános meghazudtolással találkoznék. Ha tehát ez
hazugság : adjunk tul rajta; ha ez vakitás, m e n e küljünk tőle; a'kereszténység nem engedi magát
igy eltorzítani éslealacsonyitani.Nincs kereszténytelenebb dolog, a" társadalmi rend' mostani r e f o r mátorainak eszméinél, nyelvénél és befolyásánál.
Ha a' communismus és socialismus győzne : a'
kereszténység elveszne. Ha a' keresztény hit h a talmasabb lenne : a* communismus es socialismus
homályos őrültségnél nem lennének egyéb.' E l ő adva azután, hogy az emberiségérti enthusiasinus
a z , melly 1789-ben volt uralkodó Francziaországban; hogy az emberben helyezett hit és r e mény volt a z , melly az Istenben helyezendő hitnek és reménynek helyét elfoglalta; és hogy d a czára a' kiállott és rosszul elsült kísérletnek,
melly vérpaddal végződött, a' társadalmi hősök
jelenleg ismét ezen érzelemhez folyamodnak, és
általa lázítanak, hivén, hogy az embert fölmagasztalják, mialatt gyalázatosan lealacsonitják, nem
hagyva számára semmi egyebet, mint puszta földi
reményeket : idézi Pascal' híres mondatát : IIa az
ember maga magát fölmagasztalja, én gyalázom;
ha gyalázza, én földicsöitem ; és kifejtve, hogy a'
társadalmi rend' erkölcsi tényezői a' család- és
nyilvános politicai szellemben lennének keresen33*
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dök, ezen nevezetes vallomással végzi : ,De sem
a1 családszellem, sem a' politicai közérzet nem
elegendők. Szükségök van egy magasabb, a1 l é lekbe mélyebben ható, értem : a' vallási szellem'
támogatására. Az a' religionak, és egyedül a' r e ligionak tulajdona, hogy minden emberhez van
valami mondani valója; hogy mindenkitől m e g é r tetik, nagytól és kicsinytől, szerencséstől és s z e rencsétlentől; hogy erőlködés nélkül ereszkedik
le minden osztályokhoz, a' társadalom' minden
köreihez. Az egy csudálatraméltó vonása a' k e reszténység' organisatiojának, hogy szolgái ott
vannak mindenütt, jelenlévők az egész társadalomban , élvén a' gunyhók és paloták mellett,
folytonos és benső összeköttetésben a' legalacsonyabb és legmagasabb állapotokkal, tanácsadói
és vigasztalói minden emberi nyomor- és nagyságnak; egy védhalahnat képezve, melly daczára a' visszaélések- és fogyatkozásoknak, melylyekhe hatalma- és kiterjedésénél fogva vonczoltatott , annyi századokon keresztül virrasztott és munkás volt az emberi méltóságért és az
emberiség' legkedvesebb érdekeiért. Senki nálamnál és magának a' religionak érdekében nein
látna kedvetlenebbül visszatérni e' visszaéléseket,
mellyek az egyházat comprommittálták. De m e g vallom, hogy ettől nem tartok. A' laicus kormányz á s - és emberi gondolatszabadságnak elve napjainkban határozottan diadalmaskodott. B á r a'
m a i t á r s a d a l m a k n e t a r t s a n a k a' r e l i g i o t ó l, és t e r m é s z e t e s
befolyását
h u s i t ó l a g ne a k a d á l y o z t a s s á k ; ez egy
g y er m e k e s f é l e l e n i é s g y á s z o s té v l e e n d n e . Ti egy teméntelen és lángoló sokasággal
álltok szemközt. Ti panaszolkodtok, hogy nincsenek eszközeitek rá belolyni, hogy azt fölvilágosítsátok, igazgassátok, összetartsátok, csendesítsétek; hogy ti csak számadó tiszteitek és fegyveres őreitek által vagytok vele összeköttetésben ;
hogy az védelem nélkül van kitéve a' charlatanok
és demagogok' hazugsága- és izgatásainak, saját
szenvedélyei vaksága- és izgalmainak. És mégis,
közepette ezen sokaságnak , mindenütt vannak
embereitek, kiknek egyenes hivatásuk, állandó
foglalatosságuk, azt hitében igazgatni, nyomoraiban vigasztalni, kötelességére inteni, reményét
éleszteni; kik rá azon morális befolyással vannak,
mellyet másutt hiában keresünk. És ti ezen e m berek' befolyását hálaköszönettel nem vennétek?
Ti nem iparkodnátok, őket ezen elfoglaltságukban támogatni, őket, kik benneteket a' tietekben
olly igen gyámolithatnak, legfökép ott, hova ti
olly kévéssé hathattok, és hova a' ti ellenségeitek,
ellenségei az emberi társadalomnak, hogy dúlja-

nak, folytonosan tolakodnak ? Én elismerem, hogy
a' vallásos szellem' jóakarata és efficacitása egy
föltételtől függ ; a' vallásos szellem igaz tiszteletet
és szabadságot akar. Megismerem azt is, hogy e'
szellem félelmei-és kivánataiban néha gyanakodó,
ingerlékeny, követelő; hogy néha maga is azon
hamis eszmék' rohamától ragadtatik e l , mellyet
épen leküzdeni van hivatva. Én szólhatnék, a'
mennyit csak tetszik, az igazságtalanságról, mellyet
kiállani, és az elöszabályokról, mellyekhez folyamodni kellene : 's végtére is azon egyet fognám mondani, a' mit csak az imént mondottam : Ne vitázzatok hevesen a' religioval; ne aggódjatok a'
vallási befolyások, a' vallási szabadság miatt;
hagyjátok azt kifejlődni hatalmasan és nagyszerűn:
végtére is több békét hozand az nektek, mint h a r c z o l , több támaszt, mint nehézségeket.' Örömest
idézzük a' nagy statusférfiu ebbeli nyilatkozatait,
mellyek, különösen az egyházi szabadságot illetőleg, eddigelé is kifejtett nézeteinkkel olly igen
egyezők; 's mellyeknek csak azon egy hibájok
v a n , hogy a' múltra nézve későn jönnek.Ha Guizot mint minister igy beszélt és cselekedett volna :
Europa a' februári forradalmat , és az ezt követett convulsiokat nem élendette meg. vlzonban, mi
a' multat illetőleg már későn érkezik : az a' jövőt
tekintve igenis korán jött, hogy tudnillik a' k o r mányzók és törvényhozók ezen nagyszerű vallomásoknál megállapodjanak, azokról elmélkedjenek, az adott tanácsot szívökre vegyék, 's valahára elismerjék, hogy az ,egy szükséges'-t semmi
anyagi szám, semmi diplomaticai combinatio, semmi politicai intézmény pótolni nem képes; 's hogy
a' forradalmi féktelenség soha sem fog legyőzetni,
mig csak annak ellentéte, az egyházi és vallási
szabadság ünnepélyesen nem garantiroztatik.

Zängerle Roman-Sebestény.
(Folyt.)
Roman egyházi területén benedekrendieket,
szabályozott kanonokokat, cisterczitákat, ferenczieket, capucinusokat, minoritákat, domonkosiak a t , irgalmas barátokat ; a' nörendekböl pedig sz.
Orsolya és Erzsébet rendbelieket talált. Az ezen
intézetekben uralkodó szellem 's fegyelem n a gyobb részt nem elégítette ki Románt, ki maga is
kiképzelt szerzetes 's tapasztalt ujonczmester l é vén , a' szerzetesi élet fölött helyes Ítéletet tudott
hozni. Mit lehetett itt mást lenni, mint a' reform'
terére lépni ? Mert Roman nem a' rontásnak, h a nem az építésnek volt barátja. Czélszerünek találta
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azonban a" romai szék 's a' császár' beleegyeztével egy kolostort szétoszlatni, 's az épületei egy
más egyházi testületnek átengedni; mit gondolhatólag sokan rossz néven vettek. De valamint b o r romaei sz. Károly az elfajult humiliatusok'irányában : szintúgy cselekedett ez esetben Roman is,
csak az egyház' javát 's tanait tartván szemei
elölt. A" nélkül is a' szerzetek' megkísértett r e formatiéja oliv sok bánatot 's szorongattatásl o k o zott neki, hogy némelly irányt 's reményt vesztettek
fölött elcsüggedett.
's tőlük elfordult, sértett sziOO
/
vének mélyéből panaszkodván : milly nehéz egy
elfajult rendet regenerálni, kivált Ausztriában,
hol a' püspökök' hatásköre más oldalról is korlátolva van. De Romannak fáradalmai nem mindenütt voltak siker nélkül. Sz. Ferencz' fiai alkalmas
utódok' hiányában már már szétoszolni készültek.
De egy szerzetbeli társtag, Istenben vetett erős
bizodalomtól lelkesülve, ezen szomorú lépést e l lenzette, állítván : hogy épen most van itt a' föléledés'ideje. 'S igazat mondott; mert a' stíriai sz.
ferenczieknek az éjszak-tyroliakkal Roman' s ü r getésére történt egyesíilésök által amazok szemlátomást virágozni kezdettek, sőt néhány év előtt
két uj lakházat nyertek, egyet bucsujárásokról
hires templommal Grätz mellett, mellynek utolsó
lelkésze, világi pap , az isteni szolgálat' é r d e k é ben sürgette, hogy az sz. ferenczieknek átadassék. Ezen atyák magas 's alacsony rangunktól
egyaránt tiszteltetnek's szerettetnek; a' lelkipásztorságban fáradhatlanul működnek; a' világi c l e rusnak teljes készséggel segitenek, 's épületes
szerzetesi fegyelmet tartanak. Szintilly tökélvesedésben részesültek volna a' capueinusok is, kiknek az éjszak-tyroli tartománynyali egyesíilésök
Romannak öt püspöki hivatallal 's az álladalmi
hatóságokkal folytatott, 's igen fáradságos értekezése által már már kieszközöltetelt, de fájdalom !
rögtön semmivé lett. Mi annál inkább sajnos, mivel Stiriában a' szentségek' gyakori kiszolgáltatására a' világi clerus sem elegendő számmal
nincs, sem physicai erővel nem bir, 's azért sz.
Ferencz' fiainak néhány jól ellátott kolostora v a lódi szükség.
Roman' buzgóságának sikerült megyéjében
u j . életdus intézeteket is alapitni, mellyek' alapításánál a' kor' igényeire is figyelt , noha nemes
szándoka 's törekvése a'világtól félreismerletett,
sőt becstelenitö gyanúsításokkal 's rágalmakkal
jutalmaztatott. Oh Romannak dicsőült szelleme !
gyámolitsd kegyesen élted' félénk íróját, hogy
történeted' ezen sikamlós szorosán szerencsésen
átjusson. Ime most, hogy részrehajlatlan 's igazságos legyek, fel kell tárnom halálos bűneidet,

mellyekkel a' világot megbolránkozlatád, m a gadat pedig mint obseuranst megbélyegezted.
Roman, ezt meg kell vallanom, Roman, ha nem is
vak 's szenvedélyes, de mégis nagy barátja volt
a' jezuitáknak 's redemtoristáknak. Ez a' kor'
szelleme ellen olly halálos bűn, melly ezen a' v i lágon meg nem bocsáttatik! De meg is lakolt
é r e t t e , 's a' világ előtt fog is lakolni egész az
itélet' napjáig. Már a' jezuiták' bevezetése olly
sok fáradsággal 's nehézséggel járt * ) , hogy a z okat csak Romannak bajnok kitartása,'s a' jámbor
Ferencz császár' kegyelme győzhette le. A' j e zuita jó atyák egész szerénységgel léptek föl a'
megyében ; német tartományok' részére novitiatust alapítottak; gyóntatással, tanítással, különösen az olly jeles lelkigyakorlatok' megtartásával
foglalatoskodtak; melly czélra kolostoruk a' világiaknak mint a' papoknak tárva állott, 's gyakran
igénybe is vétetett. Mindannyian, külföldiek *s
benszülöttek, kik a' jezuitákat társalgásból ismerték, egyhangúlag dicsérték az ö miveltségöket,
derült jámborságukat,'s a' lelkek' vezérlésében
szivetnyerö szelidségöket. A' jezuiták sem a' p o l gári, sem az egyházi életben nem nyújtottak a l kalmat zavargásokra ; maga a' tartomány' főnöke
csudálta csendes magaviseletüket 's zajnélküli h a tásukat; 's mégis el volt határozva kiüzetésök.
Mondatott, hogy keveset tettek; de többet tenni
nekik meg nem engedtetett. A' tartomány' v a l a melly középtanodáját átvenni (mint ezt a' császár
óhajtotta), nekik elliitatott : szinte meg nem e n g e d tetett magánjóltevök' költségén ujat emelni, mint
ezt Roman az utolsó években indítványozta Ellenben , noha siker nélkül, mindig síirgettetett azon
szerzetesek' visszajövetele, kiknek kolostora a'
jezuitáknak ideiglenes lakásul szolgált. Végre e l jött az 1848-diki martius' tizenötödike; 's a'
loyolilák' vára rohammal bevétetett. Egy n é p t ö meg vonul déltájban az ellenséges erősség ellen,
mellynek kapuit egy öreg atya azonnal barátságosan megnyitja; a' csoport a' tiszteletreméltó
aggastyán' látásánál megdöbben ; némellyek m a gasabb szeretetreméltóságától legyőzetve neki
baráti kezet nyújtanak, 's bizodalmas beszélgetésbe elegyednek, mig mások a' klastrom' f o l y o -

*) Egy gazdag férfiú Komán püspöknek valamelly jő
czélra alapítványt ajánlott, 's törvényes alakban ki is
adott. Később atyafiainak 's néhány jezuitaollenségnek suttogásai' következtében megbánta lépését.
Roman, ki ez alkalommal ellenségeitől mégis rágalmaztatott, az egész ügyet fölfüggesztette, 's az alapítványról önkényt lemondott. Az cmlitett állhatatlan
férfiú halálos ágyán lelkismeretétől furdáltatva ,ad
pias causas' többet hagyományozott.
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sóin futkosnak; a1 konyhát meglátogatják, 's végre
a' templomba is nyomulnak, hol a' szegény ü l dözöttek az oltár körül térdelnek, 's az Istenhez
hangosan imádkoznak. A' meghökkent 's bizonyos
borzalomtól meglepetett hösök, minekutánna k e l lőleg jóllaktak, visszaindultak, 's a' dicsőséges
táborozásnak eredménye , a' legyőzötteknek,
ha nem is személyes bántalma, de rögtöni száműzetése lön, melly nem sokára fölsőbb helyen is
megerösittetett.Mint tudva van, azon sajnálatra méltó
eltörlörendelet' következtében hasonló sors érte
a' redemtoristákat is, daczára annak, hogy az é r demeiket méltányló falusi nép őket oltalmába
v e t t e , 's megtartásukért folyamodott. Eltávozásuk, valamint a' jezuitáké is, már is érezhető a'
lelkipásztorságban; mert akár mit is gondoljon
valaki ezen két rendről : ennyi bizonyos, hogy
Stiriában az egyházi hit- 's életnek a' clerus és
nép közötti fölvirágzását nagy részt nekik köszönhetni, 's hogy ők a' josephinismus' nehézségei
nélkül még többet és nagyobbat is hoztak volna
létre. (Folyt, köv.)

rus, Deo miserante nunc episcopus, tune autóm pucr scholasticus, virurn bonum' (Bonedekot) ,vidi in monasterio S.
Martini.' íme Maurus Pannonhegyén ,puer scholasticus'
volt csak, midőn Benedek remete azt gyakrabban meglátogatá. Nemde önvallomása szerint hihetőn magyarnak
kellett Maurusnak lennie. Milly örömmel vitték ekkorában
a' magyar szülék gyermekeiket iskolába, tudjuk a' Csanádi hires iskola' történetéből, szent Gellért' életirójától.
Aztán Maurus, mint ön is állítja, és tüdős prépostunk
Koller bebizonyitá, 1 0 7 0 - b e n halt meg, miután megyéjét
körülbelül 3 4 évig boldogította volna. Már ha ez áll, mint
kétségen tul van helyezve, nem állhat önnek következő
állítása : A' monostor, mellyet szent Márton' tiszteletére
Pannonhegyén Gejza vezér kezdett, első szerzeteseit Olaszországból nyerte Csehországon át. Szent Maurus, egyike
a' zárda' első szerzeteseinek szinte Olaszországból jött
Pannonhegyére.' IIa ez Maurusről állana, hogy t. i. ő már
mint szerzetes jött Olaszországból, és pedig mint az elsők'
egyike Pannonhegyére, csaknem hihetlen kort kellett volna
érnie, miután csak 1070-ben halt meg. Legyen ez mostanban elég e' tárgyról. Még csak két rövidke tudósítást :
a) A' régi nagyszombati magyar naptárakban december'
negyedikén az áll : Maurus pécsi püspök, b) Maurus gyönyörű oltárképe székes egyházunk' egyik kápolnájának számára készen van már, a' jeles Boross magyar festész által
remekül kiállítva. Éljen ön viszonlatásig e' téren boldogul.
H.

Nyilt levél Zalka János úrhoz.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Szeretve tisztelt paptársam! Az egész pécsi megye
önnek különös hálával, köszönettel tartozik azon kegyeletes fáradságért, mellyel ön e' lapok' tisztelt összes, de kiváltképen pécsmegyei olvasóinak nem csekély örömet szerzett, értesítvén őket szent Maurus' beatificatiójáról, és
megújítván ekkép sokak előtt egy olly püspök' emlékét, ki
tanítása, élete és működései által áldást és üdvét árasztott a' magyar egyházra, az édes magyar hazára. A' pécsi megye' e' jeles hitbajnokát, örvendve szerencséjének,
a' magáénak vallja, és szent kötelességének tartja, emlékét
tisztelni és megőrizni, mihez ön is kegyelettel járult. Vegye ezért ön a' tartozott hálás köszönet' adóját megyém'
nevében tőlem kedvesen, de engedje meg egyszersmind,
hogy becses dolgozatának egyik állítását szerényen kétségbe vonjam. Ön tudnillik Maurust olasznak hiszi és
vallja, ő pedig magyar volt. Ha valaki, a' magyar szereti
földijét; a' magyar szereti, ha magyarról szépet, jót, dicséretest hall ; sőt egyik nemzeti hibánk is az, hogy a' magyar igenis büszke, arra, hogy magyar. Négy évig lakván
Bécsben sokszor, számtalanszor tapasztaltam, hogy semmi
más nemzetbeli nem örvend annyira földije'jó neve- 's hírének 'stb., mint a' magyar. Már csak ezen tekinteteknél
fogva is, vajmi jól esik a' magyarnak ezt mondhatni : Az
olly jeles, olly buzgó szent Maurus magyar volt. Azonban
nem épül előbbi állitásom, hogy t. i. Maurus magyar volt,
nemzetségi előítéleten, hanem történeti alapokon. Szabadjon, hogy hosszas ne legyek, csak kettőt emlitenem. Sz.
Zoerard és Benedek nyitravidékén élt remeték' életirása,
mellyet a' bollandisták, Surius és mások közölnek (ad I.
Maii), kétségbevonhatlanul Maurustól származik. Irta ő
ezt, mint pécsi püspök, korára nézve igen csinos és velős
deáksággal, és többek közt ezt mondja : ,Ego quidem Mau-

Német hon.
München. Az alkotmányos monarchia 's vallási szabadság' védelmére alakult egylet, martius' 19-kén ő fölségének a' belügyminister által a' sajtói kihágásokra
nézve mintegy következő tartalmú előterjesztést kézbesített : ,Fölséges 'stb. A'jelenleg 1 2 9 2 tagból álló egyletünk'
tegnapi gyűlésében elhatározta, hogy nevezetesen a' legújabb időben elhatalmasodott sajtókihagások fölötti átalános megütközés' következtében, fölségednek mély hódolattal elébe terjeszsze : hogy mi ugyan a' szabad sajtóban
a' szabadság' legerősebb védbástyáját látjuk, 's ennélfogva
ezt sem korlátoztatni és csonkittatni, sem bár miként kisebbittetni nem akarjuk. Azonban fájdalommal kellett tapasztalnunk , miként dolgozik a' sajtó már hónapok óta
minden fönálló törvényes hatalom és rend' megdöntésén.
Mi az illetőktől vártuk ennek megszüntetését, 's azért
csak azt jelentettük ki nyíltan és határozottan, hogy ezt
nem helyeseljük. De most már, midőn a' sajtó nem
csak az álladalmi törvényes rendet, hanem a' társadalom
's családi élet' alapjait is aláásni törekszik, hallgatnunk
nrm szabad. A' sajtó' hihágásairól az ide mellékelt lapok'
bizonyságot tesznek, mellyekben sem személy, sem élet,
sem becsület nem kimeltetik. A' hatóságoktól hiában vártunk orvoslást. Hol gyilkosság 's mindennemű bűnök a'
nyilvános útszán hirdettethetnek : ott a' status nem állhat
fön többé, legyen az keresztény vagy pogány, monarchia
vagy köztársaság. Ha nem vagyunk is felelősek azért, ha
vétkünk nélkül 's akaratunk ellen dőlne meg a' trón és alkotmány : de felelősek vagyunk Isten és utódaink előtt
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gyermekcink 's gyámoltjaink' lelki üdve-, ideiglenes 's örökké tartó javáért. Azért emeljük szavunkat fölséged' uj ministeriuma előtt, 's kimondjuk nyilván : Mi, polgárai egy
alkotmányos monarchiának többé olly gonoszságot nem
tűrhetünk, melly egy jól rendezett köztársaságban sem
maradna büntetlenül. Jogunk 's legkomolyabb kötelességünk ez iigyben gyors orvoslást kivánni. 'S reményijük,
hogy a' kormány alkotmányszerüen közbe lépend, 's a'
fönálló törvények szerint járand el. Végül reményijük,
hogy a' rendek elé mulhatlanul fog olly törvény terjesztetni, melly az álladalmat és családot, a' polgárok' életét
's becsületét, a' szabadságot, erkölcsiséget és törvényes
rendet a' szabadsajtó' mocskolói ellen eléggé oltalmazni
képes.' íme itt egész és mi több politicai egyletek sürgetik a'
szabadsajtó' fékezését ; mig másutt köztársasági országban egy, az ügyek' élén álló férfiú (Cavaignac) a' nemzet'
szine előtt, az országgyűlésen azt nyilvánítja, hogy szabadsajtó- és clubbokkal nem lehet kormányozni. Igy igazolja az élet mindenütt a' kath. egyház' nézeteit és elveit.

Francziaország.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Limoges megye. Proudhon, ki Considérant Victor által a' socialismus' Ilerostratusának neveztetik, a'
,Peuple' czimü hírlapban, hétfőn febr. 19-kén, őrült kevélységében e' szavakat bocsátotta közre : ,A' civilisatio'
tengelyét ki fogom sarkából mozdítani ; azt akarom végrehajtani, hogy a' világ, melly az isteni akarattól hajtatva,
e' napig nyugotról kelet felé fordult, ezentul az ember
akaratától mozdittatva, keletről nyugot felé forduljon.'
Ezen elbizottság, melly méltóbb bolondházi ápolásra,
sem mint czáfolatra, nem valami uj dolog ; csak a' forma
rendkívüli rajta: mert egy század óta ugyanazon dolog
szabadelmü embereink által minden hangfokozatban hirdettetett. A' világ' kormányzásától Istent megfosztani,
és azt az ember' kezeibe letenni, ez volt állandó czélja a'
divatos bölcsészetnek, Voltaire- és Diderottól kezdve egész
Quinet- és Micheletig. A' mélt. limogesi püspök a' mi bölcsészetinek nevezett korunknak ezen beteges esztelensége
ellen irányozza pásztori levelét. Három legfőbb és bélyegzőbb kórjeleit jegyzi meg: az ész' kevélységét, a' rendszer'
szellemét, az önzést. Annak bebizonyítása után, hogy a'
hit és ész egymás' irányában nem ellenséges hatalmasságok,
hogy a' hit fölebb áll az észnél, és neki ellent nem mond ;
a' főpásztor igy folytatja : ,Miként történik, kedves rokonim, hogy vannak napjainkban emberek, kik a' fölsöbbség'
segélyével hitünket az együgyűség és babona' sorába állítják, és kik elmegyengeségnek tekintik azon hiedelmet,
mellyel mi az Isten' szava által kinyilatkoztatott isteni
titkoknak tartozunk ! Ezen állitólagosan fölvilágosodott
emberek valóban igen kévéssé ismerik, miben áll az elmeerő- és gyengeség. Megtámadni és legyőzni minden természeti érzelmet és minden emberi okoskodást, fölülemelkedni az érzékek- és elmén, mellyek természetes ismereteink' forrásai, hogy a' természetfölötti és isteni igazságok'
ismeretéhez eljussunk, mellyek belátásunkat túlhaladják,
bizonyára ez nem jele a' gyengeelmüségnek. Azon szem,
melly a' setét örvényeken keresztül hatni, az égboltozat'
azúrját megfutni, és végtére az állócsillag' észrevehetlen
gyémántját kijelelni tudja, melly a' világosság" egy tengerében fürdik és leng, nem bír élesebb tekintettel hitünk'

azon szeménél, melly itteni nyomoraink' homályán keresztül törve, az embeii igazságok' egét befutva, az isteni
igazságok' végtelenében találja föl a' titkokat, mellyeket egy
embernek, sőt még egy angyalnak értelme sem tudna fölfogni. Ez mondatta a' szent nagy Leóval, hogy a' hit ollyan
elmeerő, melly csak a' nagy lelkek' tulajdona, kik azt
magukba fogadván hü tükör gyanánt, általa bensejökben
egészen átvilágulva, azt magokon kivül is szende fényben
viszsugároztatják.'
Pásztori levelének második részében a' limogesi
püspök a' rendszer' szellemének érteményét adja, melylyet századunk haladás és erejének tanúsága gyanánt
tekint, de a' melly sokkal inkább gyengeségét és hanyatlását tünteti föl. ,A' rendszer' szelleme', mondja ő, a' hit
ellen föllázadott ész' kevélységének kikerülhetlen következménye. Vannak napjainkban számos emberek, kik magoknak a" hittárgyakról bizonyos eszmét alkotnak, egy elfogult eszmét, mellynek mindent alávetni akarnak ; a'
dogmáknak véleményök szerint a' korszakok' sorsát és a'
századok' változásait kell követni, mellyek az emberi elme' tetszése szerint változtathatók, születvén, hogy meghaljanak, újjászülessenek és megint átváltozzanak ! Szemeik előtt az igazság nem örök, nem absolut többé, hanem
viszonyos és változó, és ők minden tanítást szentnek,
igaznak és isteninek kiáltanak ki. melly nekik valamelly
hasznos befolyással lenni látszik. Ez annyit tesz szerintök,
mint az emberiség' nagy religiojának különféle alakjait elfogadni. Nem lévén képesek formulázni rendszerüket,
melly épen olly bizonytalan mint maga a' tévely, ők azt
a' haladás' tanának nevezték. Ezen haladás' nevében kiáltanak ők átkot minden religiora, megtámadván azokat a'
múltban, hogy annál jobban letiporhassák a' jövőben: biztossággal megjósolván a" bölcsészetnek határozott országát, és az uj idők' Messiása gyanánt várván a' tiszta észnek megjelenését. Már, minthogy az evangelium' szavai
az igazságnak mindezen állítólagos átváltoztatásait erélyesen visszautasítják, ők ellene zúdulnak és kárhoztatják, vádolván minket, hogy a' maradás' emberei vagyunk,
és magoknak igényelvén az értelmiség' dicsőségét és a'
haladás' embereinek czimét . . . Őrizkedjetek kedves rokonim, e' rendszer szellemének ármányos csábításaitól.
Egy században élve, melly nem tagad, hanem kételkedik;
melly nem támad meg, hanem ellentáll : melly nem bir,
hanem keres; melly, miután lelkét egészen kiürítette,
szükséget érez azt valamivel betölteni : értelmességtek'
üdve, szivetek' vigasztalása nektek csak Jézus Krisztus'
szavaiból fakadhat ; egyedül csak őt illeti, elménket fölvilágositani, és a' mi elménket, az ő nyomdokain haladni.
Végtére a' harmadik akadályt legveszélyesbnek állítja a'
mélt. püspök, és ez a' sziv' önzése, vagyis a' szenvedélyek.
A' hit nem olly áldozatába kerül kevélységünknek, semmint szenvedélyeinknek a'jócselekedetek' gyakorlata és
vallásos kötelességeink' beteljesítése.
Mans megve. A' zaj, mellyet a' socialisticus iskolák
iitnek, a' biztosság, mellyet igényelnek, a' jövendölések,
mellyeket minden reggel a' politicai és vallási ó-világ' bukásáról megújítanak, csak szánakozást és megvetést gerjesztenek a' hitszilárd keresztények, valamint más, szilárd
és komoly érzülettel megáldott elmékben. De a' gyenge lelkek, a' habozó elmék, a' félénk meggyőződések általa
megrendittethetnek. A' mélt. mansi püspök a' hit és józan
értelem' fájdalom ! igen számos gyarlóságainak segélyére jő,
őszökbe juttatván, mikép ezen vakmerő esztelcnségeknek
soha sem sikerülend diadalmaskodni sem a' természet' változhatlan törvényei, sem az isteni kinyilatkoztatás' hason-
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lókép, sőt még inkább változhatlan dogmái i'ülött; mert
irva van : ,Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim el
nem múlnak.' Sem a z t , irja soeialistieus újítóinkról a'
főpásztor, mi minden idő óta létezett, sem azon elveket,
mellyek mióta emberek éltek e' földön, mindig a' társadalmi rendet alkoták, számba nem vévén, ők mindent megváltoztatni, mindent újra alkotni akarnak ; e' végett minden létezőt, a' politicai intézményeket, vallást, tulajdont,
családiasság fölforgatni kezdenek : az ekként sivataggá tett
földön vélvén csapongó képzeletükben fogamzott l'antasticus terveiket valósithatni, minden tekintet nélkül a"
századok' tapasztalására és közérzelemre, melly a' világot
sokkal bölcsebben igazgatja, mint azon ál és kevély bölcsészet, mellyben büszkélkednek. Látván gőgös magaviseletét, hallván kevély szavait, nem kell-e mondanunk,
hogy ezen bölcsészet mindent elnyeléssel fenyeget ; hogy
veszve vannak keresztény intézeteink, maga religíonk ; és
hogy azon Ínséges korszakba lépünk, mellyben az e' földre
szálló Emberfia egy szikrahitet sem találna? Oh, kedves
rokonim! no hagyjuk magunkat e' szomorú látvány
által leverettetni, hanem emeljük föl üdves bizalommal
elménket azon főigazgatóhoz, ki az erkölcsi, valamint
az anyagi világot kormányozza ; ugyanaz, ki a" tenger'
hulláminak mondá : eddig és nem tovább ; ugyanaz hatalmas kezével lebilincselheti a' szenvedélyeket, és határokat
szabhat ki nekik, mellycken át nem törendnek. Hányszor
nem tette már ő ezt a' kereszténység' kezdetétől fogva ?
Az egyház egy bárka, melly egy viharos tenger' hullámain
lebeg. A' vihartól szünet nélkül csapdosva, már régtől
fogva elmerülendő vala, ha azt egy természet fölötti erő
fön nem tartaná. Sokszor olly közel állott a' hajótöréshez,
hogy a' hitben gyengék azt elveszettnek gondolhatták, és
az rá nézve mindenkor ujabb diadalnak pillanatja volt.'
A' mélt. püspök futólag elszámlálja azon nagy kísérteteket, mellyeken az egyház 18 százados létele alatt keresztül ment : az apostolok' és első keresztények' üldöztetését,
az arianisinust, a' barbar népek' szétáradását, a' birodalommali küzdelmet, a' protestáns reformatiot, végtér.' a"
18-dik századnak nagy bölcsészeti összeesküvését és annak következtében kitört franczia forradalmat. A' főpásztor
végtére a' mi korszakunkhoz érkezvén, igy nyilatkozik :
,Hasonlítsátok össze, kedves rokonim, a' mi korszakunkat
az általunk fönidézett történeti korszakokkal, és lássátok,
ha szabad-e jövönkről kétségbeesnünk. Kétségkívül az
Isten meg van gyalázva, az ő mennyei tanai félreismertetnek, az ő szent törvénye megszegetik, botrányok fölött
kesergünk; testvéreink, a' csábítástól elragadtatva, eltévednek, és örök boldogságukat eljátszák ; hideg közönyösség uralkodik a' szivekben, melly ellepi az ifjú nemzedéket, és átalánossá lenni fenyegetődzik.'
,De kell-e azért hinnünk, hogy minden enyészetnek
indult, és hogy mi az idők' végezetéig jutottunk ? Misem
jogosít föl erre. IIa a' körülmények fontosak és nehezek,
más korszakokban nem voltak-e még fontosabb és nehezebbek? Nein voltak-e hasonlithatlanul szomorúbb idők,
hol minden még sokkal kétségbeejtőbb állapotban tűnik
föl? A' nagy rendetlenségek' idejében, Isten dicsőségét keresni látszik legalább azon hét ezer hiv szolgájában, kik
térdöket Baal előtt meg nem hajliták. Milly irgalomteljes
nyájassággal kell neki az ég' magasságából letekinteni
azon tiszta szüzek' szép koszorújára, azon szilárd éltök'
szabályossága és érzelmök' magasztossága által olly ki-

tűnő asszonyokra, azon kötelességeik iránt hiv, minden
rendű számos keresztényekre ; a' gyermekek, azon a' religio' igazságaiban buzgón oktatott, az első áldozásra gondosan előkészített , végre az állhatatosság' tana vagy
más ajtatos intézmények
által vezetett és támogatott
mind a' két nemű gyermekek' csoportjára ; azon annyi különféle jó cselekedeteket gyakorló szerzetesekre, kiknek
önföláldozása tul van minden dicséreten, és kiknek angyali élete még azoknak is tiszteletet parancsol, kik e'
világon Isten nélkül lenni látszanak. Mikor volt a' papság buzgóbb és szabályszerűbb ? mikor nyújtottak intézetei több vigasztalást és reményt ? Az isteni-tisztelet' helyreállításánál Francziaországban minden romokban hevert.
A' történelem' mellyik korszakában láttunk annyi csudás
dolgot a' semmiségből föltámadni, növekedni és olly kevés
idő alatt szaporodni? Ez titka az isteni gondviselésnek .

H ir füzér.
Romából az elhunyt Mezzofanti Józsefről ezeket irják : Mezzofanti bibornok' neve ismeretes az egész világon, mert ő csaknem minden élő nyelvet könnyűséggel
beszélt. Született Bolognában septemb. 19. 1774-ben. X V I .
Gergely őt Mais Angelo' helyébe a' Vatican' első őrjévé
nevezte, 's az 1 8 3 8 - b a n febr. 12-én tartott consistoriumban bíborral ékesité föl. Fölügyelője volt a' keleti könyvek' javítására vigyázó egyesületnek, nem különben a'
keleti tanulmányoknak ; ezenkívül tagja volt ezen egyesületeknek : ,De Propaganda fide, Indicis, Rituum, theologici et canonici examínis episcoporum', 's a' chinai vallási
ügyeket kezelőnek ; elnöke a' san Giovanni főkórháznak,
apostoli visitatora sok kegyes intézetnek, protectora a'
carmelita irgalmas szüzeknek, 'stb. Ostini, ki egy fregattról történt szerencsétlen lebukás' következtében mult
ki, született Romában 1775. april' 2 7 - é n ; albanoi püspök
volt, és egyszersmind fölügyelője a' püspökök és szerzetespapok' gyülekezetének.
A' pfalzi tartománytanács, hála a' katholicusok'
erélyes fölléptének, kolostori botrányával kudarezot vallott ! Eltörlési követelése azon megjegyzés mellett utasíttatott vissza, mivel az illyen eltörlésnek az alkotmányos
oklevél' IV. 9-dik §-a, összevetve a' eoncordatum' VIII.
czikkével, nyomós akadályul szolgál.
A' frankfurti gyűlésen Welcker' porosz örökcsászársági
rögtönözött indítványa mart. 21-kén, 3 1 szónyi többséggel
elvettetett. Igy tehát az értelmiség' ama' királynéja, inelly
nagyravágyásának kétszínű, (bizonyos valamit tekintve
,echt'-nck mondható) politicájával, a' császári méltóság'
maga fejéréi derivatiojára kísérletet tenni nem irtózott, ha
mindjárt az ebbeli kísérletnek világeonvulsivus eredményei
szembeszökők is voltak volna, saját honában legalább ez
egyszer kudarezot vallott. E' fölötti örömünket elhallgatni
nem akarjuk.
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Fájdalom és megnyugvás.
II.

korlott az egyház' ügyére, az egyháznak újra
erőt és tekintélyt szerzett. De a' világi erö az
egyház ellen folytonosan zajongott , minek az
1075-dik évben hozott vormsi concordatum, a'
világi invesüturat illetőleg, vetett véget. De a'
XII. század, midőn a' saracen menyecskékre i n kább, mint a' sz. atya' intésére hallgató II.Frigyes
ült a' trónon; ugy a' tizennegyedik, midőn a' f r a n czia befolyásnak engedő pápa alatt az egység
megszakadozott; nem különben a' XV. század,
mellyben az egyházat átalános zavar látogatá meg,
mellynek keserű gyümölcse a' XVI. században
történt annyi milliók' hithagyása volt, — valóban
mindezen korszakok az egyházra nézve mostohák
voltak. Egy zsinatot sem fogunk találni, mellyben
a' korrali megelégedésről szó lett volna, sőt minden végzésekbe a' fájdalom' hangjai vegyültek.
Vagy nézzük a' három legközelebbi századokat,
ezek' lapjaiban véres hetükkel van megirva : m i kép az antik-pogány lelkesedés, miként Schlegel
a' humanisták' eredeti jellemét bélyegzi, a' vallás
és egyház' tekintélyétöli elszakadásában annyiszor
fejtett ki véres tüneményt , mennyiszer a' tévely
egy vagy több frigytársra, kiknek száma legio
volt, tehetett szert. Minden időben találkoztak
egyének, sokan a' papok, püspökök, sőt a' pápák
közt i s , kik lelkismeretlen- 's felelőtlenné tették
magukat épen ott, hol tölök függött, egy szebb
életnek alapkövét lerakni; botrányos tetteik és
életök állal azon még pislogó' kanóezot is eloltandók, mellyet éleszteniök kellett volna. Illy vallomásoktól épen nem huzódunk v i s s z a , ' s elmondhatjuk, hogy ez kisebb nagyobb mértékben ezután
sem leend máskép.

Haszontalan fáradság volna valóban azon
időszakot föl akarni kutatni, mellyben a' kath. e g y ház minden oldalról tökéletes békében 's fényben
részesült volna. A* kath. egyház mindenkor h a sonló glóriában fénylett, mint a' nap, melly akkor
is világit, ha azt a' barna fellegek elfedik is, *s
melly a' földnek akkor is, ha elfordul tőle, csillagok állal nyújtja jótékony világosságát. \ oltak
idők igerf i s , mellyekben az egyház nagyobb k ü l fényben jelent meg a' földszinén; mindazonáltal
üldöztetés az ö sorsa, ösisége. Az egyháznak,
mellynek ura 's jegyese a' keresztfán halt meg,
nein szabad rózsaágyon feküdni, 's az idők. melylyekben idegen zsarnokság- és méltatlan bánásokban Iegkevesbbé részesült, reá nézve nem voltak
a' legjobbak. A' legtökéletesb nyugalom halál.*)
Pillants vissza a' múltba, 's nem fogsz századot
találni az egyházra nézve békését. Ez életének
csalhatatlan jele. Születése óta csak a' 8-dik század'végén, midőn Nagy-Károly alatt annyi temérdek nép egyesült, 's fejét a' császári korona
fedé, látszatott az egyház jogaiba lépni, mert h a sonló'védural nem talált még a' nap alatt; de nem
sokára letűnt a' carolingi ház' csillaga, 's már
Lajos, 's még inkább ennek istentelen fiai alatt
újra bejöve a' zűrzavar. Ekkor állt be azon szomorú idö, melly néhr'ny méltatlan pápák alatt a'
fegyelem 's rend' rettentő fölbomlását, mellyet
pártoskodás a' pápa' választása körül, 's ennek
korlátoltsága, függése szült, mutatja;mig v é g re az átalánosan megválasztatott VII. Gergely,
Mindig találkoztak az egyház'kebelében o l y ki már öt pápa alatt üdves befolyást g y a - lyanok, kik testvéri szeretet helyeit kigyó' s z e r e pét játszották , 's illyenek mindig lesznek , hiszen
Krisztus maga mondta : „Elárullaltok . . . szülöi*) Értsd ,cum grano sálig.'
Szerk.
ELSŐ FÉLÉV.
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lektől, atyátokliaitól, rokonaitoktól, barátjaitoktól."
(Luk. 2 1 , 16.) A' világ 1 nagy iskolájában nem
bírtuk még eléggé megtanulni , liogy a' testvériség 's az igazi kölcsönös szeretet' megszerzésének alapja : a' világ' minden birtokainak hideg megvetése (?) ; hogy igazságtalanság, söt gonoszság,
a' legdrágább testvéri 's anyai szeretetet a' l e g hitványabb eszközért, 's kis önérdekért áruba b o csátani : hogy szükséges önakaratunk' szárnyait
megnyirbálni, nehogy magunk előtt legbölcsebbeknek tetszvén, magán véleményünknek inkább
engedelmeskedjünk, mint Isten rendelte fölebbvalóinknak; nem tanultuk elhinni, mikép nein kell
minden csekélységért, 's egy emberi gyarlóság
miatt haragra l o b b a n i , ' s hevünkben elégtételt a'
szent ügyön, elég botránynyal vásárolni, tudván :
hogy ezt a' kevélység szülte; nem tanultuk meg,
mikép testvéreink ellen netalán fogant haragunkat
azon módon kell gyógyitni, mellyen önmagunkét
kívánnék. Nem tanultuk meg felebarátunkat szeretni,mint önmagunkat. Nem tanultuk meg még azt
sem eléggé, hogy a' lélek több mint a' t e s t , hogy
a' haza' érdekének, a'nemzetiségnek soha és semmi ürügy alatt sem szabad a' religio és egyház'
érdekeit föláldozni; liogy legelőször a' vallásosság 's Isten" dicsőségének előmozdítására kell törekednünk, 's hogy azon eiuber, azon pap a' legjobb hazafi, ki legjobb katholicus. Mindig voltak
Dillon-ok, Massieu-k, Gregoire-ok, 's Marolle
félék, kiknek ide írom Hugo Victorin' ama' sokat
jelentő ítéletét : ,Nescio, qua natale solum dulcedine cunctos ducit, et immemores non sinit esse
sui. Magnum virtutis princípium e s t , ut discat
paulatini exercitatus animus visibilia et transitoria
primum cominutare, ut postmodum posset derelinquere. Delicatus est ille adhuc, cui patria dulcis
e s t ; fortis autem iam, cui ornne solum patria est;
perfectus v e r o , cui mundus exilium est.' *) Ha
egy városból kikergetnek, fussatok a' másikba, 's
,mint Pál és Barnabás lerázván ellenök lábaiknak
porát, menjetek Iconiumba.'(Apóst. Csel. 13, 50.
51.) . . . Bajunkon csak fegyelem segíthet, melylyet semini esetre sem volna iidves lágyabbá , söt
azt szigorúbbá kell tenni. É s ezen reménységben
e' pontban is megnyugodnánk.
Mi külelleneinket, külviszályokat, a' radica*) Részünkről kosinopoliták nem vagyunk : habár becsülni tudjuk is az erényt, melly számkivetésben sem
esik kétségbe, és csudáljuk a' nagy szeretetet és föláldozást, melly magasabb ezélok' valósításának tekintetéből önmagát száműzi. 'S ugy hiszszük ennyit és
nem többet akart mondani az irő, kinek idézett szavaihoz e' rövid észrevételt, más időben egészen mellőzhetőt, csatoljuk.
Szerk.

lisnius' rohanásait, lármáit, dühösködéseit 's minden szent- és jónak megsemmisítésére törő fáradságait, valamint a' hitnélküli, száraz, anyagi i n dustrialismus' szolgáinak, a' bölcsecskék 's m a terialisticus szónokok, a' forrongok 's minden
szinü zsarnokok' gyűlöletét illeti : mindezek' ellenségeskedései 's bit elleni eljárásai, egy szükséges,
's magától érthető criteriuma a' hit' igazságának.
Épen azért, mivel az igazság igazság, szigorún el
kell magát különöznie attól, mi nem igazság. Minden
fanalicus és közönbös felekezetek' örjöngései t e hát, legkézzelfoghatóbb bizonyítványa tanításunk'
isteni eredetének. Voltak idők, mellyekben az
egyház ellen az élet' minden elemei föllázadtak,
de következése az volt, hogy vad kitöréseikben
önmagokat emészték föl, mint gyertya. Most sem
kell félni, az egyházon a' pokol' kapui sem fognak
erőt venni. Az ellenség egymás közt rég meghasonlott, pedig minden magában föloszlott ország
romba dől. ,Concordia malorum' mondja Isidor,
,contraria est bonorum ; et sicut optandum est, ut
boni pacem habeant ad invicem ; ita optandum est,
ut mali sint discordes. Impeditur enim iter b o n o r u m , si unitas non dividitur malorum.' (De Sum.
Bon. 1.) ,Sicut mullum n o c e t , si unitas desit b o nis : ita valde est noxium, si non desit malis.'
(Greg.) ,És gyűlöletesek lesztek mindenek előtt
az én nevemért,' mondá Jézus ; ,mindazonáltal egy
hajszál sem vesz el fejetekről.' (Luk. 21, 17.) De
azért ne heverjünk tétlenül, és el ne bizzuk m a gunkat. Mindenekelőtt egyességre van szükségünk.
Ezért imádkozott Jézus maga is (Ján. 17). C o n cordia res minimae crescunt, discordia maximae
dilabuntur.' 'S épen nem nyomhatjuk el abbeli f á j dalmunkat, mellyet bennünk némelly vakbizakodóknak abbeli nyilatkozata támasztott: ,Az egyház
ugy is fog élni, ha isteni, a' nélkül, hogy épen
buzgón munkálkodnánk is; lia pedig nem isteni,
veszszen el' . . . Item : ,Ne törődjél vele, ha hited
szilárdul áll,'s érette véredet is kész vagy ontani;
mert azt tőled senki sem veheti el' . . . Illy k i f e jezések szemtelenek. Nekünk Istent kisérteni nem
szabad. . . . ö egyházát reánk bizta, 's annak f ö n lartására, ö velünk akar működni, mert velünk van
a' világ' végezetéig. 0 mondta : ,Hirdessétek az
evangéliumot,' 's megkívánja, hogy a' reánk bizott
girákkal dolgozzunk, 's hogy szölleje' gyümölcsöt
hozzon. Ellenkező esetben a'girákat elszedvén, ,a'
gonosz míveseket gonoszul veszti el, 's szöllejét
más míveseknek adja bérbe, kik megadják neki a'
gyümölcsöt a' szokott időben. . . . Azért mondom
nektek : elvétetik tőletek az Isten' országa, 's olly
nemzetnek adatik, melly annak gyümölcseit m e g termi.' (Máté 2 1 , 4 1 . 4 3 . ) Tehát az egyetemes
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egyház akkor sem vesz el, ha mi ellustulunk is,
de a' ránk bizott szöllödarabot elveszi tőlünk az
Ur, 's ekkor a' munkásokat elvesztendi. Ezt n e künk nem szabad megérdemlem, ha élni akarunk,
élni nem testben, hanem lélekben. Qui non colli—
git mecum, dispergit.,Boldogok azon szolgák, k i ket az Ur megérkezvén vigyázva találand. (Luk.
1 2 , 31.) Erre kérdé Jézust Péter: ,Uram nekünk
szól-e egyedül azon hasonlatosság, vagy mindegyebeknek is? Mondá pedig az Ur : minden hiv
és bölcs gondviselőnek , kit ura cselédjeire fölügyelőnek rendelt.' (U. o. 12, 41.) Pedig a' g o n d viselő fog számot adni a' reá bízottról is. ,Jó a' só'
(pedig mi volnánk a'földsava,) ,de ha a' só megizetlenül . . . kivetni való' (Luk. 1 4 , 34). Igaz
ugyan, hogy elkeseredik az ember' szive, ha látja,
hogy iparának kevés gyümölcse van az idök'mostohasága és az elágazott engedetlenség miatt ; és
sokszor nem csuda, ha a' fájdalom kitör szavaiban :
de minket itt is megnyugtat Jézus' azon nyilatkozata: ,Ne azon örüljetek, hogy a' lelkek engedelmeskednek nektek ; hanem inkább örüljetek azon,
hogy neveitek följegyezve vannak mennyekben.'
(Luk. 1 0 , 2 0 . )
'
Frecska Alajos.

Pillanat a' szent földre.
A' példa vonzó erővel bírván. helyesnek t a láljuk sz. földi atyánkfiainak gyámolittatását k ö z rebocsátani, a' bécsi sz. földi átalános-bizottmánynak hivatalos jelentései' nyomán. *) 'S hogy
tudósításunk teljesb legyen, a' sz. föld' jelen állapotját rajzolandjuk röviden.
Milly viszontagságok érték a' sz. földet,
mellyhez minket olly kegyeletes emlékek csatoln a k , mellyen isteni mesterünk és megváltónk J é zus Krisztus született, élt és meghalt, azt egyházi
történetünk' évlapjai és a' kereszteshadak' története
ismerteti. Századunkban a' mahomedanusok u r a l kodnak ott, 's bár jelenleg a' keresztény zarándokok
és benszülött keresztény társaink Jeruzsálemben,
Bethlehemben és környékén nagyobb békének ö r vendnek (valamint azt B. Geramb, Salzbacher,
herczeg I'ückler-Moskau, Lamartine, Chateaubriand,
Tischendorf, 's egyéb nevezetesb z a rándokok' utleirásaikból kivehetni) : mégis j ó l l é tök az európai segedelmezéseket mellözhetlenül

igényli. A' szent földi zárdát, mellynek sz. f e rencz-rendi tagjai örjei Jézus'sz. sírjának és s z ü letés-helyének, kiknek házaikban az ajtatos zarándokok szállást és utmutatásl nyernek : maga assisi
sz. Ferencz alapitá, ki 1 2 1 9 - b e n 12 szerzetes
társaival Isten' nevében a' barbárok közé vitorlázni nem rettegett. Szigorú életmódjuk-, igénytelenségük-, más részt apostoli buzgalmu predikálásaikkal sikerüli a' szent férfiaknak tekintélyt s z e rezniök ; 's olt tartózkodásuk' első évében Ptolomais városában álliták föl első rendházukat, mellyben több keleti férfin is sz. Ferencz' zászlója alá
szegődött. Elte' utolsó évében 1226-ban a' szent
férfiú a' jeruzsálemi őrházat nyit« meg. Sz. F e rencz szerzetét nem akarván csupán az önszemlélödés' meddőbb terére, hanem inkább a' g y a k o r lati élet' munkás és százszoros gyümölcsöt h a j t ható útjára állítani: rendszabályaiba különös c z i k kekel foglalt a' hithirdetők és téritők' számára, 's
magasztos példáját hiven követték, minden s z e n vedést megvetvén egyedül Jézusért lángoló fiai,
's pedig olly jeles sikerrel, hogy a' romai szentszék' dicséretét és gyámolitását is megnyerték.
III. Honorius 1 2 2 3 - b a n ; IX. Gergely 1 2 3 0 - és
1 2 3 8 - b a n ; IV. Incze 1 2 4 4 - , és IY. Sándor
1257-ben kibocsátott apostoli irataikban, és több
mások őket magasztalták, pártolták, képességekkel felruházták, 's az idézett 1257—diki romai
irat' bizonyságaként, a' sz. ferencziek' rende a k koriban már egy saját sz. földi provinciát k é p e zett két őrségben (custodiae), önálló provinciális
alatt. 1 2 4 4 - b e n a' berohant tatárok mindent, 's
igy az örséget is felforgatták, Jézus' sz. sírját,
mellyet különben a' saracenusok némileg mindig
tiszteltek, rejtő templomot is feldúlván. Ám ezek'
kiköltöztök után a' sz. ferencziek újra elfoglalták
helyöket, és az Ur' dicsőségének szentelték m a gukat, megvetvén a' kor és élet' változó, sokszor
súlyos körülményeit. Később felvirulni látszott
egyházunk' ügye a' sz. földön ; a' jeruzsálemi p a triarchatus, 4 érsekség és 9 püspökség és
számtalan szerzetes hajlék alapíttatott ; ámde ez
nem soká tartott. A' görög' schisma a' romai e g y házat pusztította, a' saracenok foglalásokat tettek,
a' jeruzsálemi királyság felforgattatott, elvégre
1 2 9 1 - b e n a' keresztény' hivek Aegyiptusba h u r czoltattak, 's a' sz. ferenezrendiek kegyetlenül
lemészároltattak.

A' kereszténységnek legszentebb ereklyéi
a' vad ellenség' kezeiben valának ; Jézus'szeretete
*) Missions-Notizen aus dem heiligen Lande. I. Heft legelőbb is a' sz. ferenczieket birta azon merény1846. II. Heft. 1847.
re : a' bőszültek közé menni, 's a' visszaszerzés'
Ez utazónak gyümölcse a' magas röptű munka :
nagy
munkájához kezdeni. Az európai atyafiak'
»
,Itinéraire de Paris á Jerusalem.' (III kötet. Parisáldásainak kíséretében, sok nehéaségekkel küzdött
ban, 1811.)
33*
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szerzetesek példás életmódjokkal közbámulatra
nem sokára annyira mentek, bogy 1 2 9 9 - b e n J e ruzsálemben már zárandokszállást i yertek. A'
zarándokoskodás különben is a1 mohamedanusokr a k hasznot hajtván, az egyiptomi sultán szerzeteseinknek 1313-ban állandó laképitésre engedelmet adott, és Robert Sicilia' fejedelme 's ennek
jámbor neje Sanzij a' sz. sir' templomát megvásárolván, azt olly feltét alatt ajándékozák a' szentszéknek, bogy bizonyos számú sz. l'erencziek itt
szünet nélkül lakjanak; kik' számára a' jámbor
Sanzia tisztes zárdát emelt, 's 15 szerzetesnek tartásdijt adott; melly ajánlat VI. Kelemen pápától
tetszéssel helyeseltetett Nem sokára Zsófia ajtatos
florenczi nö e'zárda'közelében több házhelyet v á sárolván, azokon egy zarándokszállást (hospitiumot) és kórházat emelt, melly alapítványt 1 3 5 5 beu VI. Ineze pápa inegerösité. 1368-ban a' f a naticus törökök a' sz.-sir' őrjeit számszerint 12
szerzetest meggyilkolták, 's az ujon települtek
közül 1391-ben újra négyet lekonczoltak. 1 4 8 2 ben a' derék calabriai János rendfőnök gyilkoltatott meg.'S igy idöszakonkint többször estek martyrok e' sz. helyen, olly annyira, hogy éltök folytonos készület volt a' véletlen halálhoz.
1559-ig Sión' halmán volt zárdájok szerzeteseinknek; ám nagy szentségtelenségnek tárták
a' törökök, hogy a' nálok nagy tiszteletben lévő
David' sirja mellett lakjanak a' keresztény ebek;
azért a' sultán' fermanjának következtében 1 5 6 1 ben zárdájokból erőszakkal mindenkorra kivettettek. Ekkor az elhagyatott Georgianus szakadárok'
zárdáját a' sz. sir' közelében nagy áron megvásárolták. 1634-ben a' görög szakadárok a' romai
szertartású szerzetesektől a' sz. sir' templomát
erőszakkal elfoglalták, 's csak I. Leopold császár,
a' franczia és lengyel király, meg a' velenczei
köztársaság 1664-ben birta azt a' ferenczieknek
visszaszerezni.
A' sz. Salvator tehát a' deákszértartásuaknál
anyaklastrommá lön. A ' 1 7 - d i k században a'magas
porta'engedményéből Jaffa-,Rauda-, Jean d'Acre-,
Saida-,Harissa-, Tripolis-, Damaskus- és Aleppóban hasonlólag a' sz. ferencziek telepedtek le. 'S igy
bár többszörös megtámadások közt, mégis gyarapultak, és Palaestina-, S y r i a - , Cyprus- és E g y p tomban elszaporodtak, kik a' jeruzsálemi guardiannak, mint ,Terrae sanctae custos'-nak hatósága
alatt állnak.
A ' s z . földi őrség következő zárdák- és szállásokat számlál jelenleg : 1. A' jeruzsálemi sz.
Salvatorzárda, melly a'jeruzsálemi plebánia-temiplomot zárja négyszögében. Jeruzsálem' összes
lakóinak száma 1 7 , 0 0 0 ; 6,400 t ö r ö k , 7,100

zsidó, 2000 görög, 940 katholieus, 3 6 0 örmény,
140 koptus, syrus, abyssiniai és 60 protestáns. —
2. A' sz. siri zárda 10 — 1 2 szerzetessel. (A' sz.
városban a' görög szakadárok 1 2 , örmények 2,
koptok 2 , abyssiniaiak 1 zárdát birnak, még a'
dervischeknek is 2 zárdájok van Omár próféta'
sz. sírjának tiszteletére.) 3. A' bethlehemi. 4. A'
keresztelő sz. János'születéshelyén lévő. 5 . N a z a rethben. 6. Damaskusban. 7. Harissa-, Libanon h e gyén. 8. Aleppoban (Hieropolis). 9. Ramlán (Nicodemus' házhelyén). 10. Jaffai (Joppe). 11. Sz.
Jean d'Acrei (Ptolomais). 12. Saidán (Sidon). 13.
Beiruti. 14. Tripolisi. 15. Latakiában (Laodicäa):
Cyprusban : 16. Nikosiában. 17. Larnakában. 18.
Limasolban. Egyptusban: 19 Kairóban. 20. A l e xandriában. 21. Fayumban. 22. Rosetteben ; és 23.
a'konstantinápolyi szállás; mellyekben 101 fölszentelt szerzetes, 67 laicus, magyar csak 1 : Janotyik Anselm rosenbergi. (Ezek közül 34 téritö, 12
gyóntató, 2 iskolaigazgató, 11 tanitó, 2 orvos, 1
gyógyszerész, 1 épitömeste-, 1 könyvnyomó, 5 asztalos.) 16 zárdákhoz csatolt zarándokszállás, 10 iskola 694 tanitványnyal,12,122 romai katholieus hívekkel. A' sz. földi szerzeteseknek rendeltetésök: 1.
Istennek szolgálni, istenigét hirdetni, a' lelkipásztorságot teljesíteni, az ifjúságot nevelni, az ügyefogyottakat ellátni ; kik kivált a' sz. földön nagy
számban veszik a' k. irgalmasságot igénybe ; p. o.
csak a' jeruzsálemi sz. Salvatorzárda 8 0 árvát és
koldust lát e l , 's minden katholieus a' szerzetes
orvos' segedelmével és ingyen gyógyszerekkel él.
1846-ban 3 leányiskola is nyittatott az irgalmas
szüzek' vezérlete alatt. 2. Jézus' igaz egyházát
terjeszteni. Hogy az üldözések'közepette e'mezőn
a' sz atyák dicséretesen működtek, kétségtelen.
3. Jézus' tökélypéldáját saját hazájában szigorú
egyszerűségben követni. Dicsérik az utazók az
atyák' jámborságát, 's igen nagy tisztelet- és bizodalommal ragaszkodnak hozzájok a' bensziilötttek. Innen ,Frati minori osservanti' czirn nevet
viselnek. Igy ir felölök Martin Sándor öntapasztalása után : ,Éjféltájon kezdődik a' sz. sir körüli
zsolosmájok, 's 2 óráig tart ; 's alig hunyták be
szemöket kemény nyoszolákon, midőn újra isteni
szolgálatra hivattatnak, mert kora 3 órakor kezdődnek a'sz. misék, mellyek közül 2 — 3 a' jóltévök' üdveért áldoztatik.- A' nap egész hosszában
ugy szólván folytonos Isten' dicsérete, imádság,
*) Egyptusban a' romai propaganda' közvetlen fölügyelése alatti 6 zárda és szállás vagyon. Azon fölül 2
apostoli helynök-püspökök kormányozzák Syria és
Egyptus' egyházait üdveziilt XVI. Gergely pápának
bölcs rendeleténél fogva, kik a' rom. propagandától
függnek.
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ének, böjtölés és sokféle önmegtagadás közt késő
estig húzódván.' 4. A' legszentebb helyre zarándokoskodó idegeneket szívesen szállás- és minden
szükségessel ellátni. Erről fölkiált Chateaubriand :
,Érzékeny találmánya a' kereszténységnek, midőn
az utas barátokat és segedelmet lel a' barbárok'
földén, olly intézmény, mellyet soha eléggé c s u dálni nem lehet.' Tudni kell, hogy itt nincsenek
vendégfogadók; 's a' jámbor atyák minden r a n g - ,
n e m - é s valláskülönbség nélkül szeretettel fogadják
a' zarándokokat,'s 1 hónaphosszant mindennel e l látják. A' zarándokok nehezen válnak meg a' f e lebaráti szeretetben gazdag atyáktól. 5. A' szerzet' ügyeit kezelni. Átalános ügykezelöjök a' r o mai ,Congregatio de propaganda fide' , melly az
apostoli téritöket és poenitentiariusokat rendeli;
továbbá a' rend' généralisa, ki a' szerzetes fegyelemre ügyel; és a' jeruzsálemi rendfőnök segédeivel, u. m. helynök,procurator- és 4 discretusával
az egész custodiát igazgatja.
Az atyák bírnak 2 arabs collegiumot; 10
népiskolával, 's jelenleg a' tanodák' szaporítását
és a' népnevelés' rendezéséi vették czélba. Nem
különben könyvnyomó sajtót is birnak már.
Miután mégis keleti kath. atyánkfiai sok kisértetnek volnának kitéve,'s egy részt a' benszülöttek'
szegénysége és Jézus' sz. sírja- és bölcsőjéhez
tóduló zarándokok' sokasága , és igy a' szükségek' nagysága is fölötte nagy jövedelmeket i g é nyelnének : csak a' nyugoti atyafiak, jelesen a'romai,
nápolyi, portugál, spanyol, sardiniai, bajor 's
ausztriai segedelmezéseknek köszönhetni, hogy a'
sz. ferencziek a' kath. vallás és mindennemű z a rándok'javára ott tartózkodhatnak; melly adakozások jelenleg annál inkább igényeltetnek, miután
az utóbbi idők' fejleménye szerint a' személy- és
vagyonbiztosság, 's utazási könnyű eszközök mellett a' zarándokok' száma évről évre növekszik,
minek Jézus' hiv baráti csak örvendni fognak.
Volt apostoli királyunk V. Ferdinand' j á m bor lelke is felkarolta a' sz. föld' ügyét, 's 1 8 4 2 diki febr. 2 1 - é n kelt kegyelmes rendeleténél
fogva, javukra minden plébánián segedelemszedést
rendelni méltóztatott ; 1843—diki nov. 1 4 - é n pedig
rendelni: ho^y birodalmaiból is folytonosan 4 — 6
sz. ferenczi pap szállásoljon a' sz. földön a'német,
magyar, tót nyelvben j á r t a s , miszerint alattvalói
is lelhessenek keleten lelki vigasztalást. 1843.
jun. 1 3 - k á n pedig egy velenczei 's egy bécsi bizottságot, a' bécsi érsek alatt állót,' rendelni k e gyeskedett , a' szent föld' ügyeinek gyámolitását
kezelendőt. (Vége köv.)
Majer István.

AL utolsó vacsora, *)
A' gyáva főpapok' tanácsszobája
Zajos tőzsérteremmé változott,
Az asztalszőnyegen liarmincz ezüstpénz'
Elvgyilkoló varázsa csillogott,
Melly vágytüzet kelt Júdás' vérszemében
Es istenárulást szilaj szivében.
A' szennyes alku áll ; bilincsre verni
Jézust, kitűzve e' nap' éjjele ;
Júdás zsebébe rejtvén vérdiját, mond :
,Egy néma csók az árulás' jele!'
'S az úton érzi már, hogy a'pokolnak
Sátáni illyen ármányt nem koholnak.
S az LTr. kin a' próféta' jósbeszéde
Csudás megegyezéssel teljesült,
A' h il apostolokkal gyászbucsúra
Terített étteremben összegyűlt :
llogy mindhalálig hőn szeresse őket,
Egyen kivül a' hitben olly dicsőket.
Szemökben a' búcsú' könyűje reszket,
Beszédes ajkukon csend ünnepel,
S a' tengerfájdalom' hullámzajától
Felháborodva sír a' dult kebel,
Mert válni fog szerelmök' égi tárgya,
Hogy a' sötét halál' ölébe zárja.
Jézus szeretve szól:,Forrón epedtem
E' húsvétét megenni véletek,
Előbb megenni, mint sem elhagyatva,
Halált a' vérkereszten szenvedek' . . .
S hogy elvegyék hüségök' égi bérét,
Átnyújtja drága testét, drága vérét.
Az égre némán föltekint, "s megáldja
A' szent kezekben tartott kenyeret ;
,Melly á l d o z a t lesz é r t e t e k , vegyétek,'
Mond, , é s e g y é t e k az é n t e s t e m e t !
E m l é k e m ü l c s e l e k v e i g y , a' f ö l d ö n
E' s z e n t s é g m i n d ö r ö k r e t ü n d ö k ö l j ö n ! '
Hasonlag tőn a' borral telt kehelylyel,
Megáldja és forró hálát rebeg ;
O szól nekik, malasztdus istenajkát
Megint hason csudára nyitva meg : .
,Ez a' v é r e m , v e g y é t e k m i n d 's i g y á t o k ,
L e m o s v a l e s z h a b j á v a l a' b i i n á t o k . ' .
Istent dicsérve lángoló ajakkal
Bevégezék a' végső vacsorát ;
Az undok áruló szörnyű merénye
Az ő szivét gyilokként verte át,
Es jajt kiáltván átkozott fejére,
Kiment, a' zöld olajfák' dus hegyére.
Imára intve itt kevés barátit,
O térdre hullt a' kínok' embere;
És fölmerült szivrenditőn agyában
Az üldözés' zajongó tengere :
A' gyászkereszt, az ostorok' csapása,
A' lándzsa, melly hegyét keblébe ássa.
* ) Idézet e' munkából : ,Fényrajzok Jézus és az apostolok'
életéből.'
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'S a' rettenet' rémóriási terhe
Vérizzadással i'esti arczait,
A' földre dőlt, fölé vigasztalásul
Angyal teríti enyhe szárnyait :
' S ó mond: ,Atyám! legyen m e g , mint kívánod,
Bár Egyszülötted' k i n h a l á l r a szánod.'
És rá az üldözők' szilaj csoportja
A' kertnyiláson végre megjelen ;
Az éj' sötét homálya íolpiroslik
A' szerte lángoló szövétneken ;
És ő a' bősz irigység' áldozatja,
Az áruló' vészcsókját elfogadja.
Szent tagjain bilincsgyiirűk csörögnek,
Szitok kiséri minden nyomdokon ;
Alázva bár, az Istenség" sugára
Dicsőbben ég a' tiszta homlokon,
'S kik őt gonosztevő gyanánt idézték,
Az arczok' fénykörét csudálva nézték.
Előttök áll vértorzitott alakban,
'S a' főpapoknál nincsen irgalom ;
Ki öt a' bősz birák közt védni merné :
Nincs egy tanítvány, nincs egy hű rokon.
A' kába nép legfőbb reménye, gondja,
Hogy rá Pilatus a' halált kimondja.
SE3i8tS~.i
Van-e a' földön, és van-e az égben
Mint Jézusé olly forró szeretet,
Ki drága testét lelki étkül adva,
Mi érttünk a' keresztfán szenvedett ?
E' kínpadon kiöntvén ránk kegyelmét
Ö bírja hő szivünk' minden szerelmét.
Sujánszliy

Antal.

EGYHÁZI TUDOSITASOK.
Francziaország.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Montauban megye. Az ember önmagának
gondviselése, azaz, ereje és tanácsa-e, mint azt egy istentelen bölcsészet, mellyből napjainkban a' socialismus legvégsőbb következményeit meriti, állította ? V a g y a ' kereszténység' magasztos tanításai szerint kell-e hinnünk, hogy
az ember egy isteni gondviselés' kormányzásának van
alávetve, melly az anyagi és erkölcsi világ' alapjait lerakta, és melly azok' végrehajtása fölött minden pillanatban őrködik ? Ezen kérdést tette föl magának pásztori levelében a' mélt. montaubani püspök, mellynek megoldása
az ő ékesszóló tolla alatt, a' magas társadalmi bölcsészettel a' katholicus theologia' legföllengzőbb tanjait
egyesítő művé vált. Ezen főpásztori oktatást elemzendők, csak fönséges végszavát kell idéznünk, mellyben maga a' főpásztor az egésznek tartalmát egyesíti : ,Van tehát
isteni gondviselés, kedves rokonim, melly e' világ' minden
tárgyai fölött őrködik, melly azokat vezérli, és csudás de
biztos utakon azon czél felé irányozza, mellyet az isteni
bölcseség kitűzött magának, azokat a' semmiségből kivon-

ván. Van isteni gondviselés, melly szünet nélkül és a' legparányibb részletekig érdekeitekkel, a' ti földi jóllétetekés a' ti örök boldogságtokkal foglalkozik. Van isteni gondviselés, melly a' lelketlen természetnek törvényeket szabott, mellyektől el nem távozhatik, melly bölcseségteljea
parancsokat adott az eszes teremtménynek, kitűzendő neki
az utat, mellyen szabad választással, de a' kárhozat' büntetése alatt haladnia kell. Van isteni gondviselés, melly
önmagának szabályul tette, meghallgatni és beteljesíteni
annak könyörgéseit, ki hozzá bizalommal folyamodik,
megjutalmazni azt, ki által tiszteltetik, és azt megbüntetni, ki félreismeri és megveti. Van isteni gondviselés, melly
megnyitja vagy bezárja az egeket, melly a' bőséget vagy
terméketlenséget szétárasztja, melly munkáitokat sikeresiti, vagy gyümölcstelenné teszi, melly reményeiteket beteljesiti vagy meghiusítja, melly magát irántatok bőkeziivagy fösvénynek mutatja azon nyomok szerint, mellyeket
átható tekintete szivetek' fenekén föltalál, a' szerint, a*
mint ti mindent ő tőle vártok, vagy őt idegennek tartjátok
mindarra nézve, mi e' világon történik. Van isteni gondviselés, melly egészen különös módon a' legszentebb törvények és ezek közt kivált azok' megtartása fölött őrködik,
mellyek közvetlenebbül az Isten' szentséges nevének tiszteletére, az ő szent fölségét illető tiszteletre, az ő fölöttünki fő uraságára, az ő mindenhatóságának, igazságaés jóságának szentséges és megszeghetlen jogaira vonatkoznak ; és ha bizonyos korszakokban a' természeti ostorok
közönségesebbek, mindennemű váratlan eseményekés szerencsétlenségek számosabbak : ne kételkedjünk kedves rokonim, ez azért történik, mert az isteni gondviselés az időt
megérkezettnek találta, hogy gátot emeljen az esküszegések és káromkodások' tuláradásának, és határt szabjon
az emberek' szentségtörései- és gonoszságainak. Van isteni
gondviselés a' szegényre, az özvegyek- és árvákra nézve ;
jaj azoknak, kik őket elnyomják, kik őket elhagyják, kik
szükségeik és szenvedéseik iránt érzéketlenek ! mert az
ITr az ő pártfogójuk és támaszuk. Van isteni gondviselés
a' gazdagra, a' hatalmasra ugy, mint a' gyengére, az úrra
ugy, mint a' szolgára nézve. Jaj a' gazdagoknak, a' hatalmasok- és uraknak, hogyha elfelejtik, hogy ők mindenekelőtt sáfárai az isteni gondviselésnek, eszközei az isteni
jóság- és igazságnak ! Van végtére isteni gondviselés az
álladalmak- valamint az egyes polgárokra nézve. Boldogok
azok, kiknél a' hatalom csak a' jogosságnak karja, hol a'
törvények csak kinyomatai az igazságnak, az erkölcsiségnek, a' népek' valódi szükségei- és érdekeinek, és kiknél
az elöljárók csak a' főkirály' helytartóiul tekintik magokat,
azt a' ki jót tesz oltalmazandók, azt, a' ki rosszat cselekszik, megtörendők és megfenyitendök !' Olvasóink szívesen veendik, ha ezen pásztori levélnek még egy helyét
idézendjük, melly az egyház- és az ő fönséges pápájának
mostani viszontagságaira vonatkozik. ,A' vihar erőszakának legmagasb tetőpontját elérve, mikor az isteni kormányos szenderegni, és a' kormányt kezéből kiejteni látszik,
mikor az egyház' létele még csak egy szálon függ, és az ő
ellenségei, aggodalmaira figyelve, csak bukásának pillanatára várakoznak : épen akkor közel van az Isten, hogy
megjelenjék, hogy feléje kezét kinyújtsa, és azt dicsőbben,
szabadabb-és szilárdabban mint valaha helyreállítsa. Ne félj
tehát, fönséges és tiszteletreméltó íőpap ! A' küzdelem- és
kisértetnek tizennyolez századai eléggé bizonyítják, hogy
Jézus Krisztus' Ígéretei nem hiu szóbeszédek. Az ő karja
meg nem rövidült, egyháza iránti szeretete meg nem liült;
a' mit annyi halhatatlan, hozzád hasonlólag megkísértett
és üldözött elődiddel egész VII. Piusig tön, ki csak kevés
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ideje még, hogy a' béketűrés- és papi bátorságnak olly
megható példáját ragyogtatá, azt veled is megteendi. A'
küzdelem' órája épen nem talált lefegyverezve ; te rá a'
főpap' bátorságával és az imádság' fegyverével várakoztál.
Folytasd tehát az irgalom' trónjának zsámolyánál azon
hatalmas könyörgéseket, mellyek ugy reményijük, nem
sokára megkérlelendik a' megbántott Istennek haragját.
Minden gyermekeid, a' püspökök, papok, a' katholicus világ' hivei csudálattal, sőt mondani merjük, némi boldogsággal tekintik azon olly szelid és olly szilárd megnyugvásodat, melly bámulatra ragadja és lefegyverzi üldözőidet.
Mindnyájan osztoznak fájdalmaidban, mert azok fájdalmai az
ő atyjoknak, mert azok fájdalmai az egyháznak, az ő anyjoknak, és meg nem szűnnek szivök' mélyéből hozzád ragaszkodni, siettetendők forró imájok által szent Péter' székébe visszahelyezésedet azon föltételek közt, mellyek most
szükségesebbek mint valaha azon szabad és független lételedre, a' melly ahhoz illik, kinek csak Istentől kell függnie.'
Nevers megye. A' mélt. püspök pásztori levelében a'
religio' öröktartósságát és változatlanságát az emberi törvények és alkotmányok' változatosságával állitja szem
közt. Kikel a' demagógia' szelleme és azon szentségtelenités ellen, mellyet állítólagos reformereink az evangélium' tanításával elkövetnek. ,Ah kétségkívül, mondja ő, az evangélium szabadságot hirdet, de egy bölcs és az Isten' törvényének alávetett szabadságot. A' religio minden kormánynak kész szolgálni, az minden álladalommal összeforr, a' hol elfogadtatik, de mindig a' békét és a' megalapított hatalmasságok iránti tiszteletet ajánlja. Ezen emberek' szájában a' szabadság gyakran nem egyéb istentelen gúnynál, és Jézus Krisztus' neve szentségtörő megfertőztetésénél mindannak, a' mi legfönségesebb és szentebb.
Az evangélium rájok nézve nem az élet' könyve : Jézus.
Krisztus nem az ő mesterök, nem az ő mintapéldájok ; és
ezen isteni Megváltó, a' mi imádásunk' tárgya, a' mi reményeink' alapja, száműzve van szivökből. Nem több ő
szemeik előtt, mint egy trónvesztett király, kinek fellázadt
alattvalói hajdani tekintélyét megvetik, és lélekmardosás
nélkül szegik meg legszentebb rendeleteit. Azonban saját
érdemeikbe bele szeretve, önmagokat isteneknek, szabadok-, függetleneknek tekintik, ismervén a' jót és a' gonoszt : de ime, Isten az ő kevélységüket megalázás-, és
álbölcseségöket elszédüléssel bünteti meg.' Annak megismerésére hivja föl tovább híveit a' főpásztor, hogy annyi
bajunknak forrása az erkölcsök' tágulásában és a' vallásos
szellem' meghamisításában keresendő : ,De annyi hallatlan
baj után, mellyet az istentelenség hazánknak okozott, nem
lesz-e a' religio legelső szükségünk ? Nem ezen kősziklára
alapított oszlophoz fogjuk-e sorsunkat kötni ? Nem az
lesz-e azon egyetlen középpont, hol minden érdekeinket
egyesülni, minden pártokat összegyűlni, a' boldogság és
jóllét' minden reményét valósulni látandjuk ? Nem az é g nek c' leánya jövend-e, minden gyűlöletet megszüntetni,
minden fájdalmas emlékezetet eloltani, és visszaadni családainknak az egyesség- és békeséget, Franciaországnak
az ő hatalmát és dicsőségét?'
Niines megye. Hogy a' társadalomnak tartós állandóság adassék, az anyagi eszközök' elégtelensége minden
föllengző lélek, minden magas értelmiség által el van ismerve és bevallva. A z egyház hatvan év óta püspökei- és
védőinek hangja által soha meg nem szűnt erre figyelmeztetni a' hatóságokat, mellyek nyilsebességgel váltották
föl egymást ; tanácsai félreismertettek és megvettettek.
Most újra hangoztatja azokat a' veszélyek' jelenlétében,

mellyek által azok olly rögtöni és szerencsétlen fölvilágosítást nyerének. Nincs talán mélt. püspökeinknek egyetlen
pásztori levele is, hol ezen gondolat kisebb vagy nagyobb
terjedelemben, inkább vagy kevesbbé határozott módon helyet ne foglalna, mint azt a' már idézettekből is látni lehetett. A' mélt. nimesi püspök ezen nagy socialis igazságot pásztori levelének különös tárgyává választotta ; 's a' főpásztor az egész társadalomnak a' rend' visszaállítására
irányzott törekvéseit és erélyét megemlítve, e' szavakban
folytatja : ,Már pedig ugy látszik nekünk, kedves rokonim,
hogy mindezen, magában igen dicséretes törekvések, a'
helyzet' veszélyességét meg nem szüntetik. Egy sebnek
csak külsejét bekötözni, csak ajkait egymáshoz közelittetni,
csak nyílását némi szerekkel ugy betömni, hogy a' felhasított és vérző húsnak tekintete a' szemeket ne sértse,
nem volna egyéb, mint a' bajt csak elnyomni, azt egy
pontra szorítani és még veszélyesebbé tenni. A' gyógyítandó sebet gyökerében megtámadni, és azt legmélyebb
fenekéig kikémlelni kell. De épen ez nem történik, épen
ebbe fogni nem volt bátorságunk; azonban ezt akarjuk
most megkísérteni, legyen, hogy szavaink anachronismusnak tartassanak, legyen, hogy ugy bánjanak velők, mint
egy előbbi kor' tanainak elévült kinyomatásával. A' nyugtalanító jelek között, mellyeket a' mostani társadalom feltüntet, kiváltkép kettő van, kedves rokonink, inellyekre
figyelmeteket fordítni akarjuk, 's ezek azon verseny, hogy
ne mondjuk, azon harcz, mellyet a' társadalmi testület'
külön osztályai közt kifejteni igyekeznek, és azon utálat,
mellyel régóta minden hatalom és tekintély üldöztetik. A'
szeretetnek, 's ha ugy akarjuk, a' testvériségnek valamint
az engedelmességnek szelleme már egészen eltűnt, nem
maradván egyéb bátra, mint az irigység és engedetlenség,
mellyek minden társadalomnak leghathatósb feloszlatok'
A' mélt. nimesi püspök főleg azt mutatja meg, hogy
van a' harmóniának egy törvénye, egy lényegesen vallásos
törvény, melly a' társadalomnak külön osztályait igazgatja, és köztök a' jó egyetértést a' kölcsönös kötelességek'
beteljesítése által föntartja, igy folytatván : ,Ezen, minden
társadalomra alkalmazható törvények után, a' társadalmat
alkotó mindenik tagnak kötelessége, a' többi tagokkal jó
egyetértésben élni, őket gyámolítani, és szeszélyből el nem
hagyni helyét, hogy egy másik tagét foglalja el, kit onnan
erőszakosan fogott kiűzni ; mert ha mindnyájan ugyanazon
hivatalokat elfoglalni, ugyanazon munkát végezni, vagy
pedig magokat a tétlenség- és henyeségnek karjai közé
vetni akarnák : akkor többé család, többé lehetséges társadalom nem létezik. Ne hagyjátok tehát, kedves rokonink, magatokat elámittatni az egyenlőség' azon álmaitól,
mellyeket nagyravágyástok' elébe tüntetnek . . . Maradjatok egyesülve és szilárdak hitetek- és minden jónak g y a korlatában ; azon aljas és kegyetlen irigység helyett,
mellyet bennetek föléleszteni, azon versenygés és azon ellenségeskedés helyett, mellyet közétek behozni akarnának, csak egy szivetek és lelketek legyen : egymást s z e retni és egymáson segíteni ; ez által a' társadalomnak m i n den tagjai, érezvén egymás közti szükségöket, mindnyájan
kölcsönös segélyt nyujtandnak egymásnak, és szeretetben
élendnek, s a' társadalmi testület, mellyben az élet kialvó
volt, erejét visszanyerendi, és azt tagjai' mindegyikével
közleni tudandja.'
Rodez megye. Már több pásztori levelet olvastunk
a' szeretetről, a' gazdagoknak szegények iránti kötelességeikről : a' mélt. rodezi püspök is ugyan e' tárgyról szól.
Nem megható-e az emberiségre és dicsőséges az egyházra
nézve, hogy mig a' társadalom a' tulajdon és a' gazdag'
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jogainak védelmével egészen el van foglalva, annyi ajtatos püspök' szavainak fölemelését hallani, hogy a' szegények' ügyét támogassák, és a' szűkölködők' részére álljanak. Es igazán szólva, nincsenek a' gazdagoknak értelmest) és hasznosb védői ; azok, kik szép könyveket szerkesztenek, hogy a" tulajdon' törvényszerűségét bebizonyítsák, vagy azok, kik fegyveresen őrködnek ezen társadalmi
föllegvár' körében, kifogás nélkül, minden dicséretre érdemesek: de azok, kik felfogják, hogy a' tulajdon' legjobb
őre a' szeretet, azok ezerszer több áldást érdemlenek; mert
ők egy csomóban meghozzak a beket es igazsagot, mert
ők annyi biztosságot adnak a' gazdagnak, a' mennyi vigasztalást nyújtanak a' szűkölködőnek. A' mélt. rodezi
püspök legelőször a' testvériség és keresztény szeretet'
forrásához megy vissza, melly az Isten, minden ember' teremtője és közös atyja: azután érezhetővé teszi a'két evangéliumi nagy parancsnak, az Isten és a' felebaráti szeretetnek
logicai és elszakaszthatlan összeköttetését: sebes és megható
rajzát adja a' szeretet' müveinek az ó és uj törvényben, és
a' socialisions' állítólagos igazságához érkezvén , melly a'
keresztény szeretet' kipótlásával dicsekszik, azt e' szavakkal ostorozza : ,Ncm szükség, kedves rokonim , hogy előttetek azon idegen és hallatlan tanok, a' beteg agy vagy
dühös szenvedélyek' szüleményei ellen harczoljak, mellyek
e' világ' javai birtokának egy jogezimét sem ismerik el,
mellyek a' gyermekeket az atyai bölcseség, ipar és verejték' gyümölcsének örökségéből kitagadják, és vad barbarságukban a' tulajdont rablásnak nevezik. Csak megnevezni
elég ezen esztelenségeket, hogy azok legirgalmatlanabb
szégyenpadra állíttassanak, és a' meggyalázott társadalom
megbosszultassék : és lia itt okoskodásra szükségünk volna,
tehát mondanók: Isten az embereknek villámlás és mennydörgés közt Sinai hegyén olly ünnepélyesen adott parancsában kijelentette : hogy ,ne orozz."' Menjünk tovább :
Meg ne kivánd felebarátodnak sem házát, sem mezejét,
sem ökrét, sem szamarát, sem akármi nemű jószágát. Nec
omnia, quae illias sunt. Hogyha a' birtok eltöröltetnék,
ezen törvény hiu- és erőtlenné válnék, ennek pedig örökké
kell fönállania. Az Ur' parancsainak egyetlen pontja,
egyetlen betűje sem fog megszűnni; azon elv tehát, melly
azt megtámadja, csak a' tévely és istentelenség' szava lehet. Isten felebarátodnak birtokát parancsa- és védelmének
oltalma alá helyezte ; és e' viszonyban tekintve , más birtokának megsértése egy nemévé válik a'szentségtörésnek...'
Miután a' gazdagok' jogát igy védette, lássuk, miként szól a' szegények' ügye mellett. ,A világ' kincseit
nyerted osztályrészül. Jól van ! Tudod, milly föltételek
alatt adattak neked ? Hogy azokat a' szükölködökkel megoszszad. A' gazdag és szegény két ellenkező lény látszik
lenni, mond sz. Ágoston, és egyik a' másiknak szükséges ;
a' gazdag a' szegényért, és a' szegény a' gazdagért alkottatott ; a' gazdagnak adni, a' szegénynek könyörögni kell,
és a' csere boldogító. Lássátok, kedves rokonim, miként
szokott a' mindenség' urától gyermekei közt minden
egyensúlyba tétetni, miként az egyiknek bősége kipótolja
n' másiknak mezítelenségét, a' mint magát az apostol kifejezi. Gazdagok ! Isten a' szegényekre nézve mennyei hitelzálogot bizott kezetekre, nem mintha közülök akármellyiknek is gazdagságtok' valamelly részére szoros joga volna,
hanem mert a' ti rokonaitok lévén, rajtok kincseitek' arányában segítenetek kell. Nyissátok meg tehát sziveteket,
nyissátok meg a jtótokat, nyissátok meg kezeteket, és hagyjátok belőle kisikamlani azon fölösleget, melly rátok neS z e r k e s z t i 's kiadja D a n i e l i k János. —
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hezedik , és titeket zavarba ejt ; hagyjátok azt a' szűkölködők' ölébe kiömleni, kiknek rá szükségök v a n , hogy
éljenek.' (Folyt, köv.)

Hir füzér.
A' thurgawi nagytanács még a' mult év' junius'
1 8 - á n határozta cl, hogy a' canton' minden apátságai és
zárdai eltöröltetnek. A' határozat azonban nem előbb, mint
ez évi januar' 27-dikén tétetett az egyházi lapokban közzé. Az eltörlés összesen nyolez kolostort ér, 's zsarnoki
önkénye alól az egyetlen Katalinvölgyi doniinicanus zárda
vétetett ki. A' kolostorok' minden javai az álladalom' részérc foglaltattak le. — Nem régiben Zurich a' szövetséges tanács előtt panaszt tett a' badeni kormány ellen,
melly a' rheinaui apátság' elnyomatásának megértésével
ugyanazon apátság' saját terrénumán létező javait lefoglalta, 's Zurich' visszakövetelésére sem akarta kiadni. Az
előadó fölemlítette, hogy azon alkalommal, midőn a' badeni kormány szent Balázs' apátságával hasonlót tett, a'
zürichi kormány nem kételkedett annak minden, a' cantonban bírt javait a'badenieknek kiszolgáltatni. Igy veszekszik két farkas egy védtelen harmadiknak bőrén. — A'
berni végrehajtó tanács az orsolya-szüzek, szeretet-, szent
Vincze- és a' gondviselésről nevezett nénék" kiutasítását
szinte elhatározta. N e csudálkozzék senki a'communismus'
azon roppant elharapódzásán, melly a' statusférfiak' legkomolyabbjait is aggodalomba ejti, miután a' kapzsiságot
magok a' kormányok is olly rosszul tudják legyőzni, 's a'
tulajdonjog' megsértésében annyi égb 'kiáltólag igazságtalan példákkal mennek elő.
Luzern. Az Echo kivonatokat közöl Siegwart Müllernek a' rendkívüli visgáló hivatalhoz intézett, iratából,
mellyben tudatja , hogy a' törvényszék előtt meg nem jelenik. Fő okai ezek : ,Először is, nem érzem magamat a'
fölségsértés 's hazaárulás' bűnében valamikép vétkesnek.
Önök jobban tudják, mint bárki más, a' kezeiknél lévő
okiratokból, hogy a' hét kath. status' egyesülésének czélja
nem vala egyéb, mint az 1815. aug. 7-dikén keltszövetségi kötés 's a' cantonok' souverainitásának föntartása, vagyis önök' szavai szerint a' status, azaz : a' cantonok és szövetség' alkotmányszerü fönállása- 's önállóságának megőrzése. Az intézkedések, mellyeke' az e" czélra fölállított
hadi tanács tett, mutatják, hogy e' czélra lelkisinerctesen
törekedett, mert minden intézkedései védelemszerüek valának. Önök sem az okiratokban, mellyek kezeiknél vannak, sem a' tanuktól, kiket kihallgathatnak, sem szigorú
visgálat által, tartson bár hét vagy több évig, soha egy
vonás-,soha egy tényre sem találandnak, melly a'haditanács'
más czélját vagy eljárását bebizonyítaná. Mi tulajdon személyemet illeti, egyszerűen csak azon két iratra utalom
önöket, mellyeket a' jezuiták' ügyében a' sz. atya, IX. Piushoz, 's azon iratra, mellyet Metternich herczeghez Palmerston lord által a' hét kath. status' egyesülését illetőleg
intéztem. Ezen három irat Landammann Zgraggen ur által
Altorfban önök' kezeibe játszattak; én soká 's óhajtva
vártam, hogy ezek a' nyilvánosságnak át fognak adatni.
Én magaménak vallom ezen iratokat 's egész tartalmukat.
Önök be fogják bizonyítani, valljon én a' status' alkotmányszerü fönállása 's függetlensége, azaz : a' szövetség
és cantonok' souverainitása ellen valaha valamit hivatalos
uton határoztam vagy csclekedtcm-e ? Mint mondáin a'
rám fogott bűnökben épen nem érzem magam vétkesnek.'
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t , I í u n e w a l d e r h á z .
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Pillanat a' szent földre.
(Vége.)
Ezen biztosság a' honunkban szerénységben
szépen munkálkodó Capistran Jánosról nevezett
sfc. ferenczrendiek' vezérlete alatt áll, 's eddigi
működéseinek vázolatos ismertetésében örvendetes olvasmányt hiszünk nyújtani, ezzel is a' sz.
vallás iránti buzgalmat nevelendök.
Hajdan Europa' minden nemzetéből küldettek keletre szerzetesek; ezt azonban az idöviszontagságok ujabb időkben csupán olasz, spanyol
és egy krakói német atyára szorították. Országunknak trónról lelépett királyja népei' üdvét
szivén hordván, m a g y a r , német 's tót atyákat
rendelt Jeruzsálembe szállíttatni. A' bizottság é r tekezésbe bocsátkozott a' jeruzsálemi örséggel 's az ausztriai 15 rendprovincialisokkal ; mi
sok akadálylyal j á r t , kivált a' keletrei levelezés
rendes pósták' hiányában szerfelett huzamos l é v é n ; 's a' 2 6 0 0 tengeri mértföldtől sem r e t t e g vén egy szerzetes 12 é v r e , ' s négy 6 évre azonnal
ajánlkozott. De biztos eljárhatás kimerítő 's hiteles ügyismeretet feltételezvén, e' végből Mosettizh János atya a' görzi gymnasium' aligazgatója,
's keleti nyelvekben jártas jeles férfiú, legfelsőbb
jóváhagyással 1 8 4 5 - b e n kiküldetett, ki bejárván
az egész sz. földet, 1846-diki januarban igen j e les tudósítását beküldé, 's az ügykezelést n e v e zetesen könnyité. 1846-ban azonfölül két atya
utazott a' sz. földre, egyikök a' könyvnyomtatás
és kötés' mesterségét is megtanulván, miszerint
iskolai és egyéb jámbor könyveket nyomtathasson
a'benszülöttek' számára.
Mindazok, kik Jézus' szentséges személye
és tana iránt tisztelettel viseltetnek, 's elismerik,
hogy ö a' világ' világossága és Üdvezitöje, k e ELSÖ FÉLÉV.

gyelettel tisztelik hazáját, ama' földet, mellyet
tapodott, az istállót, mellyben szűztől született,
a' hegyet, mellyen imádkozott, prédikált és fel—
feszíttetett, 's a' sirt, mellyben nyugodott, 's
inellyböl harmadnapon halottaiból dicsőn feltámadott; 's ezen magasztos érzésnél fogva mindenkor
sokan vonzódtak e' sz. föld f e l é , már az ős időkben. Sz. Jeromos Bethlehemben remetéskedett a'
sz. istálló melletti barlangban; sz. Illona császárné
buzgón vándorolta be e ' h e l y e k e t , és Constantin
császártól segittetve a' 4-dik században a' n e v e zetes pontokat jeles templomokkal ékesité. 'S ki
számlálná el a' zarándokok' ezreit, kik a' messze
ut' terheivel daczolva siettek hódolatukkal Palaestinába? 'S miután jelenleg a' gőzösök' segedelmével, és a'nagyobb biztosság által is e ' z a r á n d o koskodás jóval könnyitletett, a' sz. föld' látogatói
is nevezetesen szaporodnak. Az 1846-diki j e r u zsálemi jegyzőkönyv' nyomán épületes tudni az
azon évi európai (más földrészbeli-, úgymint : a m e r i c a i - , 's kivált ázsiaiak' sokaságát ide nem é r t vén,) zarándokok' jegyzékét. Magyar földiek v o l tak nyolezan (Bablik Tamás, Képes János, Müller
J á n o s , Math József, Neuger F e r e n c z , Kralovics
János, Bélik Ignácz, 's egy horvát Homár Ferencz) ;
cseh egy, illíriai e g y , lombard-velenczei nyolez,
badeni'stb. Ezek közt 20 protestáns,kikközül ketten,
ugy mint Bournet Ágoston hannoverai, és Mayer
Fridrik b a j o r , 1846-diki jun. 13-kán Jézus' sz.
sírjánál azon kath. anyaszentegyház' kebelébe
tértek . mellyet az isteni mester Jeruzsálemben
alapított, és Szentlelke által az egész világon k i terjesztett, 's maiglan csalhatlanul kormányoz; 's
csudálhatjuk-e, hogy a' sz sir olly vonzó erővel
b i r , mellynél a' legelfásultabb látogatónak szive
is csudaszerün feldobog? Tudós, elfogulatlan
utazók' tanúságaként a' sz. s i r - és jászolnál az
ember sajátszerű hevülést, felmagasztaltságot
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é r e z , mintha mennyország' kapuihoz közelítene,
hite és szeretete föléled, nem tudja mint, de mégis
boldognak érzi magát. Valóban a' próféta' j ö v e n dölése szerint : J é z u s ' s i r j a d i c s ő s é g e s !
Ezért csődül Jeruzsálembe a' jámbor sokaság!
Milly áldozatokra készek az apostoli f e j e d e lem' dicső példájának nyomán az ausztriai birodalmi keresztény hivek, a' hivatalos számadás e'
kivonata tanúsítja. Bejött tudnillik : 1 8 4 4 — 5 - i g
99,976 frt 46%„ kr. p. p.; 1846 — 7 - b e n pedig
1 4 6 , 1 5 8 frt 57% kr. p. p.; melly összeghez
apostoli fejedelmünk' adakozásán fölül, járult h a zánk 1 8 4 4 — 4 5 - i g és pedig : Kalocsa 8 0 1 frt 50
k r . ; Esztergom 608 frt 4 3 kr. ; Csanád 3 0 3 frt
4 kr. ; Pécs 8 0 frt ; N.-Várad (1. sz.) 100 frt ; Nyitra
60 frt 35 k r . ; Veszprim 184 frt 34 kr. ; Szepes
2 5 5 f r t ; Batthányi-Széchényi grófnő 52 frt 2 4 k r . ;
erdélyi udv. cancellaria 5 3 frt 10 kr. ; Csajághy
Sándor 4 frt 30 k r ; Fodor Mihály 100 í r t , Pinkaföldi község 76 frt; Eszterházy-Sigrai grófnő
két oltárlepelt. 1 8 4 " 7 - b e n : Kalocsa 2 0 0 f r t ; E s z tergom 500 frt; Csanád353 frt 33 kr. ; Pécs 2 1 3
f r t ; N.-Várad 40 f r t ; N y i t r a 7 6 f r t 5 2 kr.; Szepes
2 0 5 frt; Eger 100 frt; Zágráb 130 frt.; Kassa 4 3
frt 6 k r . ; Besztercze 8 0 f r t ; Fejérvár 20 frt;
Szathmár 101 frt 12 kr.; Vácz 47 frt 2 3 kr.;
Zeng 50 frt. Szem előtt tartván, hogy az egy b r i xeni megye 1325; a' linzi pedig 1658 p.forinttal'stb.
járultak a' szent czélhoz, nyilvános, hogy a' külföldiek nálunknál sokkal nagyobb áldozatokat tesznek; miért azon tekintetet kell felidéznünk, miként
honunk' rovatát főleg az egyházi rend' adakozásai
tölték b e , a' hivek igen kevés buzgalmat tanúsítnak e' mezőn. Bár nem kell azt sem felednünk,
hogy honi hiányaink teljes erőnket igénybe veszik.

zők' jeges indiíFerentismusa, melly fájdalom E u r o paszerte dul : mégis kik Jézus' nyomdokait k ö vetve üdvezülni óhajtunk, fogunk annyi k. s z e r e tettel birni, és Jézus' dicsőségére, a' jövő k o r nak épületes örömére a' sz. föld' kincseit megörzendjük, megörzendjük buzgó adakozásaink által.
Isten lelkesítsen mindnyájunkat, és áldozatunknak
adjon örvendetes foganatot !
Majer István.

Zängerle Roman-Sebestény.
(Folyt.)

Romannak egy másik müve a' világtól nem
tekintetett ugyan olly veszedelmesnek 's kártékonynak , hanem, 's pedig némelly józanabb g o n dolkozásuaktól is, csak fölöslegesnek tartatott; 's
ezen mü a' speculativus carmelitarend' behozatala
volt, melly Grätzben egy férfi- 's nökolostorral
bir. Roman ezen embereknek, kiknek látszólagos
semmittevése 's nyugalma a' mi mozgékony k o runkra nézve gúnynak látszott, fölötlő és megfoghatlan megjelenését, nem birta máskép igazolni,
mint azt felelvén a' világ' fiainak : ,A' carmeliták azt
teszik, mit ti nem tesztek; ők imádságuk 's s a nyargatásuk' túláradó bősége által betöltik hitbeli
éltetek' nagy hézagait. Ok csendes rejtekökben
készítik el azon élelmi 's hadiszereket, mellyekre
Krisztus' harczosai tevékenységök' színhelyén a n y nyira szorulnak.' Ez volt a' szelleindus sz. Tliereziának is nézete szerzete' rendeltetéséről annak
az egész egyházhozi viszonyában. A' világ ezt
nem érti; de Roman, ki az imádság' értékét i s merte, 's ki maga is sokszor imádkozott, igen tiszEzen adakozásokból a' sz. földi őrség é v e n - telte a' contemplativus lelkeket , 's erősen meg
kint 10,000 p. frtot nyer segedelemül; azonfölül volt győződve, hogy imádságuk 's sanyargatásaik
templomok és tanodák' építésére, térítők' uti költ- megyéjére nagy áldást árasztanának.
ségeire , nyomda- , k ö n y v - , templomi eszközök-,
Egyébiránt Roman nem felejtkezett meg olly
kórházi és zarándok-szállásokra, 's egyéb szüksé- társaságok' behozataláról sem, mellyek különösen
gesekre fordíttatnak, miként azt azon, évenkinti szá- az ifjúság' nevelése körül munkásoknak 's közhaszmadások épületesen felmutatják, mellyek a' bécsi nuaknak tartatnak. Illyenek voltak az irgalmasnök,
érsekség' utján ö fölsége' elébe terjesztetnek.
az iskolanénék, 's Jézus' sz. szivéről nevezett
Jeruzsálem és Bethlehem, az Olajfák' hegye hölgyek , mind ujabb származású gyülekezetek,
és Golgotha, Emmaus és Bethel, Jozsafat' völgye mellyek a' jelenkorból származtak , 's a' kor'
és Sión'hegye, Siloe, Bethphage és Bethania; D a - szükségeire figyelemmel viseltetnek, de egyszersvid, Maria, az ős királyok és bírák' sírjai és P a - mind az egyház' földében gyökeredznek; mert
laestinának minden más, sz. emlékeket felidéző h e - Roman csak illyenektöl remélt áldást és sikert.'S ezen
lyei, mindmegannyi sz. ereklyék a' keresztény' okból ö nem pártolta a' világiasan philanthropicus
szeme előtt, tisztelettárgyai az őskornak ugy, mint kisdedovó-intézeteket,'s eziránt magas személyek
a' jelenkor' jámborainak, mellyek' megtartásáért előtt is egyenesen nyilatkozott. A' tapasztalás
annyi szivimája eredt, annyi zarándok buzgott, igazolta nézeteit. Az ujdivatu humánus intézetek
annyi keresztény martyr vére ontatott ; 's bármilly a' keresztény szeretetet csak majmolják, de nem
kegyelet-fojtó és sz. hagyományokat tipró az ö n - birják, mivel alapját, az isteni hitet nélkülözik; 's
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ugyan azért sokba kerülnek , de kevés hasznot
hoznak, 's csakhamar hanyatlásnak indulnak. Igy
p. o. a' néhány év előtt Grätzben, az elbocsátott
bünhöczök' javítására alakult egylet már elénekelte sirdalát, 's a' nem rég «alakult katholicus
egyletteli egybeolvasztatását kívánta, nyiltan m e g vallván, hogy illynemü vállalatok vallás és clerus
nélkül sem pénzügyi, sem más tekintetben sem sikerülnek. Oh ! bár kezet fogtak volna hatóságaink
Roman püspökkel; milly sok történhetett volna a'
proletariátus 's a' szegénység' javítására ! De a'
vallási elemtől borzadtak az illetők ; féltették a'
clerus' uralkodását 's visszalépést a' középkorba.
,Merö kolostorok' kiáltának borzalommal; söt, mi
még nevetségesb, nyilván az állíttatott, hogy a'
kolostorok' szaporítása 's gazdagítása által a' szegények' intézete kárt szenved ; holott mindezen
vallásos intézetek szegénységök' daczára (hisz
mindnyája kezdő, 's a' status' részéről adandó minden
segélyről ünnepélyesen le kellett mondaniok,) a'
szegényeknek kimondhatlan sok jót okoztak.*) A'
világi szegény-intézet'károsulásánakfélelme okozta azt i s , hogy megtagadtatott az iskola-testvéreknek Roman által sürgetett alapítása, kiknek
igen terjedelmes terv szerint föladatuk lett volna :
nem csak a' szegény gyermekeket, hanem a' f ö l nőtt proletariusokat is kiképezni. De talán nincs
*) íme itt a' kolostorok' szegények iránti jótékonyságának egy példája ! A' gratzi iskolanénék jelenleg a'
pensionatnsban 2 8 leánykát tartanak, 's azokat ingyen 's mindennel ellátják, a' kisdedóvodában pedig
3 0 - a t , hol a' kisdedek egész nap időznek, 's ételt is
kapnak. Ok az iskolában 19S leányt ingyen tanítan a k , 60 gyermeknek, 1 6 — 2 0 tanulónak egész ebédet, 's mintegy 3 0 szegénynek délben levest adnak.
Az irgalmas nők itt naponta 50 szegénynek kenyeret
's levest, 12 tanulónak ebédet adnak ; 's magán kórházukban önköltségükön 20 beteget ápolnak. Hasonló
történik a' szegényekkel a' ferenczieknél, carmelitáknál, carmelita- , orsolya- 's erzsébeth-szüzeknél, 's
csak a' jezuitáknál nem : ,quia non sunt !' (Mát. 2,
18.) De talán valaki azt gondolja : ezen kolostorok
dúsgazdagok ! Igen csalatkoznék ; 's ha a' kornak
durva hatalma őket eltörlené : mi sem találtatnék,
mint az üres épület 's a' szegények" serege üres fazekaikkal , mellyeket ki sem birna többé megtölteni.
Hogyan adhatnak tehát a' szegény kolostorok a' szegényeknek olly hihetetlen sokat ? Ti statusgazdák jól
figyeljetek s halljátok ! A' kolostori jótékonyság nagy
titka imez : a' közös élet, melly sokat megtakarít, 's
mindent jól tud fölhasználni; az önmegtagadás, melly
kevéssel beér ; a' szeretet, melly másokért szívesen
áldoz; az Isten' á l d á s a , melly a' keveset megsokasítja. Valóban Roman a' vallásos intézetek' alapítása
által magának az álladalom iránt is nagy érdemeket
gyűjtött, 's mint tiszteletbeli polgárt méltán tiszteli
őt Griitz városa, hova Roman' közbenjárására számos
vidéki jóltevők' szeretet-ajándoka folyt.

messze az idő, midőn beáll a' kénytelenség : a' jó
anyát, a' szentegyházat alázatosan megkérni, hogy
alakítson minél több vallásos egyleteket, mint l e g jobb torlaszt a'vallástalan egyesületek ellen, melylyek a' mint egyházelleniesek, szintolly v e s z e d e l mesek az álladalomra nézve; mint a' népnevelés'
legolcsóbb 's legczélszeriibb intézeteit ; mint a' l e g biztosabb 's a' lélekre és testre nézve legjótékonyabb szegény-intézeteket, mellyek, ha az e g y háznak az ötet illető szabadság megadatik, rövid
idö alatt olly tehertől mentik meg az álladalmat,
melly ötet elnyomással fenyegeti. A' nyilvános
jóllét 's polgári szabadság mindaddig csak szép
szavak maradnak : mig az egyházi szabadság,
mellyért Roman küzdött, tény nem lesz.
Nem csupán pénzbeli segélyezésekkel mozdilá elő Roman püspök a' vallási intézeteket, h a nem leginkább szellemi ápolás által, mellyet különösen az uj intézmények- 's a' nöiszerzetekre
fordított. Valahányszor a' városban tartózkodott:
hetenkint több zárdát meglátogatott, 's az elöljárókkal, 's nem különben a' legigénytelenebb szerzetes tagokkal is órákig társalgott. A' kísértetteknek
gyöngéd atyja v a l a , ' s n e m tartotta méltósága alattinak, velők levelezni. IIa megfontoljuk, hány
egyházi 's világi a' megyében 's azonkívül lakó
személy járult lelkismereti ügyekben Románhoz,
csak foglalkozásai'sokasága-'s lelkének azon t e l jére lehel következtetni, mellyet rajta mindenki
észrevehetett. Rensökép üres és érzésnélküli e m berek benne igaz, csak untató szónokot 's fanyar
asketát láttak: mig sok más ezen főpapban az élet—
bölcseség'nagy kincsét fedezé föl,'s mély áhítattal
's érdekkel figyelt tanulságos beszédeire, mellyek
találó hasonlítások-, eredeti gondolatok- 's s z e mélyes észrevételekkel jeleskedtek. Romannak
világos, derült hangulattal előadott askesise annál
kevesbbé lehete valakinek t e r h é r e , mert az áhítat
's töredclem' külgyakorlatait illetőleg nem tett t ú l zó követeléseket, söt a' külsőségek iránti előszeretettől, mint az alattomos nagyravágyás' k ú t f e j é től félt. Mindenek előtt belső javulást, a'sziv'alázatosságát, szeretetet, hivatalbeli hűséget és kivált
az akarat' megtagadását sürgette. A' képmutatást,
szenteskedést, aggodalmas és buskedvüséget t e l jeséggel nem tűrhette ; ö a'deriilt, nyilt, értelmes 's
e' mellett gyermekileg egyszerű lelkeket szerette.
Gyakran szokta mondani :,Mindenben nyilt 's i g a z nak kell lenni az embernek.' Azért gyűlölte a'
színlelt erényességet, mellyet lelkének éles s z e mével hamar kiismert. Egykor bizonyos s z e r z e t főnökről mondá : ,A' magas termetű férfiú , ha
hozzám jön, egész nagyságában a' földre terül; de
ez még sem jelent semmit.' Romannak valamint
33*
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szu' útjára megtanított, dühhel valának rá rohanandók, és semmi emberi hatalom sem szabadíthatta volna meg Roma' városát a' világ' minden
királynéinak köz sorsától. De Isten a' Caesarok'
városát választotta, hogy ott egyházát megalapítsa, és a' pusztító áradat, melly Ninivét, Babylont és Carthagót hullámai közé temette, keresztül
zajgott Román, a'nélkül, hogy azt megsemmisitné.
A' barbárok' haragja Iiusz izben hajtotta bősz
hullámait egész Roma' falaiig, és a' pápaság R o mát romjaiból ugyan annyiszor fölemelte. A'
katholicus kulcshatalom' varázsa megoltalmazta
a z t , mit a' romai sasok megvédeni nem tudtak,
és a' világ' uj fővárosa a' fejedelmi pápák alatt
fönáll, mint fönállnak Antonin és Traján' oszlopai
szent Péter és szent Pál' lábai alatt . . . De íme a'
vita közé egy homályos ós jósszavat kevernek, hogy
az elméket tévútra vezessék : t. i. a' demokratia'
jogához folyamodnak a' pápa' világi hatalmának
ellenében; de minő jogról akarnak szólani? Azon
baromi és durva j o g r ó l , melly a'legföllengzőbb
elméket a' legközönségesebb elmék' színvonaláig
sülyeszti, és az emberek közt olly egyenlőséget
alkot, melly ellen a' természet és társadalom' minden törvényei tiltakoznak ! Oh kétségkívül, ezen
barbar jog mindig ellenségül tekintendi azon h a talmat, melly csak az Isten előtti egyenlőséget
tanítja. D e , hogyha azon jogról akarunk szólani,
melly m i n d e n embert a' szerint illet, hogy tettei
által a' legmagasb méltóságokra emelkedhessék :
akkor a' pápaságnak fogja köszönhetni a' demokratia Iegdicsöbb és legszámosb diadalmait. A'
fejedelmi pápák között, kik nevök- és uralkodásukat halhatlanná tették, fogjuk a' nép' legszerényebb fiait számlálhatni;az apostoli székenlátandjuk a' kézművesek és pásztorok' fiait helyet f o g Valmy a' pápaságról.
lalni a' legnemesb családok' ivadékai után, mintValmy herczeg, ki az egyház' szabadságaegy bizonyitandókat, hogy csak az érdem- és
és jogaira nézve a' katholicismusnak tetemes
erényben rejlik az igazi egyenlőség. Első leveszolgálatokat tön, nicei magányából a' ,Constilünkben a' IX. Pius által alkotott képviseleti hataltuzionale Romano'-hoz a' romai ügyek fölött
maknak azt mondottuk, hogy nem fogják az o r két igen érdekes levelet intézett. A' hely' szűke
szágot és önmagokat máskép megmenthetni, mint
ezen figyelemre méltó iratoknak egész t e r j e hogyha az alkotmányosság' ösvényére bátran k i delmökbeni közlését meg nem engedvén, m e g lépnek. Elragadtatva vak reményöktöl : rendetelégszünk, ezen kivonatot idézhetni : ,A' p á lenség által rendet csinálni, nem sokára eltűntek
paság' legelső jótéteménye, vagy ha magunazon tengeri viharban, mellyet hasztalan erőlködkat igy kifejezni szabad , örvendetes megérketek kormányozni. Most követeljük a' nemzeti g y ű zésének első ajándoka : Romának mostani létele,
léstől, föltéve, hogy valamikép létezhetik, őrködni
azon uj tünemény, mellyet Roma a' későbbi töra' romai nép' legszentebb érdekei felett, hogy azt
ténelemben képez. Kétségkívül a' királyi nép
bűnösen a' szégyen és nyomor' örvényébe ne
annak előtte is addig nem ismert magasságra
taszítsa. Hogyha ezen gyűlés annyira vak volna:
emelte hatalmát és dicsőségét, de ö sem kerülhefel nem fogni elválaszthatlan kötelességeit azon
tendé ki minden más népek' sorsát; neki is ütenkivételés helyezettől, mellyet az isteni gondviselés
dett egykor hanyatlásának órája. Az elnyomott
a' romai népnek kitűzött ; ha olly vakmerő volna :
népek, mellyeket Sylla, Marius és Caesar a' bosz-

az imádkozás-, ugy a' társalgásban is modora
illedelmes és fesztelen volt a' czikornya' minden
nyoma nélkül, ugyszinte a' szent misénél is, ínelylyet illő rövidséggel végzett. Nem szerette , lia
jámbor személyeknél az ész hiányzott, melly n é l kül a' jámborság gyakran olly borzasztóan t é v e dez. Noha saját példája által a' szentségek' g y a kori vétele mellett volt, mégis többször kijelenté,
miként nézete szerint csak azok volnának a' h e tenkinti gyónásra bocsátandók, kik a ' j ó akarat
mellett elegendő értelem- 's ismerettel birnak.
Mindazáltal megjegyzé, hogy ezen tulajdonok az
egyszerű falusiaknál gyakran bővebben föllelhet ö k , mint a' városiaknál. Rendkívüli állapotok
iránt igen nagy bizalmatlansággal viseltetett, a z o k ra mit sem adott,'s a' rendes utat ajánlotta, melly
egyedül vezet jámborságra. Szintúgy rosszalta
némelly papok' kiilönczködő buzgalmát valamint
a' szónoklás- ugy a' gyóntatásban, 's nevezetesen
a' lelkigyakorlatok- 's missioknáli a' mérsékletes
okosságot sürgette. Nem annyira az érzelem 's a'
phautasia' fölhevülésétől reméllette ö a'tartós j ó r a változás' gyümölcsét, mint inkább alapos meggyőződés- 's az imádság általi fölvilágitástól. Többiben, bármennyire ellenkezett is higgadt 's nyilt
szellemével minden túlzás : mégis a' neki ez á l tal szerzett kellemetlenségek sem vehették öt a r ra, hogy buzgó papok- 's egyesületektől k e g y e lését megvonja; mert azon gondolattal szokta v i gasztalni magát, hogy mi sem tökéletes e' földön,
bár minduntalan a'jobb után kell törekedni. (Vége
köv.)
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nem tisztelni azon szent határokat, mellyeket szent
Péter' utódainak eléviilhetlen jogai és a'catholicus
világ' ajtatos szükségletei a' népfölségiség' elé
szabtak : emlékezzék meg legalább, hogy rá nézve a'
legmagasztosb hasznok és legparancsolóbb szükségek vannak a' latban, szóval, hogy élete- vagy
halálának kérdése forog főn.'

Válasz és fölszólitás sz. Maurus'
származását illetőleg'.
Krisztusban kedves paptársom ! Nagy örömmel olvastam a' ,Religio és Nevelés' derék egyházi folyóiratunk'
közelebbi számában, miszerint kedves hazánk' egyik megdicsőült főpapjának életét, 's illetőleg származását ön is
kitűzte visgálódása' tárgyául. Munkánk' eredménye ugyan
egymástól elütő, de akaratunk ugyanaz, tudnillik az igazság' megismerése. Hogy én is igen szerettem volna, magyar származásúnak bebizonyítani Maurust : az igénytelen czikkem' bevezetéséből igen is kiviláglik : de miután
az ott ismertetett megdicsőittetés' instrumentumában idézett irók sz. Maurus' származásáról hallgatnak az egy
,Sanctitatis Hungaricae Indicia' czimü munka' szerzőjét
kivéve ;'s miután ez ennyit ir felőle: ,S.Maurus Monachus
ordinis sancti Benedicti ex Italia in Ungariam profectus' ;
továbbá minthogy az öntől idézett önvallomásból is nem
bizonyosság, hanem csupa lehetőség tűnik ki : mig további
kutatás bizonyosb eredményt nem mutat, addig vagy függőben hagyjuk a' kérdést, vagy a' ,Sanctitatis Hungaricae
Indicia' czimü munkával (noha e z , mert sokkal későbbi
nem tekinthető kútfőül,) tartsunk. Midőn én sz. Maurust a'
szent mártoni zárda' első lakosai' egyikének mondom:nem
azt akarom mondani, miszerint ő épen akkor jött Olaszországból, midőn társai Csehországból; hanem egyedül csak
ennyit : Sz. Maurus a' zárda' első éveiben volt szerzetes.
Nem lehetetlen, hogy a' zárda' olasz építőivel jött el hazájából, 's mint illyen fiatal korában fölvétetett a' rendbe, 's
ekkor látta a' nyitrai szent remetét. Mert nem merném vitatni, hogy a' ,puer scholasticus' csak egyedül kisded iskolás gyermeket, nem pedig szintolly rendesen serdültebb
ifjat is nem jelenthetne. Azt, hogy liosszu életet élhetett a'
szüztiszta és csendes indulatu szent férfiú, emlitnem sem
kell. Különben ha eddig nem mutathatjuk is meg bizonyossággal, hogy sz. Maurus magyar származású volt, nem
kell félretenni a' kutatást, mert meglehet, talán vannak
az eddig fölhasznált munkákon kivül, még más adatok is
a' kérdés' megfejtésére. Reményleni merem, hogy e' kérdést
a' derék Benedek-rendüek is figyelemre méltatandják, 's
mit ez érdemben találtak, azt mindnyájunk' örömére e' téren elmondandják. Most Isten' szent áldása és békesége
velünk.
Zalka.

Jézus1 feltámadása.
,Győztünk ! a' népimádott Üdvezitő
Temetve nyugszik néma sír alatt,
A' gyászhalál lezárta jégkezével
Az ámitásban gazdag ajkakat.
Nincs népe már, ki tetteit csudálja,
Ót kényszerítve, hogy legyen királya.'

Föllángoló örömben összezugnak
A' győzelemtől ittas gyilkosok;
Melly a' halott' nevét ne káromolná
A' nagy zsinatban nincsen egy torok,
'S okára lelvén ujabb rettegésnek,
Tervét szövik további üldözésnek.
Kiált az egyik : ,Orcsapat viraszszon
Több éjen át az átkos sir fölött,
És rá födélül sziklát hengerítve,
Pecséttel biztosítsuk a' helyet,
Eloltva csillagát is a' reménynek,
Utát bevágjuk minden ormerénynek.'
,Nem mondta-e ? . . . Mint Jónás czethasában
Temetve volt három nap 's éjen át :
Ugy fogja egy időn a' föld szivébe
Fogadni a' megölt emberfiát,
'S a' harmad éj' pirosló hajnalára,
,F e l t á m a d o t t ' lesz irva zászlajára.' . . .
Őrült tanácsán harsogó helyeslés'
Zajától reng a' tultömött terem,
És fölsikolt a' szenvedélycsatában,
Mint a' habörvény vészhunyt tengeren.
Eloltva itt a' józan ész' sugára,
'S az üldözés' dühének nincs határa.
'S mig künn a' néma sírbolt' gyászfüzérin
Világra szóló fájdalom viraszt,
Jézus' halála szétfutott baráti'
Megrendített szivében vértfagyaszt,
'S az őrcsapat, mint messze táj' viharja,
Az ünnepélyes csendet fölzavarja.
• Robogva jő, és vakmerő hatalma
Az égiekkel vína bősz csatát,
Szétosztja a' nyugalmas sír' körében
Az egyes őrök' hosszú lánczsorát ;
És vészt óhajtó vágy lobog szemében,
Utálat minden szent iránt szivében.
Az istengyilkosok Jeruzsálemben
Már biztos álom' karján ringanak,
Az ég' ivén tüzcsillagok ragyogván,
A' földre harmatgyöngyök hullanak,
'S a' rózsa édes balzsamok' beissza,
Hogy azt dus illatárban adja vissza.
Egyszerre, mintha tűzözön lobogna
A' reszkető világ' határain,
A' sir' öléből Jézus' fényalakja
Kiszáll istenhatalma' szárnyain ;
'S vitézi Roma' büszke őrhadának
Szégyen-remegve földre roskadának.
A' feltörött pecsétet, 's messzegördült
Követ meglátva, visszafutnak ők,
Jézusnak a' halálon nyert babérját
A' rémült főpapoknak megvivők ;
És megvivők e' hirt a' néptömegnek,
Kit átka sujt az ármány föllegeknek.
D e emberek, hol a' pokol' kigyói
Találtak rémtanyául menyhelyet,
Ügyes kezekkel hosszan szőni tudják
A' nép előtt az ármányterveket,
Most, megértve egymást, összenéznek,
És csábszerül halomra pénzt tetéznek.
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Az örcsapat közt egyaránt kiosztván,
Unszolva kérik őket, mondanák :
Hogy még az álom' karjain pihentek,
A' hívek Jézus' testét ellopák
"S a' nép, e' nádszál a' gazok' kezében,
Hódolt a' cselszövénynek vakhitében.
Nem ugy a' nők, kik illatos szerekkel
A' sir felé irányzák léptöket,
Busán tűnődve, hogy nekik ki fogja
Elhengeritni a' nehéz követ.
De ott, hol Jézus sírjából kiszállott,
Örömnek hírnökéül angyal állott.
Ki tündökölve hófehér ruhában,
A' reszketőkhez mond : ,ne féljetek !
Ti szivkeservetek' lángérzetében
Jézust hiven keresni jöttetek ;
Széttörte ő halála' gyászbilincsét,
'S kivívta a' reménynek drága k i n c s é t / . . .
E' hírt a' csiiggedőknek elviendő,
Hőn visszatérni vágy a' nösereg ;
'S honn volna már, ha csillogó alakban
Elöttök Jézus nem jelenne meg,
Kinek, hogy sebhelyét ragyogni látták,
Öt porba hullva, lángolón imádták.
—ísasssssi-—
F e l t á m a d á s , te adsz erőt hitünknek !
Ha elborít a' kinok' tengere ;
A' szent vigasztalás' üdvbalzsamával
Te vagy levert szivünknek gyógyszere.
Te tünde arczot adsz a' rémhalálnak,
Ha fáradt csontjaink a' sirba szállnak.
Svjánsíky

Antal.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Francziaország'.
(Zászlószentelés.) A' mélt. saint-ílouri püspök székvárosa' nemzeti őrségének zászlóját megszentelvén, az ünnepély alatt, nevezetes beszédet tartott, mellynek következő töredékét idézzük: ,Két nagy dolog van a' ti hazafiságtok' őrködésére bízva, uraim : a' tekintély és szabadság. Minden jól rendezett társadalom' ezen két alapelvének
szerencsés frigyétől függ a' mostani nemzetek' sorsa, és
egyedül a' religio teheti csak azokat elszakaszthatlanokés termékenyekké az ő boldogságukra. Igen, ezen szent
religio minden kormányformával összeforr, a' nélkül, hogy
egyikébe is beleolvadna, minthogy ezen formák a' népek'
állapota, az eszmék' menete, az idő' uj szükségei szerint
változók, ő pedig maga mindig ugyanaz marad az ő
kettős küldetésével : világosságot és szeretetet teremteni ;
nem kérvén haladásában más szabadalmat, mint azt,
hogy testvéreit oktassa, nekik az egyességet hirdesse, őket
az igaz hitben ujjászülje és vigasztalja, föltüntetvén nekik
számkivetésök' háborúságai után a' mennyország' békeségét. És kétségkívül ti is fogjátok tudni : a' földi politicusok' keze még nem jegyezte föl a' törvénykönyvekben,

a' szabadságot, a' keresztény nemzeteknek ezen nemes szabadalmát, midőn alapjait a' kereszténység már
a' szigorú igazság, az erkölcsi egyenlőség és testvéri szeretet' törvényeiben letette. Olvassátok Jézus Krisztus'
evangéliumát, visgáljátok tanítását és magaviseletét az
egyháznak : és soha sem fogjátok abból a' zsarnokság'
leczkéit a' fejedelmekre, és a' rabszolgaságéit a' népekre
nézve kihozni. Hogyan ! Nem a' katholica egyház volt-e,
melly első követelte vissza a' gyenge, az elnyomott é s
átalában nép' jogát az ő zsinataiban, a' keresztény
világegyetem' ezen első parlamentjeiben? Nem a' dicsőséges pápák voltak-e, kik a' királyi vaspáleza alatt görnyedező lelki fiaik' szabadságaért a' legelsők küzdöttek ? Nem
az evangelium' igéje szerezte-e vissza a' keresztény szószékek' magaslatáról az emberiség' minden megszentelt és
elévülhetlen jogait, mielőtt azok' védelme a' mi tanácstermeinkbe áttétetett volna ? És nem az egyházi jog' tette-e
le első alapkövét a' közszabadságnak és a' mostani alkotmányoknak ? Igen, uraim, a' tizennyolez százados történelem készen áll megvallani, hogy a' keresztény katholica
egyház barátja a' szabadságnak, ugy mint pártolója a' hatalomnak. Igen, uraim, a' tanítás és a' szerzetes társulatok' egyesülési szabadsága épen olly lényeges az egyház'
intézetei- és embermivelő működésének termékeny kifejtésére, a' mint a' lelkismeret és sajtó' szabadsága a' jelen
kormányformával legbensőbben össze van kötve. Kikiáltani az egyiket, és lebilincselni a' másikat, egy politicátlan
istentelenség leendne, mellyet Roma' azon állítólagos felszabaditóira kell hagynunk, kik uj országukat vérontás
közt avatták föl, és kik egy reformáló pápát zsarnokságuk
elől futni kényszeritének ; vagy Schweizban azokra, kik
régi kolostoraikból az emberiség által kegyelt szerzeteseket kiűzik, és Fribourg' egyházát egy püspökétől megfosztják , ki a' távolban hiában hivatkozik az igazság- és
törvényekre. Ezen szabadságnak áldozatai lehetünk talán ;
de jóváhagyói, solia! c (Ami de la Rel.)
(A franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Saint-Brieuc megye. A'socialismus és a' kereszténység szabadságról szólanak az embernek ; de ugyanazon egy szó alatt, mennyi ellenkező értelem, mennyi
egymással küzdő dolog ! A' socialismus' tana a' szabadságot
a' vágyak' önkényében, söt a' logféktclenebb szenvedélyek'
teljes kielégítésében helyezi ; a' keresztény tanitás ellenben azt mondja az embernek, hogy nincs más igazi s z a badság, mint a' szenvedélyek elleni harezban és a' gonosz
hajlamok fölötti diadalban. Mellyike igaz e' két tanításnak ? Vagy más szavakban, mellyike szerez az egyéni
embernek több boldogságot, a' családnak több békeséget,
az álladalomnak több állandóságot ? Ezen kérdés' visgálatára van a' saint-brieuci püspök' pásztori levele szentelve.
Lássuk, millyen szavakkal jelöli ki és bélyegzi meg főpásztorunk a' socialismus' gyászos elméleteit :,Találtattak emberek, kik sem saját eszök' világosságát, sem a' régiek' t e kintélyét, sőt még az evangélium' tanításait sem vévén
számba, azon végső vakságra vetemedtek, a' világ' szine
előtt azt tanítani, hogy a' szenvedélyekben nincs semmi
rendetlen, semmi veszélyes, hogy nem csak meg van engedve
azokat nem zabolázni, hanem hogy kötelesség vagy l e g a lább jó dolog ösztöneiket követni; hogy legfölebb a t tól kellene óvakodni, hogy általok igen messze ne ragadtassunk ; hogy a' Teremtőnek midőn azokat belénk önté,
nem az volt czélja, hogy egy kötelesség által, melly n e künk az ellentállást parancsolja, azok akadály és egy folytonos kínzás' okaivá váljanak. Kötelesek vagyunk, kedves
rokonim, megfejteni nektek egy tant, melly bizonyos idő
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<5ta a' világot bekalandozza, megfejteni egy már első pontjában erkölcstelen és felforgató tant : és mi a' most kínálkozó alkalmat megragadjuk, hogy irányotokban adósságunkat lerójuk. És legelőször is nem tartóztathatjuk magunkat, hogy itt az emberi természetre nézve igen szomoritó
és lealázó észrevételt ne tegyünk. Ki hinné, hogy miután
az evangelium' hirdetése által e' világon olly fényes világosság terjesztetett szét, miután a' Golgothán fölfeszittetett Isten' vére által a' népek újjászülettek és megtisztíttattak, a' tizennyolezadik század' végén köztünk egy álokoskodónak tisztátalan és megbecstelenítő téteményeit
fogják föltámasztani, ki az embert illetőleg a' gyönyörnél
más czélt nem ismert ? Már hasonlítsátok össze ezen uj
mestereknek állítmányait Epicur' tanításával : könnyű lesz
rajtok észrevenni ugyanazon alapot, ha nem is ugyanazon
alakzatot.'
,Oh ti, kik magatokat az emberi-nem' mesterei- és vezéreiül adjátok ki, kik nagy zajjal kürtölitek ki, hogy minden bajainak csalhatlan gyógyszerét föltaláltátok, tehát
ezt jelentik a' ti magasztos Ígéreteitek ! Fölfuvalkodott
tanításaitokban minden oda megy ki, hogy fölmelegítsétek
becstelenitő rendszabályait a' görög bölcsésznek, azon
rendszabályokat, mellyek még a' pogányoknál is megvetést
és undort gerjesztettek.'
Saint-Flour megye. A' gazdagok és szegények' kölcsönös kötelességeik a' keresztény társadalomban, ez azon
czim, mellyet a' mélt. saint-ílouri püspök pásztori levelének élére kitűzött. Ezen kérdésről, melly a' politicának
örökös kétségbeesése, és mellyre nézve egyedül csak a' religio tud felelni, és azt biztosan kielégíteni, főpásztorunk a'
nézetek és érzelmek' nagy föllengzésével értekezik. ,Mi azt
hittük, mondja ő, hogy nem lesz haszontalan nektek a' keresztény szeretet' természetét, csudálatos következményeit
előadni, minthogy komoly ismeretök-, valamint terjedelmes
és bőséges kifejtésöktől függ megoldása azon nagy kérdéseknek, mellyek méltán foglalkoztatják az emberiséget
szerető gazdászokat (oeconomistákat) ; és minthogy végelcmzésben is, a' mostani társadalmakat aláásó betegség'
gyógyszerét nem fogjuk másutt föltalálni, mint azon igazán
nyájas szeretet' elterjedésében, melly őszintén keresztényi,
nem pedig egy törvényszerű és színlelt philantropia' hideg
rendszereiben, mellyek a' vakesetet kegyelik, a' restséget
szülik, a' szűkölködő' szivében minden becsületérzést kioltanak, ki a' segélyben csak egy eszközt lát, legszentebb
kötelességeinek teljesítése alól kibújni, és nem pirula' leggyülöletesb cselfogásokhoz folyamodni, hogy a' közkönyörületet kifoszsza. A' kegyetlen tapasztalás' leczkéi több
izben megtanították már a' társadalom' szerencsétlen osztályait, milly alapot rakhatnak annyi utópiakra, mellyek
csak esztelenségek volnának, hogyha a' megcsalt szivekben
zugolódást, gyűlöletet, egyenetlenséget, fölforgatásokat,
anarchiát, később egy gyógyithatlan és mindig növekedő
nyomort nem támasztanak vala. Oh ti, kik magatokat rokonaitok' jóltevői- és barátinak tartjátok, ne szóljatok nekik annyit jogaikról, hanem buzgón arra törekedjetek,
hogy szükségeiken segítsetek ! A' gazdagok és szegények'
kölcsönös kötelességeinek keresztény elméletét igen egyszerű szavakra lehet szorítani : könyörület- és segélyre a'
gazdag; köszönet- és munkára a' szegény' részéről. Ez
kétségkívül igen közönséges ; de Isten' egyházának soha
s e m jutott eszébe az erkölcstant a' tudósok' szabadalmára
é s néhány avatottnak titkává tenni. Legalább ebben minden socialis iskolánál sokkal inkább gyakorolja az értelmességnek a' kötelesség, a' kötelességnek a' lelkismeret,
és a' lelkismeretnek Isten előtti egyenlőségét. Igen fájlaljuk,

hogy a' főpásztort eszméinek kifejtésében nem követhetj ü k ; csupán az olly meggyőző és szende buzdításának
szavait idézzük, mellyeket a' szegényekhez intéz, igy végezvén : ,Zárjátok be füleiteket azon álnok hízelgők elől,
kik nektek jogaitokról beszélnek, hanem nyissátok meg
azokat a' religio' szavának, melly kötelességeitekre tanit.
Ne hallgassátok őket, midőn nektek mondják, hogy a' szűkölködés és fájdalmak a' társadalmi szerkezet' hibáinak
eredményei, hogy közéig azon nap, mellyen minden proletarius megszabadítva látandja magát a' baj- és könnyektől,
és mellyen minden szerencsétlen az életörömök' vendégségéhez fog ülni, az emberi előhaladás' föladata lévén e'
siralom' völgyét földi paradicsommá változtatni. Ne hagyjátok magatokat elcsábíttatni ezen veszélyes bűvészek'
varázshangjától, hasonlitván a' mese' álnok syrenjeihez,
kik az cszélytelen hajósokat álomba ringatták, és az örvénybe tasziták. Hallgassatok inkább a' szentírás' vigasztaló jóslatára : Kell, hogy Jézus Krisztus' példájára, minden keresztény szenvedjen és sírjon, mielőtt dicsőségébe
bemenne. A' gazdagok és szegények' kölcsönös kötelességei a' buzgalom és imádság. Itt, kedves rokonim, a' szerepek változnak, 's a' gazdag és szegénynek olly különböző
állapotjai, az örök érdekek' szempontjából tekintve, egészen uj fényben tűnnek föl. A' szegénység, megdicsőítve
Megváltónk által, kinek nem volt, hova fejét letegye, fölmagasztosul, és az isteni kegyelmek bőségesen kipótolják
a' világ' vak és igazságtalan megvetését.' (Folyt, köv.)

Hirffizér.
Midőn Welcker' indítványának inegbukta után majdnem bizonyosnak tartotta mindenki, hogy a' frankfurti
többség Ausztria' politicájának utmutatása szerint fog haladni : mart. 28-áról Frankfurtból azon tudósítás érkezik,
hogy Németország' örökös császárává 2 9 0 szavazattal
(csak relativ többség) a' porosz király ő fölsége választatott. Világos hogy itt is, valamint Olaszhon- és Magyarországban is a' martitisi mozgalmak gyökeresen antikatholicusok. 'S ezen tekintetből honunkban a' Kossuthpárti
katholicusok azon természetelleni helyzetben vannak, hogy
Olaszországban Carlo Albertoval, tehát a' pápa ellen ; N é methonban pedig a' porosz párttal, tehát a' katholicismus
ellen kell az ügyek és események' egybefüggésénél fogva
sympathizálniok. Nézzen körül kiki az életben, ha nem
ugy van-e ?
A' párisi theologiai karban abbé Coeur' troyesi püspökké lett kineveztetésének következtében megürült egyik
tanszékre, a'párisi érsek' előterjesztése'folytán a'közoktatási ministerium által rendes tanítóul abbé Gerbert neveztetett.
Romából tudósítanak, hogy ott eddigelé is már több
emlékmű eladatott. Vevők angolok valának. Rietiben IX.
Pius' collosalis szobrát annak rendje szerint lenyakazták.
A' papság elleni ingerültség és üldözések napról napra
nagyobbak.
A' mendei megye' (Francziaország) átalános káptalan-helyetteseinek nagyböjti körlevelében egy záradék
olvasható, mellyben a' megyekormányzó urak szerencsét
kívánnak az egyházmegyének Foulquier urnák mendei
püspökké lett kineveztetése fölött, egyszersmind kijelentve, hogy igenis van okuk ezen kiválasztásnak örvendeni ;
miután azonban az igazi, az egyház által elismert választás a' praecouisatio- és kánonszerü beigtatásban áll : az
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egyházmegye mind a' mellett ezentúl is özvegységi állapotban lévőnek tekintendő, 's ezért rendelik, hogy a' ,Pro
eligendo praelato' czimü imádságok az isteni-tisztelet' alkalmával mindaddig mondassanak, mig a' praeconisatio
hivatalosan nem lesz bejelentve ; a' misekánonban ,et pro
antistite nostro electo'-féle záradék ugyanazon időszakig
hagyassék el, 's a' szokásos,Pater' és ,Ave' rendesen mondassanak.
A' müncheni érsek a' pápa ő szentsége' részére Husvétvasárnapra az egész megyében collectât rendel. A' bécsi egyházi lap már szinte megkezdette a' gyűjtést, és
szép sikerrel folytatja.

Irodalom.
,Trauerrede auf den Tod Sr. Exc. des FML. Franz
Philipp Grafen v. Lambcrg, gehalten bei den feierl. Exequien in der Domkirche zu Pressburg, am 6. Febr. 1849.
von Carl Heiller, Domprediger zu St. Martin. Pressburg.
Gedruckt bei C. Wigand.'
Azon férfiak közt, kiket a' pusztítva duló forradalom' vérfaló tigrisei vadul összetepertek, a' legsajnálatraméltóbb áldozat kétségtelenül L a m b e r g volt ; egyike a'
vallás- és erkölcsben sülyedő korunk' azon ritkáinak, kiket
az Isten azért támaszt koronként a' világon, hogy a' kéj,
haszon 's bün után őrjöngve rohanó néptömeg előtt fénytoronyként világítsanak, azt a' jóra-, igaz- és szentre buzdítsák, 's kik azért, a' merre csak megfordulnak, polgári 's
keresztényi erényeik által mindenki' szivét magok iránt
lekötik. Nem csuda tehát, ha, midőn Lamberg, a' köztisztelet" és szeretetembere' meggyilkoltatásának hire fekete
szárnyain országszerte elterjedt, a' hallatlan pokoli tett
köziszonyodással tölté el a' h a z á t , 's az érzékeny könyező
szeme' gyöngyeivel, a' komoly pedig elfogódott keblének
néma, de mély fájdalmával áldozott az orozva elhullott
nemes' emlékezetének ; nem csuda, ha minden emberi érzelem föllázadt annak hallatára, hogy azon szivnek, melly
az Isten-, király- és hazáért olly változatlan hűséggel dobogott , 's melly azért megérdemlendette, hogy hültével
arany edénybe foglaltassék, e' drága szivnek kiömlött vérét az utszák' ebei nyalták f ö l , mint egykor Akábnak, kit
azonban az Isten' gonoszságai miatt büntetett olly irtóztatóképen meg. (Kir. III. K. 22, 3 8 . ) 'S ezen a' mindennapiság' sorából fényes erényei által kiváló férfi fölött, kit akkor a' nép' söpreje *) egész lényében elrutitott, f. é. febr.
6-kán a' legfőbb katonai hatóság Pozsonyban fényes gyászisteni-tiszteletet tartatott, 's emlékezetét Heiller, Pozsony'
hirneves hitszónokának ékesszólásával ünncpelteté meg. Az
ekkor mondott halotti beszéd, melly még a' had' marezona
fiait is könyekre fakasztá, közkivánságra sajtó alá bocsáttatott. Szónok azon kérdésből : ,Mi nyugtat meg bennünket

Mi a' f o r r a d a l m a k ' stúdiumából azt tanultuk, h o g y a' nép
s o h a mit sem kezd v e z é r e i ' i n t é s e n é l k ü l . Itt is u g y v o l t .
Bizunk a' f ö l s é g e s s z e n t I s t e n ' m a g a s , magát s o h a m e g
n e m hazudtolta i g a z s á g á b a n , h o g y a 1 t e r e m ' azon férfiai,
kik e' g y i l k o s s á g ' e s z k ö z l ő i v o l t a k , m é g utói fognak é r e t ni , 's érdemlett b ü n t e t é s e i k e t elvenni. ,Lento gradu ad
vindictam sui divina p r o c e d i t ira, s e d tarditatem g r a v i tate c o m p e n s â t . '
Szerk.

egy jeles férfi' halálán?' A' következő feleletet hozván ki:
,A' visszatekintés', úgymond, ,annak lefolyt életére', ugyanezt beszédje' tárgyául tűzi k i , mellyet körülményeihez alkalmazottan fejteget, ünnepeltjét állapotjabeli, vallási, polgár-, hitestárs- és atyai tekintetből rajzolván rövidleg. A'
beszéd egy tiszta tükre az elhunyt tett- és erénydus életének; mellyből egyszersmind kiérthetjük, hogy a' jó katona jó vallásos ember is lehet, vagy is inkább, kell hogy
vallása legyen ; legalább Lamberg a' páratlan jellemű tábornok ,hitfeleinek az épiiletességben utánzandó példányul
szolgált," 's ki őt a' pozsonyi székesegyház' szentelt csarnokiban látta , mint merült ő el teljes maga megadásával
ajtatosságba, 's imádta az egek' Urát, annak valóban meg
kellett vallani : ez igazi katholicus ! (9. 1.) Legmeghatóbb,
mit a' 10. 1. élte'végnapjairól mond : ,Fejedelme' parancsa
érkezett : F. F. gr. Lamberg, övezd magad körül, 's menj
Magyarország' fővárosába, 's hirdess népeimnek békét.' 'S
ő ment, mert mennie kellett, kellett mert akará, akará
mert tudta, mit tesz : fejedelmének az esküdt hűséget
egész a' sirig megtartani. Súlyos sejtelmekkel ment cl oda,
azonban mégis elment, mert igy mondá (saját szavai,
mellyek soha sem hangzandanak el azok' sziveiben, kik
azokat tulajdon szájából hallák) : ,Minden hálogatás' e m beréletbe kerülhet.' Tanácsiák neki, hogy ne menjen egyedül ; de ő kezével az égre mutatva mondá : ,Én egyedül
azzal megyek !' — Elment és többé vissza nem tért. Burkolja be magát az ég, 's a' nap sötétedjék el! Ö meghalt, 's
e' sz. gyászórának nem szabad az ő borzasztó halála' közelebbi előadásával megszentségtelenittetni. Elszakadva
övéitől, nem volt baráti kéz. melly neki, az emberbarátnak
szemeit bezárta volna ; nein pap , ki neki, a' hittel teljesnek oldalánál állott volna ; nem szentelt földben sir, melly
roncsolt testét ölébe fogadta volna ! ü azonban meg vala
az Istentől szentelve ! Szép halállal halt m e g , a' legszebbel , mint v é r t a n u j a k ö t e l e s s é g é n e k ! 'stb.' A'
beszéd megtette kellő hatását, a' sajgó szivek' fájdalma a'
szónoklat' vigasztaló ereje által megenyhült, 's kit az
utsza' csürhe népe egész az irtózatos halálig meggyalázott : azt az ige' művészének ihlett ajkai a' megdicsőülésig
fölmagasztaltak. Adjon az Isten a' nagy elhunytnak örök
nyugodalmat, 's minden városnak olly szónokot, mint Heiller, kinek beszédjein mindenkor a' fuladásig telvék Pozsony' tágas székesegyházának csarnokai.
K. A.

Könyvliirdetés.
Megjelent és Pesten Eggenberger ur' könyvkereskedésében kapható : ,Magyar katholicus clerus érdemeinek
történet-igazolta emléke. Irta dr. Lányi Károly, lyceumi
tanár, magyar academiai lev. tag.' Első korszak. Árpádok
és vegyes házi királyok alatt. 1 0 0 0 — 1 5 2 6 . XVI. 198.
Második korszak. Protestáns és Mozlim hittévesztés kora,
Austria házi királyok alatt. 1 5 2 6 — 1 8 4 8 . VIII. 174. Ára
a' két kötetnek fűzve öt húszas ezüstben.

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére : főt. IIoíTmann János
prépost és kecskeméti plébános 10 frt; nt. káplánjai 5 frt
p. p . ; összesen 15 frt p. p. (Az eddig begyült pénz a' prímás ő lierczegsége által rendeltetése' helyére már elküldetett.)

A 1 húsvéti ünnepek miatt lapunk j ö v ő kedden n e m f o g megjelenni.
Szerkeszti 's kiadja Danielik János. — Nyomatik Lukács- és társnál. Országút, Kunewalderház.
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Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, postán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) é s Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , a'
v á c z i utszában.

TARTALOM:

Szent Jeromos. III.

Szent

Zalka.

—

Zängerle Roman-Sebestény.

Jeromos.
III.

A' kelet, melly mint bölcseje a' világnak az
Alkotó' hatalmas szavát hallotta a' teremtés' nagy
napjaiban, 's mint bölcseje a' kereszténységnek,
magának a' megtestesült örök Igének szentséges
ajkairól vevé a' mennyei igazságokat, keresztény
ember előtt örökké érdekes leend. Ott terülnek el
a' bethlehemi legelök, mellyeken az éjjeli v i gyázások' idején határtalan öröm váltá föl a ' j á m bor nyájörök ' félelmét; ott áll a' város, mellyben
a' napkeleti bölcsek a' minden bölcseség' igazi
kutforrását keresék és föltalálták; a' h e g y e k , hol
Urunk tanított, színében dicsőségesen elváltozott,
's imádkozott, ott emelkednek; az aggkoponya'
helye ott áll az emlékezetre méltó nevezetességeknek legnagyobbikával; ott végre a' bércztetö,
melly fölött fényes felhők lebegének , midőn az
isteni mester megáldván utoljára tanítványait, e' f ö l det elhagyá. Századokról századokra Jeruzsálem
több zarándokot látott, kik örömeik' legbelsőbbjének
azt tárták, hogy szerencsések voltak az Urunk'
nyomdokától megszentelt földet láthatni, 's hálát
adának Istennek a ' h i t ' a j á n d o k a - é s öregbedéseért.
Mert saját forrásán a' hit uj erőt nyer , 's e z e r szerte neveli az azzal bírónak boldogságát.
Jeromos' élénk lelkét e' nevezetességek kimondhatlan vonzással édesgeték magokhoz ; azt
azonban, mi elutazásának közvetlen oka volt, ö
maga is csak homályosan jelenti. Nem is ment ö
egyenest Jeruzsálem' vidékére; előbb sirni akart,
's csak azután örvendni. 3 7 2 - d i k év körül mintegy kiragadtatott ismerőseinek köréből, talán v a l a melly heves szenvedély által. ,Subitus turbo c o n vulsit', ugy mond magáról (Ep. ad Ruffin Monach).
Számtalan nehézségek között Thracián, Pontuson,
ELSŐ FÉLÉV.

(Vége.) —

Egyházi

tudósítások.—

Bithinián és Galatián keresztül Cappadociába és
a' forró éghajlatú Ciliciába ért, mig végre ö r ö m mel szemléié a' szemei előtt elnyúló Syriát, mint
nyugalompartot szenvedései után. De nyugodalma
itt is zavartatott egy engesztelhetetlen ellenségtől,
melly a' magányban nagyobb dühhel támadá meg
öt, mint egyebütt. A'romai nagy költő' Bullatiushoz irt levelének ezen szavaival: ,Coelum non
animum mutant, qui trans mare currunt', panaszkodik Jeromos kedves barátjához, Heliodorhoz irt
levelében. Hozzá járult a' sok nyavalya, 's az
egészséges állapotjában is gyenge testet még a'
lélek' szenvedései is sorvasztották. A' visszaemlékezés azon p e r e z r e , mellyen kedves övéinek
karjaiból elbucsuzélag kibontakozott, édes andalgásba szokta öt ringatni, miként erről Heliodornak irt. Mielőtt a' sivatag' magányában magát
eltemetné, meglátogatá Antiochiában Apollinarist, ki tanítása által ott szép névre telt szert;
Julian császár' üldözése alatt ö is azon férliak
közé tartozott a t y j á v a l , az idősb Apollinarissal
együtt, ki az üldöző által eltiltott tudományforrásokat szépen iparkodott pótolni. Mig atyja az ó szövetséget hatos versekben leirá, 's betanulásukat
síirgelé : addig ö Plato' modora szerint beszélgetésekben érteimezé az evangéliumot. Julian' halála
után azonban mind az idősb, mind az ifjabb A p o l linaris' iratai majdnem használaton kivül jöttek,
minthogy a' görög remekírók' müveit olvasni i s mét szabad volt. Jeromos ugyan tiszteié Apollinaris!, de nézeteit, mellyeket különösen a'szent-irás'
értelmezésében nyilvánított, nem osztá ; hit'dolgában Romától és nazianzi szent Gergelytől inkább
akarván tanulni, mint sem Apollinaristól, ki ekkor
ugyan még nem szakadt el nyíltan az anyaszentegyház' élő fájától, de Krisztus' embersége 's a'
Szentháromság körül szokatlan állításokat t e r j e s z t getett. Jeromos' ifjú korában megismerkedett S y 32
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riának Maronias nevii helységében Malchus s z e r zetessel, kinek történetét az aggastyán 1 elbeszélése után később leirá. Ezen elbeszélés szépen
elünkbe adja, milly gondosság- és szeretettel v i seltetének a' szerzetes főnökök szerzetes társaik
iránt. A' többi közt igy beszélteti Jeromos az öreg
szerzetest : ,Főnököm elömbe adá,' (midőn tudnillik anyja' látogatása és házi dolgai' elintézése v é gett el akará hagyni a' klastromot,) ,miszerint ez
ötlet megett az ördög' incselkedései rejlenek; ez
annyi, mint visszatérni régi kívánságaihoz ; sok
szerzetes esett már el illy módon, mert az ördög
soha sem lép föl nyilt homlokkal. Le nem beszélhetvén engem föltételemről, lábaimhoz veté magát,
's mindenre kért, ne hagyjam el öt, ne menjek a'
veszedelembe ; 's miután kezemet az ekeszarvra
tettein, ne nézzek vissza. Én szerencsétlen s z o morú győzedelmet vettem tanácsadómon
0
ugy kisért engem a'klastromból kijöttemben, mintha holt testemet kisérte volna,'s végre illy búcsúszókat intézett hozzám : Fiam ! látom miszerint az
ördög' bélyege már rajtad v a n ; én nem visgálom
okaidat, 's mentegetödzéseidet nem fogadom el.
Melly juh elhagyja a' nyájat, csakhamar farkasok'
martaléka leend . . . .' Milly sok igazság van e'
szavakban! Syria ez időben második Thebais volt.
A' zárdaélet akkor alig mutathatott föl jelesebb
férfiakat, mint minők voltak a' syrus szerzetesek.
Eusebius Protogenes, Julian és Ephraem a' lánglelkű költő, és más jámbor férfiak vonták magokra
szent életök által a' hivők és pogányok' figyelmét.
Foglalatosságaikat az imádság-, szent é n e k e k - 's
tudományokon kivül földmivelés, szövés 's kosárfonás tevék. Többen közülök nagy tekintélyt szerzének magoknak mély tudományuk által. Hogy
Ephraemet ne is említsem : csak Aphraatesról szól o k , ki elhagyván hazáját Persiát bálványaival
együtt, 's megkeresztelkedvén Edessába, később
Antiochiába ment. Ez utóbbi helyen a' város' kapujánál iskolát alapított, mellyben tisztviselők-,
katonák-, gazdagok- és szegényeknek oktatást
adott, fejtegette ellenvetéseiket és kételyeiket, 's
igy közöttök a' tudományosságot meghonositni
iparkodott. Mély tudománya, komolysága és bátorsága által különösen magára vonta a' nép és
fejedelem' figyelmét. Valens, ki a' katholicusoknak
annyi keserűséget szerzett,figyelmeztetve lévén udvarnokai által az épen ott átmenő agg szerzetesre,
ki az egész várost akaratja szerint vezetné, igy
szólitá meg Aphraatest : ,Miért hagyod el czelládat, és mutatod magad' nyilvános helyeken ? Jobb
volna, maradnál otthon és imádkoznál.',Azt megtettem eddig is, mig tudnillik a' nyáj békének őrölhetett : minthogy azonban jelenleg szorongattat-

nak , mindent abban kell hagynom, hogy a' vad
állatok föl ne emészszék őket . . . Tüzet dobtál
csalí'idházunkra oh császár, azért sietünk, hogy
e' tüzet eloltsuk.' A ' császár hallgatásra intette
az agg szerzetest.
Illyen volta' szerzetesek' k ö r e , mellybe J e r o mos lépett. Foglalatosságiról ugyan nem sokat ir,
de a' tudományokon kivül, hihető, ö is a' többi
remeték' munkáit üzé, mi onnan látszik valószínűnek, hogy Rusticusnak is a' kertmivelés, k o s á r f o n á s t , gyékénszövést, hálókészitést, és hogy a'
lélek is részesüljön eledelben, könyvek' lemásolását ajánlá. Hogy Jeromos' föfoglalatosságát a'
könyvek tevék, azt említni sem kell. De minden
munkásságának daczára is nyugtalaniták öt a' r o mai jelenetek' emlékképei, mellyek akaratja ellen
is lelkének szemei előtt fölemelkedtek. A' panaszkodó szavak, mellyeket a' kisértetek felöl E u s l o chiushoz intéz, szánakozást és részvétet g e r j e s z tenek mindenkiben. ,A' magányban, a' végnélküli
pusztában milly gyakran elmémben forgattam R o ma' gyönyöreit ! Keserűséggel tölten ülék ott
egyedül, elszáradt tagjaimat bünbánóköntös fedé,
's szennyes bőröm a' szerecsenéhez hasonlita.
Mindenik nap ugy könyeket, uj sohajtásokot h o zott nekein.'S ha az álom erőlködésem' daczára is
szememre nehezült : alig összefüggő csontjaimat
a' kemény földre velém. Én, ki az örök kárhozattóli félelmemben kárhoztatám magam e' fogságra,
többször ifjuságomkori leányok' körében vélém
magam lenni. Arczoin halavány volt a' böjttől, de
hideg testemben égett lelkem a' gerjedelmektöl....
Minden segélytől elhagyatva az Ur Jézus'lábaihoz
vetém magamat, könyeimmel áztatám, és hajszálaimmal törölgetém, 's heteken át tartó böjt által
fékezém a' föllázadt testet. Jól emlékezem még,
éjjel nappal miként sirtam, és verém mellemet
szakadatlanul! Mig végre ismét békét küldött az
Ur. Magától kisded czellámtól is féltem ugy, mint
gondolatim' tanújától. Fölbosszonkodván önmagam
ellen kisiettem a' sivatagba egyedül, 's ha egy
csendes völgyet találtam, meredek hegyet vagy
kopár sziklát : imára nyiltak ajkaim, 's elrejtém
boldogtalan testemet; és sok könyhullatás és égre
tekintés után néha, Isten a' bizonyságom, angyalok' seregébe szemléiéin magamat átragadtatva. És
ekkor örvendezve és derülten énekelém : Keneted' illatád követendem.' Hogy kitűzött czélját, a'
testi inger'leigázását annál könnyebben elérhesse,
a' classicusok' iratain kivül a' héber' tanulásához
fogott. Tanítóul egy megkeresztelt zsidót nyere,
ki e' szakban igen ügyes volt. Sok nehézségek'
legyőzése és többszöri félbenhagyás után elvégre
sikerült Jeromosnak : ,a' keserű magról édes gyű-
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mölcsöt szedhetni.'A' szent-irást a ' r é g i irók' munkáival vegyesen olvasá, hogy lelkét, miként e z e k - ,
ugy amannak szépségeivel is mivelje ; lelkismerete azonban nem egyszer tett neki ezért szemrehányást, miről érdekesen ir Eustochiushoz.
,Gyakori virrasztások és könyhullatások után,'
ugy mond, ,mellyeket az előbbi életemrei visszaemlékezés sajtolt ki lelkemből, kezembe vevém
Plautust. Néha magamba szállván ismét a' p r ó f é tákat akarám olvasni, de nyelvöket miveletlennek találám, 's minthogy vak szemeim a' világot
nem látták : nem önszemeiinet, hanem a' napot
okozám. Mig a' régi kigyó engem igy megcsalt,
körtil-belül a' böjti idő' közepén már úgyis elfogyott testemet erős hideglelés é r é , melly el sem
hagya engem, és annyira megkínzott, hogy alig
valék egyéb mint bőr és csont. Már készületek
tétettek temetésemhez, egész testem hideg volt,
csak kebelemben mozgott még az élet' melegsége. Ekkor lélekben rögtön Isten' ítélő széke elé
ragadtattam, hol a' körülállókról olly fénysugár
özönlött r á m , hogy én leborulék, és nem merém
szemeimet fölemelni. Megkérdeztetvén : ki vagyok?
azt felelém : Keresztény. De a' bíró ezt viszonozá :
,Te hazudsz, te Cicero' követője vagy, nem pedig
Krisztusé, mert hol kincsed van, ott van szived is.'
Erre elnémultam, 's az ütések alatt, mellyeket rám
veretett, lelkismeretem'tüzétől még inkább gyötörtetém
Azután elkezdék jajgatva kiáltani :
Légy irgalmas nekem, Uram, légy irgalmas nekem.
. . . . Végre a' körülállók a' biró' lábai elé b o m lanak , és kérék bocsásson meg ifjúkoromnak, 's
adjon időt a' biinbánásra, 's csak akkor büntessen
meg, ha én még egyszer bátorkodnám a' pogány
irók' müveit olvasni. Én, ki e' kemény helyzetben
még többet is megígértem volna, megesküvém az
ő nevére : ,Uram, ha én valaha még ismét kezembe veszek pogány könyvet, és olvasok:akkor t a gadjalak meg Téged.' Ezen esküvel erősített Ígéretre szabadon bocsáttatám, 's visszatérék a' v i lágra, 's mindenkinek bámulására kinyitám s z e meimet, mellyek a' könyektől ugy valának elázva,
hogy fájdalmaim által a' hitetleneket hitfölvételre
kényszeritém . . . .' Az esküre, mellyet a ' j e l e n tékeny álomban tett, de tökéletesen meg nein
tartott, Ruífinus szemrehányólag emlékezteté J e romost; mire ö azt válaszolá : valamint nem s z á míttathatnék be neki biinül, ha álmában házasságtörést követne e l , vagy érdemül, ha álmában jó
cselekedeteket gyakorol : ugy nem kötelező az
álomban tett eskü is. Azonban jelesül élemedettebb korában igen is bevallja Jeromos, hogy
vannak könyvek, mellyek a' sziv' égi virágait e l hervasztják, a' lélek' szent föllengésének szárnyát

szegik, 's a' keresztényhez illő dolgok iránt unalmat gerjesztenek.
Egyéb foglalatosságit illetőleg, megjegyzik
Jeromos' életirói, miszerint senkitől el nem fogadott semminemű ajándokot, hanem saját kezeivel
kereste eledelét, mit maga is elbeszél. (Epist. ad
Marcum.) Itt a' pusztában irá Jeromos azon r e mek, a' remete élet' gyönyöreit tartalmazó, 's I l e liodort a' pusztába édesgető levelét, melly Romában olly nagy figyelmet gerjesztett, hogy a' hires
Fabiola azt kívülről betanulta.
Zalka János.

Zängerle Roman-Sebestény.
(Vége.)
A' mondottakból könnyű következtetni, mikép gondolkozott Roman a' tudományt illetőleg.
Az ö nyilt, eszmékben dus e l m é j e , értelmének
tulnyomósága, egy benedekrendi zárdában s z o r g a l mas kimivelése, az ö több mint husz éves theologiai
tanárkodása különféle egyetemeknél, a' tudósokkali
gyakori érintkezése , kik hozzá erős vonzódást
érzettek, mindez följogosít azon hitre, hogy R o man a' tudományokat kellően mivelé,'s méltánylá.
A' bölcsészet- 's theologiai tudorsággal jeleskedve , mint tanár sem mulasztá el tetemes időt f o r dítni az ajtatosság' cselekedetei- 's lelkipásztorsági foglalkozásokra, mellyek a' püspöki hivatal'
fölvállalásával igen nagyon szaporodtak. Meg nem
vesztegetve a' dicsvágyó kívánságtól, mint tudós
fényeskedhetni a' világ előtt, vagy pedig tudákosság által magát 's másokat ámítani, Roman i f j ú s á gától fogva arra törekedett, hogy biztos elveket
tegyen sajátjává, ítélő tehetségét élesítse, és a'
positiv theologiát , mellynek alapos ismeretével
bírt, hasznosan alkalmazza másokra nézve. Ezen
gyakorlati irányt nevezetesen mint püspöknek k e l lett követnie, melly hivatala mellett ritkán volt
annyi ideje, hogy bizonyos, szorosan tudományos
foglalkozást kezdjen , ha néni akarta naponkint
azon szemrehányást hallani, mellyet egy franczia
főpap' ellenében, kihez a' tanulás' ürügye alatt r i t kán lehete férni, nyilvánított együgyiiségében b i zonyos nő : ,Én azt hivém, mond, hogy már k i t a nult.' Többiben m e g - 's elismerte R o m a n , miként
korunkban nagyobb tudományos miveltségre van
szüksége, kivált a' clerusnak; azért nem mulasztá
el, az ujabb theologusok'speculativ irányáról m a gának tudomást szerezni; és bár nem volt a'tiszta
hittanitástóli eltévedés' aggodalma nélkül, még
sem ment annyira, hogy a' speculatiót, mint illyet,
36*
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a' theologia' teréről kizárja, v a g y másokat, kik
elegendő lélekerö- 's alázatossággal birnak, a t tól visszatartson. A' tudós pöífeszkedés- 's elbizakodástól fölötte tartott Roman; mert a'jámborság
's alázatosság nélküli tudományban nem látott
egyebet lidércznél, melly az üdv' útjáról a' r o m lás' örvényébe vezet. Azért kivánta , hogy fiatal,
szerencsés tehetségű papok, kik magasabb theologiai kiképezésre vágytak, a' legcsekélyebb l e l kipásztorsági cselekvényeket se hanyagolják el,
's ne tévedjenek meddő tudományosságra, melly
csak fölfuvalkodtat. Roman püspök megyebeli p a p jai közül többeket elküldött a' bécsi sz. Ágostonról nevezett fölsőbb képzöintézetbe, mellynek é r demes elöljárói bizalmát teljesen bírták, noha már
ezen intézet' alapításakor magas czéljához képest
sokkal jobb ellátást,'s szilárdabb egyháziasabb á l lást óhajtott vala számára. Az utolsó években igen
hajlandó volt egy megyéjebeli papot a' romai
collegium germanicumba küldeni. Azt is szívesen
látta, ha papjai közül némellyek más tartományokba utaztak, hogy azok'egyházi intézvényeit szemügyre vegyék ; nagy érdekkel vette ezek' tudósításait, szorgalmas méh gyanánt minden jót összegyűjtve, 's az idö és hely' körülményeihez képest
utánozva. Ebből bátran következtethetni, hogy R o man a' valódi tudomány' tisztelője 's a' haladás'
b a r á t j a , 's ki hinné? minden erejéből azon volt,
hogy e' szellemet a' jezuitákba ihlesse. Az bizonyos, miszerint ö gyakran a' legkomolyabban t a nácslá nekik , alkalmazzák mennyire lehetséges,
antik tanrendszeröket a' kor'kivánataihoz ; 's a' jó
szerzetesek, kik Romanban őszinte barátra ismertek, sokban hódolat- 's hálával követték tanácsát.
De minden tanitás- 's oktatásnál többet helyezett
a ' j á m b o r püspök a' nevelésben, mire nézve a'
jezuitákat dicsérte érdemileg, 's azért az ifjúság'
üdvének tekintetéből kivánta, hogy több tanintézetek adassanak át nekik. Ez a'jezuitákat azon helyzetbe tette volna, hogy a' tudomány' különféle
ágaiban magokat tökéletesítsék, 's kitüntessék,- miként társulatuk Olaszhon-, Belgium-, Americában
j e l e s tudósokat mutathat elő. Azon zsibbasztó n y o másra, melly alatt a'némethoni jezuitáknak visszahelyezések óta majd mindig szenvedniök kellett,
figyelmeztetett Roman, ha gyakran fülébe sugdosták, hogy e'férfiak nem állnak a'kormiveltség'fokán, hogy az ujdonszerü tudománynak meg nem
felelnek, 'stb. Egyszersmind hozzá t e v é , miként ő
távol attól, hogy egyedül a'jezuitákról várja a'világ'
ü d v é t , szives örömest befogad más szerzetet is
megyéjébe, melly az oktatást 's nevelést illetőleg
jobb sikerről biztosit. Mit tett légyen Roman az i f júságnak alsóbb iskolákbani képezésére, már emii-

tettük. Ö a' fölsőbb iskoláknak is, mellyek' hiányait
szivböl fájlalá, megadta volna a' valódi tudomány
's vallásosság' keneteit, ha nemes törekvései- 's
czéljai' elébe legyözhetlen akadályok nem léptek
volna.
Lehetséges-e valljon, ezen szellemdus férfiút
sötétkedönek kikiáltani? Roman inkább egy f é nyesen világító csillagzat vala , melly nem csak
megyéje' körében, de messzire is kiárasztá jótékony
sugarait. ,Ille erat lucerna ardens etlucens.'Igaz,
hogy az nem volt az ujdonszerü fölvilágosultság'
fénye, melly minden egyházi 's positiv intézvényt
babona- 's butitásnak tart ; a'genie' csupán t e r m é szetes fénye sem, mellyel az ugy nevezett erős
szellemek kérkednek; hanem fényes láng, magasztosabb isteni fénye a' hitnek, és lángja a' mennyei
szeretetnek , melly Romanban világoskodott 's
égett, táplállatva folytonos imádság által , melly
tulajdonkép életének eleme vala. Valamint szünet
nélkül munkás főpásztor, akkép vala ö a' legbuzgóbb ajtatoskodók' egyike, élő bizonyságául a n nak, hogy Martha és Maria egy 's ugyanazon s z e mélyben is igen igen megállhatnak. Mit sem fájlalt
inkább, mint hogy korunkban az imádsági buzgóság világiak- 's egyháziaknál elhűlt; mert e'nélkül
ö semmiben sem reméllett sikert. Azért többször f o hászkodva kiáltott föl a' mult évi martiusi napokban:
,Csak a' fejedelmek 's népek imádkozni kezdenének,
azonnal jobbra fordulna minden.' Roman mit sem
kezdett imádság nélkül, mellyre ö naponkint mintegy hét órát szentelt. Mikép vala cz lehetséges?
Az időnek szoros é l e t - ' s napirend szerinti lelkismeretes használása által. Ifjúságától fogva egész
késő aggkoráig naponkint 4 órakor kelt, egy
egész órát elmélkedésben töltött, 's a' sz. miséhez készült, mellyet rendszerint hat órakor mondott a' közellévö plébániatemplomban, hol még
két más sz. misét is hallgatott pro praeparatione et
gratiarum actione. Elvégezvén azután a' kisebb
zsolozsmázást és csekély reggelijét, 's némi házi
ügyeit elintézvén, reggeli 8 órától egész az egy
órakor tartatni szokott ebédig, 's gyakran délután
is háromtól h a t i g , nyitva állt hozzá a' számos látogatóknak a' bemenet, kik ritkán hagyták öt b é kében. Mit szólok én békéről? A' buzgó 's egész
élte'végéig élénk főpásztor nem akart semmi nyugalmat, 's szabad idejét a' városi zárdák' látogatása-, gyakori szónoklataihozi k é s z ü l é s - , lelki
olvasás- és kivált Jézusnak az Oltári-szentségbeni
bizalmas társalgásával töltötte el. Igen ! az Oltáriszentség' imádása, melly előtt naponkint többször
órahosszant térdelt, vala ajtatoskodásának szive,
belső életének napja; itt szivta azon magasabb
f é n y t , azon szellemi buzgalmat, mellyet azután,
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mint egy Moyses a' sátorból kijővén, a' clerus- és
népre jóltevöleg kiárasztott. Igen mély 's gyengéd vala a' szüztiszta Istenanya iránti tisztelete is,
kiről édesen emlékezni szónoklataiban, soha sem
mulasztá e l , és kit ö naponkint gyermekded szeretettel ékesített szellemi virágok' koszorúival.
Ugyanazt kell vala laktársainak is tenniök, kikkel
minden este jelenvolt az áldás-litania 's az olvasó' imádkozásánál házi kápolnájában, melly ezen
ájtatosságra másoknak is nyitva állott. Ilogy az
illyen nyilvánosságot a' város' szegényei igen is
használták arra, hogy a ' j ó püspök' kezéből ideiglenes áldást is nyerjenek, ki fogja kétségbe vonni?
Az egyházias szellemű főpásztor is jól tudta, milly
nagy igénynyel birnak a' szegények az egyház'
vagyonára, mellyböl tehát őket dúsan részeltető*"),
noha ős egyházi szerénységében jótetteinek közzétételét nem szerette. A' nap' minden órájában
voltak a' püspöki lak' lépcsözetein szegények, a'
nemes egyházfönök' legszebb diszörsége, k e g y e s ségének legbiztosabb tanúi. Csak a' testi rokonok'
tolakodására nem ügyelt, gondosan tovatartá a z okat magától, 's egyszerűen ki is nyilatkoztatta
nekik, hogy vagyonára számot ne tartsanak. R o man, ki, mint maga beszélé, liatal korában sokat
olvasott a' nepotismus ellen, majdnem tulzólag
félt, nehogy e' tekintetben vétsen. E' mellett l e g kevésbbé sem volt fösvény,'s kivált előbbi é v e k ben, bőkezű vendégszeretetet gyakorolt egyházi's világiak iránt. Azon világi ünnepélyek- 's ö s z szejövetelektől sem voná el magát, mellyeket neki
állása kötelességül tenni látszott; és a' bensöleg
jámbor férfin illyenkor azon vidámság- 's lelki
derültséggel jelent m e g , melly bizonyára nem
zavará a' társas örömet.
*) Román püspök rendesen 33 szegényt táplált, kiket a1
szegények' intézete az ő kivánatára hozzá küldött ;
egyik házi káplánja havonkint 5 0 frtot p. p. kapott,
a' járókelő koldusok közt kiosztandót ; mennyi adományt vettek továbbá a' főpap' kezéből az előkelő
kéregetők is ! Télben a' város 's külvárosok' minden
lelkészei nevezetes adományt nyertek, hogy a' szűkölködők' számára tűzifát szerezzenek. Végre ős keresztényi szokás szerint a' püspök' főalamisnása,
gyóntató atyja, mint egy igen jószivü 's a' szegények'
valódi atyja volt ismeretes. Ez egyszersmind aligazgatója a' papneveldének, mellyben ő ugyan aggsága
's beteges állapota miatt nem tehet annyit, mennyit
jámborságánál fogva óhajtana. De ő imádkozik, tűr,
szeret. Valljon ez nem olly cselekvés-e, melly Isten'
áldását lekönyörgi ? Roman legalább igy gondolkozott , ki egyszersmind a' törődött férfiú' helyettesítésére, a' tanulmányi fölügyelőnek iOO p. frtnyi évenkinti járulékot biztosított a' magáéból, 's egyszersmind néhány évig egy rendkívüli munkatársat is tartott
saját költségén , mi ellen azonban, mint rendszeren
kivüli ellen, a' hatóságok tiltakoztak.

Magában, a' házi visszavonultság- 's csendben, Roman komoly, szigorú életmódot követett.
A' rövid éji nyugalmon 's a' takarékos ebéden
kivül, rendszerint semmi testi fölüdülést sem e n gedett magának; csak az utolsó években szánt az
orvosnak,kinek tanácsát lelkismeretesen hallgatta,
meghagyásából egy órát a' szabadbani járásra,
mellyet szinte imádsággal szentelt meg. K ö s z vénye több esztendőn át fördőbe menésre k é n y szerité öt, melly idő azonban lelke- 's testére
nézve inkább kin, mint fölujulás vala. Milly nagy
megerőltetéseket szenvedett a' látogatások' alkalmával, már érintve volt. Mindezen lankasztó
munkák mellett az egyház' parancsát a' böjtre
nézve egész szigorúságában teljesité, 's nem csak
minden szombaton, hanem az egész nagyböjt alatt
is megtartóztatta magát a' húsételektől, egész n é hány hálála előtti évig, midőn physicai ereje már
törődött vala. De még ezen végső időben is m e n y nyire félt a' jámbor aggastyán, hogy testének n a gyon kedvez ! Miként ajánlá még fönmaradt e r e jét, szent hivatásának szolgálatára! Mind e' mellett
soha sem hitte, hogy eleget tett, 's midőn a ' h a l d o k lók' szentségeivel elláttatott, számos papság elölt
hangos zokogás közt vádolta magát számtalan
mulasztásai- 's botránkoztatásairól, mindnyájokat
bocsánatért 's imádságra kérve, hogy az isteni
biró előtt megállhasson. Ezen alázatossága- 's az
Urtóli félelmében sok esztendőn át szokása volt,
mindennap megtisztítani lelkét a' szent gyónás á l tal. Valóban ! Egy szent férfiú, ki annyira kerüli
a' bünt 's cselekszi a' j ó t ! Ha ki ugy féli az Isten'
Ítéletét, mint Roman püspök, mit törődik az az e m berek' Ítéletével? In memoria aeterna erit justus;
ab auditione mala non timebit.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyartioii.
Pest, april' 10. Ünnepeink-, az egyház' ezen legmagasztosabb örömnapjairól, azoknak lefolyása- és megtartásáról , a' fönségesen komoly és e' mellett olly szende és
érzékenyitő szertartásokról várnának tőlem t. olvasóink
ezen alkalommal rövid tudósítást, mellyböl e' viszontagságteljes időben némi fölépülést, enyhet, vigasztalást meríthessenek. D e mit írjunk ezekről azon körülmények közepette , mellyekben a' nagy-hetet és húsvétét eltöltöttük ?
Daczára áz éjjel nappal szakadatlanul folytatott harczias
munkálatoknak a' templomi functiok rendesen végeztettek
mindenütt, egyetlen-egy szónoklat sem maradott el, a'nép'
ismeretes ajtatosságát most sem tagadta m e g , ha csak v a laki azt azon félvad és barbar kinézésű dühönczökkel nem
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akarná összezavarni, kik a' pártütők' bevonulandásának
hiu reményében az utczákat elfoglalva tárták. Nagycsütörtökön a' servitatemplomban a' primás ő herczegsége végezte fényes egyházi környezettel az isteni szolgálatot és
olajszentelést. Többiben kiki képzelheti,hogy szellemi,különösen azon vallásos kegyeletélveink, mellyeknek a' húsvéti ünnepek' alkalmával minden ártatlan és tiszta ker.
lélek annyi édes várakozással elébenéz, sokféleképen
megzavartattak.
— Tegnap azaz : Húsvéthétfőn vettük azon lélekrázó hirt, hogy a' szecsei plébánost , nt. Merizay
János urat a' pártosok' egyik vezére Damjanics, hihetőleg
a' h a z a - és királyhozi hűsége miatt Nagypénteken főbe lövette. A' tudósító, ki ezt saját szemeivel látta, hozzáteszi,
miszerint arról is tudósíttatott, hogy a' kokai és sághi nt.
plébános urakat is hasonló kegyetlen sors érte volna; de
ezt maga nem látván, egész bizonyossággal erősíteni nem
meri. A' meglövettnek minden vagyona elkoboztatott.
Midőn ezen vandalismus' isszonyu emlékezetét
lapjaink' hasábjaira leteszük : egyszersmind a' Krisztusbani szeretetnek szent nevében kérjük minden bajtársunkat,
fogjon velünk kezet ; azaz : ezen barbar üldözések előtt ne
csak meg ne rettenjen, mi több annál nagyobb elszántságg a l , lelkesedéssel és kitartással küzdjön, liasonlólag a'
szent martyroklioz, kiket testvéreik' halála csak bátorított.
Bocskaytól kezdve egész az utolsó pártütőig mindegyike csak a' kath. papságon töltötte, bosszúját. A' pásztorok legyilkoltattak, 's a' nyáj farkasokra bízatott. Igy
terjedett a' reformatio. A' pillanatban, midőn e' sorokat
irjuk, meglehet már számos helységek esdenek az élet' kenyere után, és nincsen, a' ki törné "nekik. A' régi ma csak
uj, dekegyetlenebb alakban ismételtetik.Nem kívánom, hogy
valaki keresse a' halált; sőt l e g y e n okos, mint hite engedi. De illy események' emlékezetére minden érzékeny
szívnek föl kell lobognia, 's halandóságának sorsán túlemelkednie. Én részemről a' meggyilkoltnak estét magamévá teszem ; a' szenvedés, a' mellyet kiállott, közös. Az ón,
melly földi életének véget vetett , erkölcsileg minden
együttérző papi szivnek irányoztatott. Mindnyájunk' sorsa
az, ha kézre keritnek.
Legyünk azért minden pillanatban készek. A' resignatio, mellyre nézve Üdvezitönk olly megható példát
mutatott, mondván: ,Atyám lia lehetséges, múljék e l e '
pohár Éntőlem ; ha pedig nem, legyen a' te akaratod'; a'
resignatio mondám, a' léleknek azon nyugodalmas méltóságát szüli, mellyet valamint a' kedvező sors insolenssé
nem tesz : ugy azt az ellenkező sem töri meg, miután mindig készen találja. Egy igy elkészített lélek megveti a'
kinpadot ott, hol az attóli megváltás csak az egyház' elárulásának, a' lelkek' vesztének, a' föld' ördögeivel szőtt
czimboraságnak gyalázatos árán volna megnyerhető.
Én leborulok szent árnyaid előtt kiszenvedett nemes
férfiú ! Szent és kegyeletteljes papi állapotod, lelki nyájőri
magasztos állásod, tisztességes aggkorod, a' bünbánás' idejének lefolyó, 's már ez által is szivlágyitó végperczenetei,
a' keresztény váltságbér' nagy emléknapjának a' törökök
által is respcctáltatni szokott szentsége gyilkosaidat meg
nem illetheté ; nem, mert hiszen ezek nem keresztények,
de még becsületes pogányok sem. De szentségtelenül kiontott véred sem bosszulatlan, sem áldástalan nem marad.
Eljön az idő, midőn csontjaidat, és minden Hozzád hasonlólag elvérzett testvéreink' csontjait, mellyek fölött az Isten őrködik, mi, vagy ha Isten ugy akará, hogy mi is ezen
vérszopók' zsákmányává legyünk, a'föntnaradott boldogabbak fölszedendik, 's a' tetemeket, mellyektől a' temetés'

tisztessége is megtagadtatott, a' vallás'szent edényével közökben és áldása mellett beszentelendik ; emléket emelve
nekik, mellyet a' magyar kath. egyház saját föntartó kebelében örökitend, mig azalatt neveiket az Ur az élet' azon
könyvébe vitte be, mellynek napja soha sem menend le.
Nem Írhatjuk le a' benyomást, mellyet bennünk
az ezen gyilkosság felőli tudósítás okozott. Keblünkben
minden emberi érzelmek megszakadtak, 's mi megesküv é n k , hogy az igy legyilkoltak' sírjaira állunk, 's azon kis
körben, mellybe az isteni gondviselés helyezett, éltünk'
véglehclleteig, vérző szivünk'utolsó moczczanásaig, mig
csak egy szikrányi eszmélet lesz bennünk, mindeneket el fogunk követni, azon istentelen párt' megismertetése-, megutáltatása- és illetőleg az emberiség' átkakénti kiirtására,
melly törvények iránti tiszteletlensége, minden tekintély'
tapodása, a' hon és fejedelem' irányában elkövetett gazlelkü csküszegései által ezen szép országot, virágzó nemzetiségével együtt emez irtóztató belháború' emésztő lángjaiba taszitá, 's egész szellemében nem mást, mint poklot
és ördögöket lehel.
Ah kedves paptársaim, és rokonim az Urban ! Ti,
kik velem együtt éreztek, és meg vagytok győződve, hogy
a' harcz, mellyet a' forradalmi párt honunkban 's az egész
világon viv, az istentelenség' harcza, mellynek latjában a'
ker. kath. tekintély-, rend-, polgárisodás- és magának a'
lelkek' üdvének nagy elvei mérlegeltetnek, osztozzatok velem ezen érzelmek- és elhatározásban! Menjetek a' szószékre , és mondjátok el híveiteknek, hogy milly kegyetlenségeket követett el ezen párt onnan 1789-től fogva
egész mai napig. Mondjátok el n e k i k , hogy mit követ el
ma, mint gyilkolja, öli Nagypénteken is, elaggott korukban már csak mankó mellett járó lelkipásztorait, kik nekik
annyi éveken át tördelék az élet' kenyerét ; szülöttjeiket az
örök élet' csarnokába bevezették , betegeiket vigasztalták,
halottjaikak tetemeit megáldották, szóval velők a' leggyöngédebb szellemszerelmi viszonyban állottak ! Igen rajzoljátok le ezeket n e k i k , és meg fogjátok látni, hogy minden
ker. szem könyekbe boruland, az elámított lelkek átszellemiilendnek, és a' szent ügy' velünk egyiitti védelmére hcviilendnek. Isten' atyai irgalma virraszszon fölöttetek, és
mennyei szent harmatával termékenyítse liasonlólag szent
munkásságtokat !

Belgium.
Mérode gróf a' belga képviselők' gyűlésének, febr.
2 - k á n tartott ülésében, és a' bel költségvetés' alkalmával
egy igen figyelemre méltó beszédet tartott, mellynek igen
sajnáljuk, csak néhány töredékeit adhatni. Mérode a' mostani politicának legfontosabb kérdéseiről értekezett, nem
csupán hazáját, hanem Európának majdnem minden tartományait illetőleg; kérdésekről, mellyek a' radical zsarnokság' előhaladása és pusztítása által egyenlőn fenyegetett szabadság- és közjóllétre vonatkoznak. A' népek'
anyagi szükségei és azon eszközökre n é z v e , mellyek a'
kifejlés- és kellékei' előmozdítására ajánltatnak, a' szónok napjainkban már régen elfelejtett és igen félreismert
elveket, példákat és tapasztalásokat emiitett föl. ,A' föld
azért adatott az embernek, hogy nöjjön és szaporodjék;
azonban jól kell érteni, okosság- és előrelátással, és nem
vaktában. A' keresztény társadalmi oeconomia egészen e l lenkezője azon túlhajtott és határnélküli kifejtésnek, melylyet az utolsó század' kalandos rendszere a' nemzetek'
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boldogságául kiáltott ki. Amaz állandóan ajánlá és magasztala a' remete' életét, ki a' magán család' örömeiről
lemondott, hogy imádság- és kézi munkával foglalkodjék
minden haszonvágy nélkül, kivévén, ha az a' szegényeknek
jótéteményül szolgálna ; és bár mint elfajultak legyen is
bizonyos korszakokban a' kolostorok, a' pauperismus ugy,
a' mint azt napjainkban látni lehet, soha sem mutatta magát a'népek' körében. A' jelen századnak, melly főleg az önmagában helyezett szerfölötti bizalom által vétkezik,
egyik legnagyobb hibája, mellytől egykor elállani nem
késendik , mindattőli idegenkedés, mit holtkéznek nevezünk ; rettentő szó, mint agyrém' alakja, melly képes megijeszteni az együgyűeket, kik egy csontváznak kezét látni
vélik, midőn nekik felőle beszélünk.'
,Mindazáltal a'holtkéz egyszerű valóságában az, melly
egyesülésben vagy a' földnek, vagy más akármilly nemű
munkának huzza hasznát, képezvén szerzetes családot, nem
örökittettett a' házasság, hanem a' személyek' felfogadása
által, kik annak szándékosan és folytonosan fiai- vagy
leányaivá lesznek. Több ezer év óta ezen társulatok kedvesek voltak a' keresztény nép előtt. A' görögök ugy mint
a' latinok, az éjszaknak ugy mint délnek népei, és mindnyájok közt különösen a' belga nép őket fönségesek- és
szükségesekül tekintette. Tudom, hogy bizonyos személyek' szemei előtt : az első franczia forradalom' gazdászati
számításain tekintetét tulterjeszteni annyi, mint magát
nem képesítettnek mutatni a' haladás' fölfogására ; de valamint hiszem, hogy a' szobrászatban, irodalom- és festészetben meg van engedve P h i d i á s - , Cicero-, Tacitus-,
Van Eyik János- és Raphaelig visszamenni, a' nélkül,
hogy józanul hátralépőknek tartassunk : ugy hiszem egyszersmind azt is, hogy azon fönséges és ajtatos menhe-lyeknek alapitóit is csudálhatjuk, mellyeket apáink nem
holt kezek, hanem Németalföld' kincseiből ruháztak föl,
és mellyek napjainkban nem egyebek, mint a' szegények'
csoportjától környezett omladékok. Igy tűnnek föl romjai
azon eltörölt afflighemi apátságnak, melly Brabanttal
szomszédos és Flandriában nevezetes, és mellynek környékében ugy szólván, semmi szegénység sem lakott születésem' korszakában.' Mérode gróf, kévéssé tovább, igy
folytatja : ,Az én meggyőződésem szerint nagy hiba a' nőtelen szerzetesek' családjait száműzni; vagy egy legislatio
által, melly a' társadalmi természetes törekvések fölött
zsarnokoskodik, oda munkálni, hogy ezen nem csak ártalmatlan, hanem jótékony családok' szaporodása meggátoltassék. Ez ugyan azért történik, mert a'tulajdont majdnem
kizárólagosan magán ügygyé akarták tenni, és ennek következtében épen az önzéstelt és irigy communismus' szellemét terjesztették el, melly most helyét pótolná azon jóakaratú communismusnak, mellyet a' szeretet szült ; és én
nyiltan kimondom : hogy midőn én magamat házamban és
családomban, természetes törvényszerű kötelékeken alapulóban , találom, épen nem vagyok nagyobb vonzalommal közte, mint egy szellemi rokonszenvek által alapított
és föntartott családban.' Miután megemlítette a' hasznokat,
mellyeket annyi fényes és szent társulatok tőnek a' társadalomnak, hozzáteszi :' Mindenütt, hol ezen családok eltűntek, a' szegénység terjedett el, és Angolhonban a' szegények' adója a'tizenhatodik századi elnyomatások'gyümölcse.
Ugyanazon tünemény ismételte magát Francziaországban,
Némethonban és Belgiumban a' 19-dik században, és terjedelme valamint Angolhonban : ugy itt is azon arányban
növekszik, a' mellyben messzebb távozunk a' felforgatás'
azon napjától, mellynek csak reformnak, csak egy uj és a'
körülményekhez, mellyeket az idő módosítani soha meg

nem szűnik, jobban alkalmazott irányzatnak kellendett
lennie. Az álladalom hasztalan igyekezett helyét pótolni
a' társulatok' munkásságának, az egyéni föláldozásnak, a'
religio' szabad és önkénytes befolyásának, hogy meggyógyítsa a' pauperismus' untalan növekedő baját. És ollyan
tartományokban, mint Belgium és Francziaország, valljon
mit tesz, és mit tehet most i s ? '

Francziaország.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Saint-Claude megye.A' mélt. saint-claudei püspök' körlevelének czéljául e' következő két dolog' megmutatása van kitűzve : 1-ször : hogy a' forradalmak és az egyház'
üldözései a' religio és erkölcsiség' törvényeinek felejtése
által lőnek fölidézve. 2-szor : Hogy az Isten azokat az ő
egyházának javára és hiveinek üdvességére hagyja megtörténni. Egy sebes és érdekteljes széttekintéssel az egyház' nagy háborúságainak minden korszakára, terjesztetik
e' két pont előnkbe. A' főpásztor' czélja megnyugtatni a'
felriasztott elméket, kimutatván Istennek működését azon
rejtélyes eseményekben, mellyeknek egy év óta tanúi v a gyunk. ,Minden népeknek, mondja ő, voltak nehéz korszakai, mellycken keresztül kellett menniek. Hasonlók ezek
a' vajúdás' fájdalmihoz. Hogy a' társadalmi állapotot szilárd és tartós alapokra fektessék, majd a' barbarság, majd
a'tudatlanság, mindenkor pedig az önzés, kevélység és
legzabolátlanabb szenvedélyek ellen volt küzdelmök. Napjainkban a' társadalom' föladata, más nehézségeket legyőzni, más ostromokat visszaverni. Nincs többé szó arról,
hogy azt megállapitsák, és fokozatos kifejlését irányozzák,
azt lassankint gyermeksége' állapotából egész férfikoráig
vezényelvén ; hanem hogy föntartsák, védelmezzék, 's
meggátolják azon rettentő zavarokat, azon anarchicus
szakadásokat, azon erőszakos összeütközéseket, mellyek
azt fenekében megrendítik, és azt teljes felbomlással fenyegetik. Miként foghat annyi összeesküdött erőlködéseknek
ellentállani ; miként foghatja szerencsétlenségét elkerülni, eltávoztatni magától a'gyász és ínség'napjait, melylyekct neki kérlelhetlcn ellenségei készítenek ? Ah ! kedves
rokonim, itt sem az ember' lángesze, sem a' test' okossága
az, mellytől hathatós eszközöket kell kérnünk, visszatartandók azon áradatot, melly mindent magával ragadni
ijeszt, vagy mellyektől kérnünk kell az alkalmas gyógyszert, megelőzendők az iszonyú bajokat, mellyeknek már
csak fogalma is borzalommal fagyasztja vérünket; hanem attól, ki nem kíván egyebet, mint a' gonoszok' megtérését, hogy nekik megbocsásson, és rájok jótéteményeit
bőségben öntse.'
Soissons megye. A' gyermekek' vallásos nevelése,
feltüntetve gyógyszeréül azon mély bajnak, melly egy
század óta társadalmunkon rágódik : ez alkotja a' soissonsi
püspök' körlevelének tárgyát. Ezen kérdésre, melly ez
utolsó években olly liősileg lőn meghányva, és mellyben
püspökeink' tudománya és bátorsága annyi fénysugárt l ö vellett, az események a' sürgetőség és társadalmi szükségesség' bélyegét nyomták, mellyet igen fontos kijelelni. A'
soissonsi püspök azt szavainak tekintélye és ellenállhatlan
okoskodásának hatalmával teljes világosságba helyezte.
,Mi' mond a' főpásztor, ,azon rettentő felelősség' terhében,
mellyet lelketek fölött gyakorlott püspöki méltóságunk és
egyszersmind a' körülmények' fontossága ránk ruház, kérdeztük magunktól, mellyik volna legsürgetősb kelléke kor-
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szakunknak és n a g y szüksége a'pillanatnak ? U g y tetszett
nekünk, kedves rokonim, hogy mindazok' szemei előtt, kik
komolyan gondolkodni szeretnek, volna egy, m e l l y minden
m á s fölött uralkodik, és ez az ifjúságnak adandó vallásos
oktatás. Hogyha mi az eget kifárasztani nem akarjuk,
melly ugy szólván mindenféle l e c z k é t kimerít, hogy minket az egyedül igaz elvekhez visszavezessen, e z e n főponthoz kell mindenek előtt ragaszkodunk ; ebben rejlik mindazon nehézségek' feloldása, mellyek napjainkban elboritanak, ebben legbiztosb reménye a' jövő béke- és igazi szabadságnak; ebben, egy szóval, mindnyájunk' nyugalma és
boldogsága. A' főpásztor megmutatja a' vallásos oktatás'
szükségét és előnyét minden m á s oktatás fölött, azon befolyásnál fogva, mellyet nem c s u p á n a' gyermekek' akarat a - és magaviseletére, hanem egyszersmind az ő értelmességökre és egyátalában minden erkölcsi, e l m e - és szívbeli
tehetségeikre gyakorol, midőn azokat irányozza, mérsékli,
erősiti, és végtére a' rend- és fenyítékkel összeegyezteti. A'
vallásos oktatásnak ezen szüksége soha sem volt érezhctőbb mint napjainkban. Történelmünk' mellyik korszakában, kiált föl a' főpásztor, volt valaha sürgetősb sziikségünk a' gyermeki sziveknek adandó ezen bölcs és vallásos
irányzatra ? A' viharok és fergetegek, mellyek Európát
pusztítják, nem intenek-e, h o g y eljött az idő, szilárdabb
alapot adni a' társadalmi épületnek, mint a' mellyen e'
napig nyugodott ? Volnának-e napjainkban annyi zavarok ;
léteznék-e olly vérengző harcz a' külön elvek között,
mellyek a' nemzetek fölötti uralkodás' jogáért vetekednek ;
olly keveset értenénk-e egyet a' mindezen bajokra nézve keresendő gyógyszer iránt, h o g y h a mindnyájan az egyedül
igaz elvekben megegyeznének, hogyha a' vallástan'elemeiben zsenge ifjúságuktól kezdve idegenek nem maradván,
a' tanitás' minden szelére n e m ingadoznának, és ennek
következtében, siralmas elcsábításoknak martalékul nem
esnének ? A h ! kedves rokonim, mennyivel kevesbbé kellene a' társadalom' szerencsétlenségei fölött fohászkodnunk, hogyha a' keresztény tanítás' elemeinek ismerete
köztünk olly ritka nem lenne !'
Toulouse megye. Már volt egyszer alkalmunk megjegyezni, hogy minő mértékben vették igénybe a' szegények' osztályának szükségei é s érdekei a' mi mostani szomoru körülményeinkben, püspökeink' atyai és okos gondoskodását. A' keresztény szeretet' tüzétől és a' társadalmi szükségek' érzelmétől egyszerre lelkesittetvén, eszméik
mintegy versenyezve, ugyanazon tárgy körül forogtak. A'
felebaráti szeretet nem csupán második vallási parancsa
az evangéliumnak, mellynek elseje az Isten' szeretete ;
hanem ezen fölül az emberi társadalmak' első gazdászati
törvényét is alkotja. A' legtudósabb elméletek, a' legelmésebb számitások a' gazdagság' megszerzése és felosztása iránt nem fognák kipótolhatni a' szeretetet ; minthogy
ezen elméleteket nélkülözheti, és mindnyájának önmagából
eleget tehet. A' toulousei érseknek a' gazdagok és szegények' kölcsönös kötelességeiről szóló pásztori levele, telj e s világában tünteti föl e z e n nagy, egyenlőn keresztény
és társadalmi igazságot. A ' tiszteletreméltó főpásztor
kezdetben azon pusztító tanításokat j e l e l v e ki, mellyek
Francziaországot mindennap aláássák, és minden oldalra
szikrákat lövelvén, egyetemes tüzvészszel. fenyegetnek,'
tovább igy folytatja : , N e m szándékunk, e' pillanatban
kedves rokonink, ezen siralmas tanításokat megezáfolni,
sem kimutatni azon szomorú befolyást, mellyet hazánk'
S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k J á n o s . — N y o m a l i k

b é k e s é g e - és boldogságára gyakorolhatnak; a'bűnbánat'
előttetek nyiló szent pályaterének közeledtén csupán egy
igazságra akarjuk a' ti ajtatosságtokat emlékeztetni, m e l y lyet napjaink' álokoskodói elhomályosítani, vagy kétségbe
vonni iparkodtak ; azon szende uralomra, mellyet a ' r e l i g i o
gyakorol a' gazdagok és szegények fölött, és azon kölcsönös
törvények' bölcs gazdászatára, mellyeket rájok parancsol.'
A' főpásztor először a' mostani socialismus' vádjaira felel,
melly a' religio és az egyháznak szemére hányja, hogy a'
gazdagoknak hízelegvén, a' szegényekre nézve nincs e g y e be hidegség- és közönyösségnél; 18 század óta a' kereszténység' egész történelme felszólal ezen szemtelen és durva rágalom ellen, melly által a' szegény osztályokat eltántorítani, és a' religiotól eltávolítani igyekeznek ; mire
a' főpásztor őket a' legérzékenyebb szavakkal figyelmezteti. ,Oh ti, kedves rokonink, kiket az Ur a' szerencse' ajándékival meg nem áldott, zárjátok be füleiteket a' mi korszakunk' álokoskodóinak Ígéretei előtt ; hasonlók ezek egy
álnok lidérezhez, melly szemeiteket kápráztatja, és melly
kopár rengetegeken keresztül csak borzasztó mélységekhez
vezethet ; azok csak arra fognának szolgálni, hogy lelketeket megkeserítsék, szivetekben keserű irigységet ébreszszenek, titeket a' gazdagok és a' világ' szerencsefiai ellen
fölfegyverkezzenek, szemetekbe tüntetvén szünet nélkül a'
ti szegénységtekkel összehasonlított képét az ő gazdagságuknak, és kitévén a' veszélynek, hogy a' polgári háború'
iszonyaiba v a g y még mélyebb nyomorba merüljetek. A' ti
állapototok tele van nélkülözéssel a' természetre nézve,
mi ezt jól tudjuk ; de tekintsétek meg azt a' hit' szemeivel,
gondoljatok azon előnyökre, mellyek azt kitüntetik, azon igéretekre, mellyeket az Isten, maga az igazság, nektek tőn, és
ti azt megtiszteltetve találandjátok dicsőséges előnyök, és
meggazdagitva drága kárpotlások által.' Miután a' szegények' kötelességeit előadta, a' főpásztor eszébe juttatja a'
gazdagoknak is övéiket, és e' szavakkal szólítja meg őket :
ti is, kedves rokonink, kikre az isteni gondviselés a'
földi j a v a k ' b ő s é g é t árasztotta ki ; ti, kikkel e'földön, ugy
látszik, mint kegyeltjeivel bánt, ti nem lesztek idegenek
tanításaink iránt, minthogy mi sem tartunk titeket g o n doskodásunkra nézve azoknak ; az anarchia egy idő óta
véres fenyegetéseket intézett felétek, a' ti kincseitekre
mohó pillanatokat vet, eszközöket k e r e s , mellyek által
azokat magához ragadhassa ; mi borzadunk ezen erőszaktói, és hivatalunk' rendében mindig készen állunk oltalmázni titeket az ő igazságtalan ostromai ellen ; de szinte
kell, hogy kötelességteitekre is figyelmeztessünk, és ezen
küldetésünket örömmel teljesitendjük, megfejtvén nektek
az isteni gondviselés' titkát, a' szent törvények' gazdászat á t , mellyet a' szegények' tekintében a' religio a' gazdagokra hárit.' (Folyt, köv.)
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E z e n j e l b e n fogsz győzni !
Ha majd kétezeréves sirjokból most támadnának föl Roma' őslakói , vajmi csodálkozva
csudálnák ezen város'jelenlegi k é p é t ! A'tornyok'
csúcsán díszeleg a'szent kereszt dicső diadalában;
hamis istenségeik roppant templomaikból kiutasít—
v á k , porba hevernek , és utálatnak tárgyai ;
templomaik átvarázsoltattak az egy élő Isten'templomává, mellyen az üdvességnek szent jele d í szeleg. Ha a' sírnak porát l e v e r v e , feltámadhatnának most Roma' hatalmas császárjai, vajmi c s u dálkozással telnének el, látva, mint til az ö t r ó n jokon azon dicső férfiak' utódja, kiket ők halálig
gyűlöltek, 's kik véröket ontották a' szent hitért.
A' hatalmas augustusok' holt tetemei mély f e l e d é kenységbe temetkeztek; nevök alig maradt m e g az
évkönyvekben. Szent Péter és Pál' nevei dicső
emlékezetben vannak; holt tetemeik köztiszteletnek tárgyai ; sírjaikhoz számtalanok imádkozva
vándorolnak. Roma, melly politicailag a'félvilágot
uralta, most a' ker. kath. egyháznak középpontja !
A' világ' minden részeiben harsogtatja isteni s z a vát, és a ' szent kereszt a' világ' egyik részétől a'
másikig ünnepli fényes diadalát. JVIi nem Istennek
müve, mit az ö hatalmas karja nem oltalmaz: az
nem tartós, az átengedtetik a' semmiség' v a s k a r jának. Ellenben a ' s z e n t kereszt, daczára minden
viharoknak, fenáll, és tizennyolez századok' során
át lobog az Isten' országának zászlója Roma' és
számtalan városok' falain! Győzedelmeskedett a'
szent kereszt a' világon.
De milly szívfájdalommal, milly hathatós h a n gon, milly fontos igékkel szóljunk most egyházunk'
komoly helyzetéről? most, midőn az istentelenek
minden fortélyt és ármánykodást, minden e r ö s z a kot és üldözést fölhasználva , Krisztus' jegyesét
és helytartóját, a' minden jobbérzésüektöl tisztelt
ELSŐ FÉLÉV.

IX. Piust zaklatják? ,Mindenfelöl siralmas p a n a szok hallatszanak, 1 igy kiálthatunk fel egy lelkes
franczia iró' szavaival élve; ,a'szorongó s z i v ' j a j kiáltása emelkedik keleten, 's viszhangzik n y u gotról. Mi az tehát, mi a'földön történik? Mit j e lent a' lélekharangnak ezen bus kongása a' t á v o l ból; mit e' könyek, e' gyász és közszorongatás?
Némellyek mondogatják : Tehát az elaggott k e reszténység' temetkezési ünnepélyét is megiilhetendjük? Tehát annak is, mint mindennek, el kell
enyésznie; 's eljönni az időnek,mellyben annak is
csak emlékezete marad fön? Tehát a' Golgotha'
hegyén megváltott emberi-nem' reményei sem
voltak volna egyéb, mint busz századig tartó c s a lódás , puszta álomképek? Tehát az időhatárnál
azoknak is, egy második, örökre lepecsételt sirra
kelle találniok, 's a' zajongó népek' csoportozata
nem egyéb, mint Krisztus'temetési kísérete? Nem,
nem ! Hagyjátok e' félelmeket ama' gyáva c s ü g geteglelküeknek, kiknek merevült szivök csaknem
megszűnt dobogni, 's kiknek látásuk a' setétségben
elgyengült. Ne hagyjátok magatokat megzavartatni e' nyomorult esztelenek' gyászos ö r v e n d e zése által, kik, a' halál ellen nem lévén egyéb v i gasztalásuk a' halálnál, azt hiszik, hogy a'nap l e nyugodott, midőn önmaguk, a' sirnak porát f ö l verve, maguk körül éjt teremtőnek. Krisztus f ö l támadott; ö él, és élni fog örökké ;'s az élet, melly
ö benne van, az élet, mellynek ö kiapadhatlan f o r rása , egyszer'smind az egyház' élete volt és lesz
mindenkor, valamig vándorpályája tart itt alant, 's
azután az örökkévalóságban, hol magát vég nélkül
kiterjesztendő'
Kellemetlenül hatnak reánk e' gyászszavak;
de édes vigasztalódással is töltik el szivünket e'
vigaszhangok. Nincs okunk örülni a' rossznak
nagysága fölött , mellyben egyházunk és ennek
látható feje kínlódik; de nincs is okunk kétségbe
32
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A'világ-'története feljegyezte nekünk a' vészteljes zivatarokat és fergetegeket, mellyek közt
hányatott egyházunk mindenkor; már már teljesen lenyügzöttnek vélték azt elleni; már diadalt
akartak ülni a' lealázott egyház fölött; már istentelen kárörömükben felkiáltanak vala annak ellenségei: ,Roma ledől!' És íme! Győztesen lépett
ki az egyház minden ellene telt kísérletekből; és
ellenségei? Eltűntek a' világ' színpadáról minden
nyom nélkül, 's Roma még fenáll. Tizenkét e g y ügyű halász valának első oszlopai ezen egyháznak,
mellynek szegletköve Krisztus Jézus. Alig hogy
felléptek, már a' pokol' hatalma erőszakoskodott
r a j t a ; de képes nem vala azt megsemmisíteni. Országok, világhódítók a' semmiségnek ölébe szállottak; Roma most is fenáll! Maga a'világhírű Napoleon, ki a' félvilágon akart uralkodni, ki nem
átalotta a'romai kőszikla ellen vakmerösködni, Napoleon diadalmainak közepette Istennek hatalmas
k a r j a által megállíttatott, 's oda vettetett Helena'
szigetére, hol vakmerőségéért haláláig szenvedett. És az egyház's annak látható f e j e ? E z e k nek, kikkel olly méltatlanul bánt, a' régi hatalom
és tisztelet visszaadatott. Ezt nem halandók eszközlötték; ez Istennek ítélete volt;ezt a' Mindenhatónak félreismerhetlen e r e j e tevé, melly mindenkor az egyházzal vagyon. Az egyháznak hü
gyermekei nem féltek a' munkától, nem féltek a'
harcztól; tudták, hogy van e g y szem, melly átokként leszáll a' gyávákra, és azért a' szent k e reszt előtt letérdelve imádkoztak.És íme! e'jelben
győztek.
esni.

Számtalan hűtlen gyermeket nevelt az egyház, a' kik szeretetteljes szent anyjok' szive ellen
fordulva, azt élő szóval és írásban, tettel és élettel
gyalázták, hogy megsemmisítsék. A' szorongatott
anya keserű könyekbe borulva könyezett, de hűtlen fiait, kik ösi szellemét megvesztegették, k e belében többé meg nem tarthatta. A' mint a' test
a ' b e n n e rejtező betegség' anyagát kilöki, hogy
egészségét és életét megmentse : ugy kibocsátá
az egyház anyai kebeléből mindazokat, kik istentelen tanításukkal és életükkel annak bajait szaporították, fájdalmait nevelték. Fájdalommal, iszonyú fájdalommal tevé ezt az egyház; de tevé, hogy
tanítását minden földi salaktól tisztán megőrizhesse.
Hova lettek mindezen tévelygők? Elenyésztek
valamennyi tévelygéseikkel, vagy az isteni szellemtől ihletve, megszomorított és mégis örvendező anyjok' kebeléhez visszatértek.
Istentagadók, hitetlenek mindent megragadtak, tudományt és művészetet fegyverül használt a k , mellyel az egyházat megsértsék. Elferdittetett, eltorzittatott a' világ' története, hogy homályba

borittassék az egyház' fénye. A' költök istenadta
szép tehetségeikkel visszaélve, visszaéltek a' s a j tóval, hogy tiszteletlenségekkel illessék az egyházat. Titkos szövetségek keletkeztek, felhasználva mindent, mi által tönkrejuttassák. És bár ne
kellene mondanunk ! Sionnak számos örei maguk
romboltak, hol szóval, élettel felépíteni kellett
volna; vagy mély álomba merülve valának, midőn
az ellenség rossz magot hintegetett a' tiszta buza
közé. Sionnak örei sokszor árulói valának a'szent
ü g y n e k , az egyenetlenség- és vésznek magvát
hintegetvén szent anyjok' kebelébe. Fájdalommal
telt el az anya' szive hűtlen fiai hűtlensége által;
de a' jobbak őrt állva 's imádkozva a' szent k e reszthez folyamodtak, és ezen jelben győztek.
De talán e' rajzolatban fölebb hatott a' tűzről
pattant phantasia, vagy a' képzelödésnek tehets é g e ? Bár igaz volna! De az irományok, mellyek
a' sajtó alól kijönnek, és a' félvilágot e l árasztják; az azoknak olvasásában telhetetlen kíváncsiság : mindannyi megczáfolhatatlan tanúbizonyságok, mi nagyok a' mi sebeink, mi igazak a'
mi panaszaink. Az igaz keresztény kívánva kívánja magának Jeremiásnak könycseppeit, hogy
megsirathassa a' rossznak temérdek szörnyűségét. Repdesnek a' rossz könyvek. Világosság
helyett, setétséggel borittatnak el általok a' v á r o s o k , söt a'tartományok. A ' lépes méz helyett,
avagy inkább a'lépes mézben nyujtatik mindennemű
méreg. A' népektől népekhez, és az országokból
a' nemzetekhez vándorolnak a' setétségnek fellegei. Uj evangelium koholtatik a' világnak; uj hit
prédikáltatik neki; más alapja vettetik annak, mint
melly már meg vala vetve. A' szilajkodó megzabolázhatatlan ész, kezet csapott a' vásott erkölcscsel. A' gonoszság álarezát letette, 's felemelt
fővel nagy fönnen jár körül; minden határokon
általhatott; tettében beteljesítette ama' régi mondást: ,Mindenre kész az ember!'Illy időket élünk.
Ugy látszik, mintha az emberi lélek a' forró k ó r ságtól hányattatnék.
Nem folytatjuk e' rajzolatot. De valljon a'
katholicusok mindezt hideg vérrel, és minden
megilletődés nélkül szemléljék? Vajmi sokan magokra alkalmaztathatják a'prófétának eme'szavait:
,A' te házadhoz való buzgóság megemésztett e n g e m , és szidalmazóid' gyalázati estek reám!'
Istenem! emlékezzél meg Ígéreteidről, jöjj segítségünkre , el ne hagyd szentegyházadat ! Nem,
n e m , el nem hagyandja azt. Az ellene feltámadt
elemek' dühösködései csak eszközök leendnek a'
gondviselés' kezében a' szentegyház' szilárdítására. De azért ne tegyük ölbe kezeinket : Ne féljünk a' harcztól ; de ne féljünk a' munkától sem.
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Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk ? K e b lünkben a' szent hitet ápolva, békeséget hirdetve
ajkainkkal, térdeljünk az egy élő igaz Isten' oltára
e l é , rebegjük jámbor imáinkat az ég f e l é , a'
honnan segély jövend a' veszélyben. Igen, s e r e geljiink a' szent kereszt körül; imádkozzunk, k e zünkben tartva a' feszületet, mellynek felírása :
,Ezen jelben fogsz győzni!!'
E h r e n r e i t e r G y ö r g y , plébános.

Sorsa az oggersheimi zárdának a' mult évi
martius óta.
Frankenthal, február' 10-kén. Tudva van
e l é g g é , miszerint I. Lajos királynak nagyszerű,
8 0 , 0 0 0 forintnyi tökealappal bíró alapítványa által
fölállított oggersheimi z á r d a , keletkezte óta egy
bizonyos pfalzi pártnak szemében szálka 's a' l e g szeretetlenebb üldözések' tárgya volt. Ellenei a'
martiusi események óta minden tartózkodás és t e kintet nélkül lépve föl, nem szégyenkeztek a ' l e g póriasabb modorban, kivált a' speyeri hírlapban,
annyi szennynek tartalmazójában, kitörni; fölizgattak minden aljas szenvedélyt az igénytelen, türelmes és békés szerzetesek ellen, és valóban
annyira vitték a' dolgot, hogy rajtok, kivált midőn
hivatásuk' kötelességeit teljesitendök hagyák el
zárdájok' csendes magányát, egyes gorombaságok
is elkövettettek. A' duló pártnak egy Frankenlhalban tartott gyülekezete után azon hir terjedett,
hogy a' zárdának éjjeli megrohanására többen szövetkeztek volna, 's hogy a' terv' kivitelének p e r czeiil a' legközelebb alkalom tüzetett volna ki. A'
kormányelnök, ki erről tudósíttatott, annyira fejét
vagy szivét veszté, vagy egyszerre mindkettőt,
hogy védelmi készületek helyett, inkább legnagyobb
sietséggel egy kormánytanácsnokot küldene a'
guardianhoz, azon tanácscsal, hogy ez társaival
haladéktalanul távoznék el egy időre, mig a' rend
és béke helyre leend állítva. Szerencsére ezen
ajánlat, mellyhez a' kolostor' több száz f e g y v e r e sek által történendő rablói megrohantatása-, 's ebből
eredhető következményeknek hajmeresztő e c s e telése csatoltaték, nem nyert meghallgattatást ; de
mivel a' hatóság védeni nem akart, vagy nem t u dott, ennélfogva a' vidéki katholicusok, sőt néhányan a' protestánsok közül i s , egybesereglének,
erősen el lévén határozva, illően fogadni a' s z a badsággyilkos rablókat, és vérökkel védeni meg a'
zárdát és lakóit. A' lelkesedés, melly mindenfelöl
nyilvánult, nagyszerű volt, mellyel ezért az e l á mítottak' mámora és a' vezérek' dühe mérkőzni

nem merészelt. A' szabad csapatosok nem j e l e n tek meg, mint fenyegetödztek ; de ezen kudarczért
egy kis bosszút mégis kelle állniok ; vad lárma és
iszonyatos szitkok között, éjnek idején űzték el a'
Frankenthalban lelkészi segítség végett állomásozott szerzetest; megvetve a' dékán' erélyes közbeszólását, és a'katholicusok' fájdalmának daczára,
kiknek a' szabadság' első napjaiban kelle megsértve látniok a' vendégjogot, mellyet a' barbárok
is tisztelnek. De örömükre szolgált már rövid idő
múlva visszatérni látni a' jogtalanul elűzöttet, kit
azután kitűnő tisztelettel is fogadtak.
A' dulók most törvényesebb uton akarák k i vinni tervüket, és a' pfalzi tartományi tanácsban,
természetesen engedékeny eszközre akadtak. Ez,
kivéve egy fölvilágosodott katholicus világit és
két derék papot, csupa protestánsokból állván, a'
két katholicus pap' egyedüli , de erélyes óvása
mellett elhatározta, megkérni a' királyi ministeriumot, hogy a' kolostor eltöröltessék több indoknál
fogva, mellyek ugyan nincsenek egészen tudomásunkra, de mellyek könnyen kitalálhatok, minthogy tudnillik a' zárdának létezése a' szabad t á r sulatjoggal,'s rendi öltönynek viselése's bizonyos
szabályok szerinti közös életmód a' föltétlen vallás- és lelkismeretszabadsággal ellenkezik. A'
hősies kormányelnök, kitől eredett ama' férfias t a nács is, hogy a' tisztelendő urak lehető l e g g y o r sabban szöknének meg, ugy látszik, hogy a' t a r tományi tanács' okait helyeseknek, vagy legalább
meggyőzőknek találta, és azokra kedvezöleg f e lelt; mert másként nem volt megfejthető, miként
kelhetett Lerchenfeld' ministeriumából olly válaszleirat, mellynek tartalma szerint a' speyeri püspök
és a' guardian megkérdendök, ha nem lehetne-e
elhárítani a' zárdának eltörlése által a' gyűlöletes
ellenségeskedéseket, 'stb. Különös; miért nem
döntik le önök, urak, egy napon minden német f e jedelmeknek trónjaikat, hogy ez által véget v e s senek a' vörös köztársaság' törekvéseinek? Ha
a' kormány, kialudván magát, magába szállt-e, ha
nem merészelte-e a' katholicus lakosság' szivét
olly szemtelenül megsérteni, vagy ha más akadály
gördiilt-e útjába, nem tudjuk; mi csak azt tudjuk,
hogy a' ministerialis leirat még nem teljesíttetett,
's hogy ez még nem lépte át a' kormányépület'
küszöbét. Jövőre is sikertelen maradand az,'s a n nak is kell maradnia. Nem várunk ugyan sokat a'
müncheni kamarában ülő pfalzi követektől; de a n nál többet királyunk' igazságosságától és minden
katholicus bajornak határozott lelkületétől. Minden
bajornak, mondjuk; mert reméljük, hogy az e r ő teljes fölszólitás, mellyet legújabban az augsburgi
Piusegylet ez ügyben hangoztatott, mindenütt szi33*
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ves viszhangra találand. A' mi pedig a' katholicusokat illeti : Oggersheimban és vidékén, ezek,
mint a' szerzetesek' szép működésének, feddhetlen életmódjának, tudományos törekvésének, a'
lelkipásztorkodásbani fáradhatlan buzgalmának,
valamint Oggersheimban, ugy Frankenthal-Mutterstadt, Friesenheimben 's egyebütt is tanúi;
végre mint tanúi aggályos igyekezetöknek, n e hogy a' hitfelekezetek közti béke legkisebbé is
háboriltassék (mit a' méltányosabb érzelmű p r o testánsok is elismernek) , mindnyájan erősen el
vannak határozva védeni jogaikat, követelni m a gok részére is a' vallásszabadságot, mellynek é l vezésében másokat, sőt még a' rongeanusokat sem
zavarták, és ezért férfiasan megoltalmazni minden
megtámadás ellen a' katholieus és keresztény
szellemnek elöttök olly rövid idő alatt olly k e d vessé vált e ' n ö v é n y - ' s ápoldáját.
Ez érzelmeiket ök e g y , a' király ö felségéhez intézett, 's már több ezer aláírással ellátott
kérvényben következő szavakkal fejezék ki :
,Fontos, a' vallásos é r d e k e k - és jogokba
mélyen bevágó ügy késztet bennünket, pfalzi k a tholicusokat arra, hogy királyi fölségedhez f o r duljunk. Ezen ügy az oggersheimi zárdát illeti,
melly királyi fölséged' magas a t y j a , I. Lajosnak
alapítványa lévén azon intézetekhez tartozik,
mellyekbe a'katholicus pfalziak annál több értéket
és fontosságot helyeznek, minél lényegesebben
óvatnak meg, és mozdittatnak elő általok a' katholicusoknak szükségei. Sokszerü, ép olly szenvedélyes, mint igazságtalan megtámadásoknak t á r gya volt e' zárda, 's maga a' pfalzi tartományi
tanács is 1848-ban September' 6 - k á n tartott h a todik ülésében azt tanácskozásainak tárgyául j o g talanul fölvenni, és fölségednek azon előterjesztést tenni merészlé : ,hogy a' pfalziak' botrányára
fönálló zárdák haladéktalanul eltörlendök.'
,Igazságuk' öntudatában, és királyi fölséged'
bölcsesége és igazságossága iránti bizalmukban
figyelembe sem vették ezen előterjesztést a' k a tholicusok ; de most már, midőn az átalánosan e l terjedett hir szerint ezen jogtalan kivánat teljesülését v á r j a , kényszerülve látják magokat nyillan
föllépni, és királyi fölséged előtt ünnepélyesen
kijelenteni, hogy ök az oggersheimi zárdának
fönállásán minden rendelkezésökre készien álló
eszközzel rajta lesznek.'
,A' tartományi tanácsnak, mint tisztán politicai intézvénynek, az 1813-dik évi augustus' l ö kén kelt törvény' 2-dik § - á n a k értelmében nincs
joga hitfelekezeti ügyeket fóruma elé vonni, és
amaz önhittsége, mellyel 2 0 0 , 0 0 0 katholieus e l l e n é b e n , ezeknek jogaikat annyira sértő előter-

jesztést tesz, annál megfoghatlanabb, minél k e v e sebb tekintet volt alakulásánál a' törvény parancsolta vallási arányra, u g y , hogy jelenleg majdnem egyedül protestánsokból áll, kiktől, mint a'
katholieus hitet, szertartásait és szükségeit nem ismerőktől helyes és igazságos Ítélet nem várható.'
,Azonban szerencsére, a' zárdának létele
nem függ a' tartományi tanács' tetszése-, vagy
nem tetszésétől; ezen létei positiv törvényeken és
az elismert vallásszabadság'elvén alapul ; alapul az
álladalmi alkotmány' kiegészítő részét kepezö
1817-dik évi, junius' 1 5 - k e i concordatum' 8 - d i k
§ - á n , és a' Frankfurtban kihirdetett német népek'
alapjogainak a'concordatummal egészen öszhangzó 5 - d i k és 7-dik § - á n . '
,Pfalznak hü katholicusai, kik mindig megadják a' királynak, a' mi a' királyé, de azt is megkívánják viszont , hogy Istennek is megadassék,
a' mi az Istené , nem hihetik , hogy B a j o r hon' katholieus királya, kinek fönséges elődei a'
katholica egyháznak mindig leghűbb fiai és szolgái
voltak, megszenvedje az oggersheimi zárda' f ö n tartására vonatkozó alkotmány- és törvényszerű
jognak megsértését, mert jogegyenlötlenség, sőt
jogtalanság volna, lia Pfalzban, hol minden nemű
politicai, egyházi, sőt egyházellenes egyesületek
is akadálytalanul állnak fön, egyedül és csupán a'
katholicusoknak volna megtagadva, vallásuk s z e rinti zárdákat és egyesületeket birni és m e g t a r tani?'
,Illy jogsértés nem csupán igazságtalan , de
impoliticus is volna, mert a' hitfelekezetek közti
béke, csak azoknak egyenjogositása- 's teljes v i szonyos szabadságától föltételeztetik.'
,IIogy a' máskép gondolkodók a' vallásszabadságon alapuló zárdaegyesületben megbotránkoznak, igen sajnálják a' katholicusok; azt azonban határozottan tagadják, mintha a' szerzetesek'
botrányra csak valaha is okot adnának, vagy mintha őket egy valaki a' hitfelekezeti béke' háboritásáról vádolhatná; ök katholicusok- és elfogulatlan
protestánsoktól egyaránt szerettetnek és tiszteltetnek ; ök kizárólag hivatásuknak élnek, tevékenységük áldásos, Pfalzbani létök a' katnolicusoknak
szükséges, minthogy ök a lekészeli kötelességeket, mellyek segélyök nélkül, sok községben, p a pok' hiánya miatt, csak igen gyakran lennének elhanyagolva, ugy töltik be, hogy ez által a' község'
tagjainak épülésére, az isteni tisztelet' emelésére,
és a' vallásosság' élénkítésére nem kissé f o l y nak be.'
,Ennélfogva bizalomteljesen teszik le k i rályi fölséged' trónja elébe kivánataikat a' leginkább érdekelt katholieus községek az oggersheimi

293

zárda' megtartásaért, erősen meg lévén győződve,
hogy Bajorhon' királya ügyét legmagasabb oltalma
alá veendi.' *) (Kath.)

EGYHÁZI TÜDOSITASOK.
Ausztria.

-

KOZ-ENEKEK.
Az Angyalok és Szentek' tiszteletére.

XI.
Akármelly szentnek ünnepén.
jExultet orbis 'stb.' szerint.

S z e n t N. N. f é n y e s * ) példája
Nagy jóságod' áldására
Indit ma édes Istenünk !
Legyen kedves dicséretünk.
2. Te vagy a' fény 's világosság,
Melly a' szentet a' boldogság'
Kútfejéhez vezérlette,
'S hit által üdvezitette.
3. Te vagy a' láng, melly értelmét
És szive' minden érzelmét
Szeretetre gyulasztotta,
'S abban holtig megtartotta.
4. Te vagy a' kincs, melly meghalad
Minden kincset az ég alatt,
Mellyért mindent feláldozott,
'S olly boldog volt, hogy bírhatott.
5. Te vagy a' drága korona,
Mellyért erősen harczola
Test, világ 's rossz lélek ellen,
Csakhogy Tégedet megnyerjen.
6. Már megnyert és bir Tégedet,
Add reánk is kegyelmedet,
Légy nekünk is oh ég Ura !
Fény, égi tüz, kincs, korona.
7. Dicsőség legyen Atyának,
Az ó egyszülött Fiának,
Vigasztaló Szentléleknek
Háromságban egy Istennek.
Tarkányi.

Morvaországból, januarban. Raygern és nyolezadik
százada. *) A' raygerni sz. bencdeki zárda Morvaországban,
1 8 4 8 - b a n november' 26-kán érte meg Severus prágai püspök általi fölavattatásának nyolezadik századát. Ez intézet' lakóiban tehát természetesen azon gondolat támadott,
miszerint ezen főfontosságu pillanat' emlékét illően meg
kellene ülniök. A' közszeretetben álló Schlosser Victor
apát, ki a' ház' ideig tartó jóllétérőli gondoskodása mellett
is, szünetlenül szemei előtt tartja szent Ágoston' eme' szavait : ,Ut in omnibus glorificetur D e u s , ' szerzetestársaivali
értekezés után a' Pünköst utáni 19-dik vasárnapot (october' 22-két), mint az ünnepély' megnyitására legalkalmasb
napot tűzte ki ; tehát azon időtájban , midőn Ausztriának
politicai ege ugyan borús, de elsötétült, villáin- 's tüzoszlopolckal terhelt még nem volt. A' szent atya, IX. P i u s az
ünnepély' dicsőítésére tökélyes bucsut engedett mindazoknak, kik, betöltve a' föltételeket, a' nyolezad' alatt meglátogatnák a' zárdaegyházat ; a' pontificansok és ünnepi szónokok már följegyezve, szóval a' szükséges intézkedések
megtéve voltak. Ekkor adák elő magokat Bécsben az ismert
octobrr' 6-kai rémjelenctek. Latour'vére örök szennyfoltként száradt a' székváros' történetlapjaira, polgári vért
látott a z , 's eszméletét veszté. A' tartományok elhalaványultak a' szörnyű tett' hallatára, 's nem egy látszott az
egyensúlyt veszteni ; minden rendű és nemű dulók éretlen
beszédeikkel nevelék a' rémülést, megfélemliték a' jó éreelmüeket, és fölbátoriták a' bolondokat. Oh ! szörnyük
voltak az octoberi napok, szörnyük mindenki előtt, kinek
jog és erény nem puszta hang. Hogyan : A' borzadály e'
napjaiban tartott volna Raygern ünnepélyt ? Ilisz' nyiltan
és szabadon hirdetteték, milly szégyen legyen a' souverain
népre, hogy ez még megszenvedi a' zárdákat ; hisz utonutfélén gyalázatos hazugságokkal telt röpiratokat láttunk
a' püspökök és papok ellen szóratni ! Mint az ököljog' idejében kellett elzárni 's őrizni a' zárda' ajtait, nehogy készületlenül rohantassék meg az a' féktelen és rabló söpredék által, és mindez egy katholicus álladalomban ! Lehetett-e tehát ünnepélynek csak lehetőségére is gondolni akkor, midőn a' személyes lét és bátorság annyira veszélyeztetve v o l t ? Minden esetre. ,Ha Bretiszló' intézetének istentelen kezek által kell vesznie, hadd veszen méltón,'
szólának a' szerzetesek, és sem az ágyúdörgés, sem a' közel fekvő Brünn' vészharangozása, sem a' népfölkelésrei
fölhívás, sem a' vonuló proletariuscsapatok nem ingaták
meg őket szándékuk' valósításában. Hisz' ők nem világi
pompát akartak, csak azon belső ösztönnek, hogy az Istennek hálát adjanak, kívántak eleget tenni. Az ünnep 2 1 - k é n
ünnepélyes vesperával nyittatott meg. Oh ! mennyire másképen zengett akkor a' ,Deus in adjutorium' a' ragyogón
kivilágított, araként ékesített zárdaegyházban ; milly komolyan hangzott a' tág boltokban a' ,Confiteor', milly szivrepesztőn a' ,De profundis!' Érezők az Isten'közellétét, lát* ) Újságaink h a l m o z v a é r k e z v é n , a ' tudósitásokat e g y s z e r r e
át nem futhattuk, k ö v e t k e z é s k é p e n lapunkba sem i g t a t h a t -

*) Az eredményt már közlöttük. L. 33-dik szám, 264. 1.
Ilirfüzér.

t u k . ' S e n n é l f o g v a m e g b o c s á t n a k t. o l v a s ó i n k , ha s z a k o n k i n t a' r é g i b b , de érdekes e s e m é n y e k r e m é g m i n d i g
Szerk.
visszatérünk.
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tuk közvetlen működését, tulajdon semmiségünket, a' nyitott sirt.
Hétfőn tartá a' nagy misét, káptalanjának segélyszolgálata mellett, a' brünni püspök, a' pápai bucsubreve
nyilvánosan fölolvastatott, és egy szomszéd, érdemes lelkész megható beszédet tartott. A z egyházban ugyan számosan voltak j e l e n , de távol sem annyian, mint egyéb,
kevesbbé fontos alkalmakkor. És milly csekély volt azoknak száma, kik az Oltári-szentségben részesülvén, a' teljes
búcsúban részt venni siettek ! Teljes joggal lehetett tehát
ebből a' hivők' részvétlenségére következtetni. A' második
nap is csendesen mult el; de a' harmadik, negyedik és a'
következő napokban már nem fogadhatá be a' zárdaegyház, melly Morvaország' legnagyobbjainak egyike, az ide
tóduld sokaságot. Mi okozá e' gyors változást ? A' szomszéd lelkészek' buzgalma. Erőteljes szavakat intéztek ők
községeikhez, megmagyarázták ezeknek az ünnep' jelentését, az időnek jeleit és a' világok' Uráhozi legbensőbb csatlakozásnak szükségességét. Végtelen seregek zarándokoltak áhítatos énekszó mellett a' zárdához, mintha békének
közepette élnének. Fiatal, magokat egyedül a' népnek és
üdvének szentelő áldozárok léptek a' szószékre minden
készület nélkül, (minthogy az időnek e' nem nagy bizalomra jogosító körülményeiben nem rendeltettek meg szónokok sem,) kik olly dicsőn hirdeték az igét, mint ez
lelkesült és vallásos kedélytől csak kitelhető. Valóban föl
kelle magasulniok e' szónokoknak, midőn népöket, mellyen
már kételkedni kezdének, az Isten- és hazáról szóló egy
igazságnak befogadására olly késznek találták. Es majdnem állithatnók, hogy az igy fölköltött vallásos érzet volt
a' leghatalmasabb akadály azok' szemében, kik a' romboló
párt' zsoldjában állván, Raygern' lakóit a' Bécs ellen indult es. k. katonaság elleni népfölkelésre bírni akarták.
Egy férfi sem hallgatott őrült fölhívásukra, sőt inkább elűzettek a' dulók, és megtartatott az ő s , forrón szeretett
uralkodó ház iránti hűség. Az ünnep nyolez nap múlva
Victor házi apát által tartott nagy mise által végeztetett
be, kinek örömére szolgált láthatni, mint tölték be ezerek,
a' szentegyház' szavát követvén, a' tökélyes bucsu' föltételeit; mint vivék erősődötten haza az üdvnek igéjét, mint
fejezték ki az ünnepben való részvétök által a z t , hogy a'
kolostorokat és szerzeteket nem tekintik a' nép' gyalázatának, hanem az egyház által helybenhagyott, és ennek
czéljait előmozdító intézeteknek, mellyek annál inkább örvendendnek a' köztiszteletnek, minél inkább fogják föl a'
kor- és föladatának igényeit. Es azért csak hadd gúnyolják
és szennyezzék egynéinellyek félszeg élczeikkel a' zárdákat
és lakóikat ; ha ezek hivatásukat valóban szivökön hordozzák : csak annál szilárdabban ragaszkodandnak szabályaikhoz, és örülendnek, hogy alkalmuk nyílt tetteik által
is bebizonyíthatni azt, hogy a' világnak és örömeinek
meghaltak. (Kath.)

Francziaország*.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Grenoble megye. Ide iktatjuk egyszersmind,
ámbár betűrenden kivül, a'grenoblei püspök'pásztori levelét;
minthogy az is a' szegények iránti szeretetet tárgyalja, de
más szempontból. A' toulousei érsek a' keresztény szeretet'
elveit fejtette meg ; a' grenoblei püspök annak ismérveit,
és gyakorlati következményeit tünteti föl. Ezen ismérvek :
a' bőkezűség, az eszélycsség, a' nyájasság. Maga a' főpász-

tor pásztori levelének három részét ezen magasztos és
megható szavakban pontosítja össze : ,Ezek azon ismérvek,
mellyekkel a' ti szeretetetek ékeskedjék : bőkezű és nemes
szeretet, bölcs és eszélyes szeretet, szende és nyájas szeretet. Nektek kedves rokonink, azon különféle állapotokban, mellyekbe az isteni gondviselés helyezett, hatalmatok
és akaratotok van, gyámolítani szerencsétlen testvéreiteket ;
akarjátok-e tehát az Urnák titeket illető szándékait beteljesíteni ? Óvakodjatok a' szegények' személyében Istennek
olly ajándékokat áldozni föl, mellyek parányiságuk által
inkább a' fösvénység' kierőszakolt adója, semmint a' szeretet' szabad hódolata gyanánt fognának feltűnni. A' ti
szeretetetek bőkezű és nemes leszen. Akarjátok az Urnák
titeket illető szándékait beteljesíteni ! Ah ! minthogy ti az
isteni mestert, és a' ti szenvedő testvéreiteket szeretitek,
vajha önmagatok v a g y ajándékaitok' letéteményesei által
ezen szeretet' mélyen ható szeme fölfedezné szükségeit a'
szerencsétlennek, mielőtt azokatő nektek előadja; vajha a'
ti kezetek előbb megnyílnék adni, mielőtt az övé megnyílik elfogadni, és vajha a' henyeség vissza ne rettenjen többé a' szorgalom és előgondoskodás' némi részleteitől, hogy
a' valódi szegénynek biztosittassék a' segély, melly bölcsebben kezelve, ugy szólván, sokszoroztatik, és sokkal
hathatósbbá válik ; a' ti szeretetetek eszélyes és felvilágosodott legyen. Kedves, igen kedves rokonink, akarjátoke az Urnák titeket illető szándékait beteljesíteni ! Távol
legyen tőletek adományaitokat borongó és haragos arczczal kiosztani; távol ajándékaitokat rossz kedvvel, szolgálatotokat szántszándékos ellenkezéssel megrontani, sőt cl- .
lenben minden tiszteletreméltó bajok iránt kegyelet- és
érzékenységgel eltelve, ti magatokat boldogoknak tartandjátok azokban osztozhatni, igen boldogoknak, hogy egy
állapotban vagytok, azokon könnyithetni. Es ti könyeitekot a' szenvedőkéivel össze fogjátok vegyíteni, és mindig
attól fogtok félni, hogy eleget nem tesztek, mindig a' fölött busongani, hogy többet nem tehettek . . . A' ti szeretetetek szende és nyájas leszen : ,IIilarem datorem diligit
Dcus.'
Troyes megye. A' rögtöni mozgalmak, mellyek E u rópát megrenditék, a' lelkeket szerencsétlen sejtelmekkel
tölték el; rettegve kérdezzük magunktól hova jutand a' világ,
hogyha a'gonosz és romok'szelleme hatalomra kap, ha az emberi társadalmak elmerülnek. Troyes' uj püspöke az ő nagyböjti köriratában, melly egyszersmind megyéjébe érkezvén
pásztori levele is, ezen ijedelmeket akarta leküzdeni, 's az
Isten és a' jövő iránti bizalmat megint föléleszteni. ,A" társadalmi nagy ínségek' történelme által megmutatja, mikép
az Isten soha sem büntette azért a' világot, hogy elveszszen, hanem hogy újjászülessék. Hogy ezen idők' ügyei fölött Ítéletet hozhassunk, száljunk vissza egy, a' miénktől
már igen messze eső, de Roma' megaláztatása és bukása
által mindörökre nevezetes korszakra, midőn Isten a'
múltnak omladékai közt a' jövendőnek fenségét előkészité,
és a' földről az ó-világ' romjait elgördítette, hogy helyén
a' kereszténység' épületét emelje föl. A' romai birodalom,
melly századok óta a' tévelyek és bűnök' terhe alatt hanyatlott, a' barbar népek' lehelletére minden oldalról öszszeroskadni látszott. A' jók és gonoszak, Krisztus' tanítványai és a' bálványok' imádói ugyanazon romok közé temetve vesztek el. Voltak akkor is, mint napjainkban, kételyek és jajkiáltások. Azt kérdezték egymástól, ha v é g e - e
mindennelí, ha van-e Isten az égben, ha az erény több-e
puszta névnél, ha a' kereszténység a' birodalommal együtt
fog-e meghalni. Szent Ágostonra volt bizva az isteni gondviselés' titkait megfejteni, és az ő igéi, annyi század után
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is még, oktatásul szolgálhatnak azoknak, kik magukat a'
külszintől elámittatni hagyják, és nom képzelhetik magoknak, hogy a' föld' bonyodalmai és botrányai közepette,
egy isteni eszmének kifejlését kell keresnünk. Nézzetek,
mond ö egykorúinak, ezen a' szerencsétlenség által megzavart vidékeken fölül, nézzétek azon örök világot, hova
a' lelkek megérkeznek, miután erejöknek próbáját adták !
Ezen határig terjednek Istennek minden végzetei ; itt kezdődik az igazi élet ; itt lesz a' világ' rende befejezve. Egyszer ezen helyre érkezve, a' jók mindörökre a' halhatatlan
nyugalom' örömeiben meg fognak pihenni, és a' gonoszok
ugy maradnak, a' mint ide jutottak, szenvedő állapotjában
egy ollyan lénynek, melly rendeltetését elhibázta. Akkor az
isteni gondviselés' homlokán nem fognak felhők borongani, az ő munkája be van fejezve, és elrendezését csudálhatjuk. Fordítsátok most szemeiteket ezen földi világra :
ez azon hely, hol a' gondviselés az isteni város' elemeit
veszi munkába. Ne keressétek itt a' tökély' bevégezett
rendét, mert itt még minden a' művésznek keze alatt van,
és a' lélek' szabad ereje által akadályoztatik. Nem egyéb
az szemeitekben, mint durva halmozatja az alaktalan
anyagszereknek, ellenkező töredékeknek és szakadozott
erőknek ; de az Isten' gondolatában már összefüggnek
egymással.'
Verdun megye. A' családiasság és tulajdon, ezen
két eredeti és folytonos alapjai mellett minden emberi
társadalomnak, még egy más egyenlőn régi és még szentséges!) intézmény is foglal helyet, melly azoknak kiegészítés- és kötelékül szolgál ; és ez, a' vasárnap A'agy a' hétnek nyugalomnapja. Azok, kik ezen intézményben csak
egy, inkább vagy kevesbbé önkényes, és minden esetre az
ember és a' társadalom' földi szükségeinek tekintetében
közönyös vallásos gyakorlatot látnak, a' dolognak csak
felületét vették szemügyre, a' nélkül, hogy a' földalatti gyökerekig hatottak volna, mellyek némileg az egész társadalmi rendet körülfonják. Ennek bebizonyítása ragyogó világosságban tűnik ki a' verduni püspök' pásztori leveléből.
,A' religio, mondja ő, nem szünendik meg ismételni e' szavakat , mellyek a' világ' bölcsőjénél viszliangoztak, 's
mellyek csak az ő romjain fognak elnémulni: Megemlékezzél, hogy a' vasárnapokat Istennek ajtatosan szolgálván, megszenteld. Boldogok mi, kedves atyámfiai, ha benneteket arról meggyőzhetünk, hogy a' vasárnap' parancsának forrása épen ugy rejlik a' természetben, mint a'
religioban, és hogy az Istennek jogai, az embernek szükségei, és a' társadalomnak érdeke összeforrnak, azt mindnyájunkra nézve szoros kötelesség- és parancsoló szükséggé teendők.' A' főpásztor e' három észrevételt fejti
meg, bebizonyítván, hogy a' vasárnapnak megülése minden vallásos rendszer' boltozatának zárköve ; liogy az az
egyéni emberre nézve testi és lelki egészségének őre ; hogy
végtére, leghatalmasabb köteléke a' társadalomnak, és
jelképe az emberek' Isten előtti egyenlőségének. ,IIála a'
vasárnapnak !' mond a' főpásztor ; ,lesz e' földön egy nap
legalább és egy hely, hol minden egyenlőtlenség eltűnik.
Vasárnapon a' mi templomainkban, minden ember egyenlő.
A' szegény, ki a' világ' köreiből irgalmatlanul visszautasittatnék, lia azokban megjelenni merészlene, bátran keresztül léphet a' szentély' körfalán, és helyet foglalhat a'
gazdag' oldala mellett. Itt ugyanazon kenyeret eszi, mert
ugyanazon családhoz tartozik. Itt minden megkülönböztetés eltűnik, mert Isten' szemei előtt nincsen se nagy, se
gazdag, se szegény; hanem csak keresztények. IIa itt a'
földi nagyság' még néhány vonásait megpillantjuk, csak
azon föltét alatt türetnek el, hogy Isten ő fölségc előtti

annál mélyebb megalázásuk által föltűnjenek. Igy tehát,
egy hétben legalább egyszer, az isteni törvény mindenkit
kötelességeire emlékeztet ; az kivétel nélkül minden életállapotra kiterjed ; az mindenkinek feje fölött üdves szinvonalt képez; az minden embert arra oktatja, hogy
köztük elsőnek tekintetni nem fog sem az, ki parancsol,
sem az, ki engedelmeskedik, sem az, ki hatalmas, sem az,
ki gyenge, hanem az, ki több szeretettel bir, ki testvéreit
legjobban tudja kegyelni, ki magát mindenkinek rabja- és
szolgájává teszi ; és ki az isteni példakép' módjára, embertársainak boldogságáért magát határ nélkül föláldozni kívánja. íme, kedves atyámfiai, ez közvetlen gyümölcse a'
mi szent gyülekezeteinknek. Azok lecsillapítják a' szeren- '
csétlen' szivében a' kevélységet, a' vágyakodást, az irigységet és mindazon gyűlöletes és féltékeny szenvedélyeket,
mellyek a' társadalomban szünet nélkül zavart és rendetlenséget okoznak. Töröljétek el csak egy pillanatig ezen
üdves tanítást, és ti a' társadalmat azon cliaosba visszataszítjátok, honnan az evangelium kirántotta; oltalom nélkül martalékul dobjátok a' barbarság' minden kicsapongásinak, és azon keresztény egyenlőség helyett, mellynek
forrása a', szeretetből buzog ki, csak azon vad és rettentő
egyenlőséget fogjátok birni, melly sugalmait a' gyűlöletből
meríti.'
Versailles megye. A' mélt. versaillesi püspök' pásztori levele a' testvéri szeretetről értekezik, azt ugy tüntetve elő, mint a' minket háborító társadalmi állitmányok'
egyedüli megoldóját: ,Igen kedves rokonim, mondja ő, a'
testvéri szeretet azon gyógyszer, melly minden bajt megorvosol, azon forrás, honnan minden javak fakadnak. Mi
jól tudjuk, hogy az utópisták mindig inkább vagy kevesbbé kalandos rendszerekről álmodozni, a' bölcsek nagyobb
vagy kisebb sikerrel a' társadalmi szerkezetről terveket
alkotni, és a' népek nagyobb vagy kisebb lclkesüléssel
fognak átkarolni olly kormányformákat, mellyek a'
világot, közöttük felosztják: hisz ezen fárasztó és gyümölcstelen munkárá vannak Adam' utódai kárhoztatva. A'
bölcsek tehát keressék és hányják meg az eszközöket, általok a' társadalmat megszilárditandók, a' békét és nyugalmat neki megszerzendők : Isten a' világot az ő vitájoknak engedte át. D e ne feledjük, hogy az emberi elmének
legtudósabb fejteményei minket csak a' szeretet' segélye
mellett fognak megszabadítani, azon szeretetnek, melly
liatalmasb lévén a' rendszerek- és törvényeknél, igazságot
terem, belénk szelídséget lehel, ragaszkodást szül, és kieszközli, hogy az emberek egymást testvérekül tekintik,
egymást őszintén szeretik, szükségeikben egymást kölcsönösen segitik, és mindenik helyzete és tehetségei szerint,
mellyekben az isteni gondviselés részesité, mindnyájok'
boldogságának létrehozásán munkálkodik. És valóban mi
a' testvéri szeretet ? Nem-e már magában egy egész társadalmi törvényhozás, egyetemes és befejezett törvényhozás, melly minden idő- és minden helyre alkalmas lévén, a'
jogok- és kötelességeket mind magában foglalja ?' A' mélt.
versaillesi püspök előszámlálja mindazon áldozatokat,
mellyeket a' testvéri szeretet tőlünk megkíván : áldozatát
az értelmességnek, áldozatát a' szívnek, áldozatát szerencsénknek, végre áldozatát éltünknek, mellyet testvéreink'
személyében az Istennek kell fölajánlanunk. A' főpásztor
pásztori levelének második részében azt mutatja meg,
hogy a' testvéri szeretet Jézus Krisztus' religiojának kizáró tulajdona; e' szempontból a' pogány társadalom'
ábrázolatát a' kereszténység által ujjászült társadalmával
állítja szembe, és összehasonlítását e' következő szép szavakkal fejezi be : ,És tekintsétek meg, kedves rokonim, a'
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szeretetnek ezen csudáit, mellyek mindazon vidéken szemünkbe ötlenek, mellyekre a' nap sugárait lövelli. A' keresztények' ezrei mindenütt ugyanazon erények, ugyanazon föláldozások' példáját ragyogtatták. Több tizennyolez
százada már, hogy Jézus Krisztus' társadalmának ölében
a' nagylelkűség' e' szelleme uralkodik ; több tizennyolez
századnál, hogy az önfeláldozás' ugyanazon tettei ismételtetnek. Minden századnak megvoltak az ő szent Páljai,
szent Ferenczei, szent Vinczéi ; nem mondjuk a' hit- és
szeretetnek ugyanazon csudáit cselekedve, hanem elegend ő jététeményeket elárasztva, hogy csudálatra és magánkívül ragadják még a' jétevés' rendszereiben lcgbővelkedöbb bölcsészt is. Ilány szegény tápláltatott ! hány gyermek és aggastyán nyert menedéket, hány fogoly váltatott
ki ! hány beteg ápoltatott ! hány szenvedő vigasztaltatott !
Mi sem gördit akadályt a' keresztény szeretetnek, nem az
emésztő tüz, nem az elnyelő viz, nem a' mirigyes lég,
melly az életet az ö forrásában meggyilkolja: mindenütt
feltaláljuk bajnokait, hol a' szenvedő emberiség zokog. A'
szeretet tehát megkülönböztető bélyege a' kereszténynek,
azon jel, mellyen az Isten-ember' tanítványára mindenki
ráismerend. tís minthogy, a' bölcsek' vallomása után is,
egyedül a' testvéri szeretet az, melly minket megszabadíthat, mellynek minket megszabaditnia kell, minthogy
minden követelt javítások a' testvéri szeretetben ben foglaltatnak : legyünk buzgó tanítványai Jézus Krisztusnak,
terjeszszük magunk körül az ö tanítását, hogy az ő szentlelke törvényeinket áthassa, intézményeinket megelevenítse, a' mi erkölcseinket általhassa.' (Folyt, köv.)

Hirfüzér.
Az ausztriai ministeri lap, Lloyd egy rendelvényt
közöl, mellynek erejénél fogva az ausztriai püspökök húsvét utáni 3-dik vasárnapra az egyházálladalmi ügyek felőli tanácskozásra Bécsbe hivatnak össze.
A' némethoni ,Piusegyletek' majusra indicált 2-dik
nagygyűlése nem Bécsben, hanem Boroszlóban fog megtartatni, miután a' bécsi fölsőbb egyházi hatóságok határozottan
ellene nyilatkoztak. (A. P. Z.) Némelly urak még mindig
azon szerencsétlen hiszemben vannak, hogy egyházkormányzati kötelességöknek eleget tettek, ha a' hivatalos
iratokra a' dátumot és indorsátát rá irták. A' ki napjainkban küzdeni nem akar : megsemmisül. Csontváz vagyunk
minden szellem nélkül.
A' frankfurti császárválasztást valaki igen igen találólag igy jellemezte : A'forradalom ez egyszer monarchicus gálaruhába öltözött, 's korona- és sceptrummal kezében közeledett a' porosz királyhoz mondván : ,Ime mindezeket neked adom, ha leborulván imádandasz engem.'

A' Radeczki nagyszerű győzedelmeinek következtében lemondott Carlo Alberto helyett trónra lépő fia, Victor- Emanuel kiadott első nyilatkozatában többi közt ezen
nevezetes vallomást teszi :, A'népek' végzetei Isten' kezében
vannak. Az ember köteles magát ezeknek alárendelni, 's
e' kötelesség alól mi magunkat kivonni nem akarjuk.'
Roma, mart. 21. A' török sultan, Abdul-medschid
az armeniai, szent Antal' szabályait követő szerzeteseknek
jóakarata és oltalma' zálogául arczképét és egy lobogót
küldött, következő irat' kíséretében : ,Mi igen jól tudjuk,
hogy a' Romában a' Vatican' közelében élő és szent A n tal' szabályait követő katholieus-armeniai szerzetesek, régi időtől fogva mindeneket elkövetnek, hogy vallástársaikat alattvalóink közt, jótékonyság, tanitás, tudomány, nevelés és erkölcsi képzés, a' jóllét és bölcseség' ezen alapjai
által boldogítsák. Ennélfogva souverain szabad akaratunkhoz képest a' nevezett kolostornak arczképiink, és kéziratunk egy lobogóval együtt olly nézetből ajándékoztatnak
és küldetnek által, hogy ez által nekik hajlandóságunk és.
különös oltalmunk' uj bizonyítványát nyujtsuk.' A' szerzetesek Romában Cesipalotában laknak, mellyet ők XII.
Kelemen' pápasága alatt megvásároltak. Ezen palotában
fogadtatott II. Bajazid' követe Caffa Beis, midőn az VIII.
Incze pápának a' most a' Vaticanban ereklye gyanánt őrzött szent lándzsát 1 4 9 2 - b e n ajándokul hozta. Két atya a'
nerii szent Fülöp' oratóriumából, Cesarini és Conca azon
férfias és méltóságteljes maguktartásukért, mellyet kolostoruk' harangjainak elkoboz tatása' alkalmával tanúsítottak, befogattak, de azóta ismét szabadon bocsáttattak.
(A. P. Z.)
Mainz, mart. 2. A' következő számok, mellyeket egy
franczia hirlap (Ère nouvelle) után adunk, biztos fokmérői
a' Frankhon' fővárosában növekedő szegénység- és erkölcstelenségnek. A' paulai szent Vincze által alapított
párisi lelenczház 1640-dik évtől 1664-kig 9 , 0 0 2 ; 1665-től
1 6 8 9 - i g 1 9 , 3 7 4 ; 1690-től 1714-ig 4 7 , 4 4 S ; 1715-től
1 7 3 9 - i g 5 6 , 2 1 6 ; 1740-től 1 7 6 4 - i g 1 0 4 , 0 4 1 ; 1765-től
1 7 8 9 - i g 1 5 3 , 8 3 9 ; 1790-től 1813-ig 1 6 3 , 9 4 0 ; 1814-től
1 - 3 5 - i g 1 2 3 , 3 1 0 ; 1835-től 1 8 4 9 - i g 7 6 , 1 2 0 gyermeket
vett föl. E' szerint tehát egy 2 0 8 évi időköz alatt fölvett
minden lelencz-gycrmekek' száma 6 9 3 , 2 9 0 - r e megy, 's igy
közép számítással egy évre 3270, egy napra pedig kilencz
gyermek jut.

Kegyes adományok' jegyzéke :
A' pápa ő szentsége' részére, a' zirczi főt. apátság
m á s o d í z b e n : 12 aranyat; a'pesti sz. ferencziek' gyűjteményéből 5 frt 4 0 kr; a' pannonhegyi nevendékpapság 10
frt 15 k r ; a' nagyszombati benedekrendiek 8 frt; összesen
3 3 frt 5 5 kr. p. p. és 12 arany.

KF Számos helyekről érkeztek hozzánk megkeresések lapunk' mult másodfélévi utolsó és utolsó-előtti számainak kipótolása iránt. Eddigelé minden jelentkezőnek kívánságát a' legnagyobb készséggel teljesítettük. Most azonban ezen számok már tökéletesen elfogyván, nem
tehetünk egyebet, mint hogy azokat, miután ugy látszik, átalánosan elvesztek, annak idején
újra kinyomassuk, 's t. pártolóink' példányait, habár áldozattal i s , ezen az uton kiegészíteni
iparkodjunk. Előbb azonban az óhajtott béke' idejét szükség bevárni , hogy az elveszett
példányokról az ország' minden részeiből értesülvén, a' nyomatandó ivek' számát ehhez
képest alkalmazhassuk.
Szerk.
•

S z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k János. — N y o m a l i k L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t ,

• >

Iíunewalderház.

m

r
i r A « « » n
ü ü l j t i ,

r

r r v n a ^ T
c v X Í X A A I

BUDAPESTEN,

38.

* ? A T v a i t i
&
r v i i X v m ü

l

T

,

ÁPRILIS 1 I ? . 1 ^ 4 9 .

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor: kedden, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté, posfán járatva 6, helyben 5 frt.
peng. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél, (Üllői ut. 822. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében, a s
váczi utszában.

TARTALOM : A' böjt' kérdése. Schreiber Lászlé. — A' párisi érsek' papi törvényszéke. — lvöz-Énekek XII. Tarkányi. — Egyházi tudésitások. — Hirfüzér.

A' b ö j t '

kérdése.

Vannak az egyházi fegyelemnek pontjai,
mellyek számtalanszor igazoltatva 's bebizonyíttatva, mindig újra megtámadtatnak, mert az é r z é kiségbe ütközvén, ennek rabjaival folytonos harczban állanak. Illyen a' böjt. 'S mert ebbeli t e r m é szetét ismerjük, épen nem csudálkozánk, hogy
napjainkban is emelkedtek minden oldalról szózatok, mellyek annak eltörlését kívánták. Hisz' k o runk nem volna a' test' emancipatiojának kora, ha
minden bilincset, melly azt a' lélek'szolgálatába
nyügzi, széttörni nem iparkodnék ; 's a' coelibatus'
ostromlói következetlenek lennének, ha a' természet' szent törvényeinek a' böjt általi eltiprását
békével tűrnék ! De midőn ezen nem csodálkoztunk , bámultuk igenis, 's mélyen fájlaltuk, hogy
ezen szomorú csatában ollyanok is részt vettek,
kik egyébkint keresztényies érzelmet 's egyháziassá.ot tanúsítottak. 'S miután e' körülmény csak
annak tulaj donitható, hogy a' böjt' lényege f é l r e ismertetik, 's a' gyakorlatával, de kivált sürgetésével járó nehézségek igen nagyoknak képzelteinek : azért nyultunk gyakorlatlan tollúnkhoz, k i tárandók ez ügykörüli nézeteinket,'skiinutatandók
a' nehézségek 's ellenvetések' gyengeségét.
A' böjt' kérdése, mennyiben az a ' s z e n t - i r á s és hagyományban gyökeredzik, annyiszor és anynyira megfejtetett, hogy ez ügyben méltán fölöslegesnek tarthatunk minden bővebb értekezést ;
minthogy pedig leginkább azokhoz szólunk, kik a'
böjtöt nem lényeges dolognak tartják, 's elérkezettnek vélik az időt, mellyben az az egyházi f e g y e lemből kiküszöböltessék : következő három k é r dést tűztünk ki magunknak megfejtésül : 1-ször :
Milly okokból rendelte az egyház a'böjtöt? 2 - s z o r :
Megszüntek-e napjainkban az okok, mellyek a'
böjt' rendelését kívánták? 3 - s z o r : Léteznek-e
ELSŐ FÉLÉV.

fontos o k o k , mellyek eltörlését sürgetik? Ugy
látszik, e' kérdések a' tárgyat eléggé kimerítik.
I. Először is meg kell jegyeznünk , miszerint
az egyház a'böjtöt nem rendelte, hanem elfogadta
's szabályozta. A'kereszténység' eszméjével a n y nyira össze van forrva a' test' sanyargatásának, az
önmegtagadásnakkötelességérzete, hogy ez a m a n nak kifejlésével, mint a' levél a' dus erejű f a t ö r zsön, mindjárt életbe lépett. Innét v a n , hogy az
egyháznak legrégibb határozatai az apostoli k á n o nok- 's institutioktól kezdve, a' böjtnek gyakorlatát, mint fönlevöt fölteszik, 's leginkább csak a n nak mikénti szabályozására vonatkoznak. Midőn
tehát azt kérdjük, mi okból rendelte az egyház a'
böjtöt, tulajdonkép azon viszonyt kell elemeznünk,
mellyben a' böjt a' kereszténység' belső l é n y e g é vel áll. Ha e' föladatnak kimeritöleg akarnánk
megfelelni, mindazon pontokat kellene tárgyalás alá
vennünk, mellyek által a' kereszténység' szelleme
a' gyakorlati élettel érintkezik ; azonban elég lesz
néhányat kiemelnünk, hogy kitüntessük, miként
igaz kereszténynek a' böjt' gyakorlatát melegen
nem pártolnia nem lehet.
a) A'kereszténység'alapja az eredendő bün;
e' nélkül a' megváltásnak még eszméje is k é p t e lenség. Az eredendő bün, a' katholicus tanitmány
szerint, eltorzítván az emberben Istennek képét,
elenyésztetvén a' természet fölötti adományokat,
mellyekkel az Teremtőjétől eredetileg fölruháztatott, de fönhagyván mégis a' képességet a' j ó r a ,
folytonos harczot támasztott az érzékiség vagyis
test, 's a' szellemiség vagyis lélek között. Az Ü d vezitő' halála eltörlé ugyan a'bíint, 's a'keresztség'
szent vize lemossa az örökös halál' bélyegét a'
lélekről, de a' bűnnek következményei fönmaradnak, 's a' gonosz kívánság (concupiscentia a' tri—
dentinum szerint), melly a'testet használja e s z k ö zeül, nem engedi, hogy a' lélek itt e' földön az

38

298
Üdvezitője által kivívott béke' malasztját élvezze.
A' testiségnek e' káros befolyását a' lélek' életére
valamint mindenikünk fájdalommal tapasztalja, ugy
a' mélyebben gondolkodók mindig panaszolták.
Milly keserű bánatot tanúsítanak Horácznak szavai :
—
—
—
Vides ut paliidus omnis
Coena desurgat dubia? Quin corpus onustum
llesternis vitiis, animum quoque praegravat una,
Atque defigit huino divinae particulam aurae ! *)

ember az eredendő b ü n - ' s m é l y sülyedésének d a czára is megtartotta szabadságát, 's ennélfogva nem
csak képes, hanem köteles is üdvezülésének munkájában tevőleges részt venni. Ez alapigazságnak
kifolyása a' jó cselekedetekröli tan, melly valamint
eldöntő válaszfalat képez a' katholicismus 's a ' r e formátorok' vallásrendszere közt : ugy minden k a tholicusoknak elmellözhetlen kötelességévé teszi,
hitét a' szeretetnek kiható cselekményei által b e bizonyítani, 's életbe léptetni. Mellyek legyenek e'
cselekmények, az isteni szerzőjétől a' lelkek' v e zérletével megbízott egyház határozza meg. Az
egyház pedig nem csupán a' gyakorlati erények'
hosszú sorát tűzi híveinek elébe, hanem a' szentírás és hagyomány' nyomán, 's a' birtokában levő
hatalom után indulva, a'böjtöt is ; leginkább ugyan
mint az erényesség' majdnem mellözhetlen s e g é d szerét , némikép mindazáltal mint magában önálló
erényt is. Luther' alaphibájából, melly szerint az
embert szabadságától teljesen megfosztottnakképzelé, visszautasithatlanul következett a' borzasztó
tan , miszerint a' jó cselekedetek az üdvességre
nem szükségesek, haszontalanok, sőt károsak i s ; 's
ö csak következetlenségeinek számát szaporitá,
midőn elszörnyedve elvének siralmas hatásától,
panaszokkal kívánta helyreállítani tanítványai k ö zött az erkölcsiséget, 's többi között a'böjtöt is. A'
katholicismus' alapigazságából önkényt következik a' jó cselekedetek' szükségessége ; 's csak
következetlenséget, a' föelvhezi hűtlenséget, t a núsítana ama' katholicus , ki a' jó cselekedetekn e k , 's ezek között a' böjtnek gyakorlását nem
szükségesnek itélné. Nem szándokunk itt, az e s z mefolyam' menetét tovább követve , mutogatni,
milly hatalmas segédeszköze a' böjt a' k e r e s z tény erényeknek: tanúsítja azt a' szentek' t ö r ténete , magasztalja minden keresztény erkölcstanító , bizonyítja a' logica 's élet, 's bár csak
egy szempontból megénekelte már a' pogány
költő is :

'S lia már a' pogány világ is illy bánatos hangokban önté ki keservét a' testnek a' lelket elnyomó
hatalma fölött; a' pogány világ, mellynek a' lélek'
magas rendeltetése 's az erény' tisztasága felöl
olly csekélyszerü fogalmai voltak : mit szóljon a'
keresztény, ki tudja, hogy testét az erény' gyakorlatának segédszereül n y e r t e , 's ki most abban
szellemének röptét akadályozó ellenséget kénytelelen tapasztalni? Valljon kinek nem voltak p e r czei, mellyekben a' malasztnak sugára mélyen
szivébe hatott, meggyújtva a'magasra törekvésnek
lángját; mellyekben a' tiszta keresztény erénynek
ragyogó eszménye tündöklött szemei előtt? De a'
lélek' szárnyai szegve voltak, 's az égig magasodó
akaratnak legszilárdabb föltételei a' testnek földre
sújtó hatalmán széttöredeztek. E' fájdalmas tapasztalás vezette a' montanistákat, manichaeusokat
sok inasokkal a' test' lerontásának bus komor e l méletére. De a' kereszténység fölfogván a'testnek
rendeltetését, kárhozatot mondott az istenkáromló
tanokra, 's eszközről gondoskodott, melly által az
embert állatiságából emancipalja, 's hivatásának
elérésére fölképesitse. Ez eszköz a' böjt, melly az
érzékiség' tulnyomóságát eltiporja , a' szellem'
szabadságát biztosítja, 's az akadályt zsámolylyá
alakítja, mellynek segélyével az akarat az erényt
elérheti. 'S bár tudjuk, mennyire nehéz az erkölcsi világban biztos ítéletet hozni, azt mégis bátran
merjük állítani, miszerint ez eszköznek alkalmazása nélkül senkisein jut a' tökély' ama' fokára,
mellyre egyéb tulajdonságainál fogva hivatva van;
—
—
—
—
—
—
Ergo
valamint azt is, miszerint ki a'böjtöt megveti, m a Quod superest, non est melius, quo insummere possis ?
gát a' keresztény erényt veti meg. ,Jejunium verő
Cur eget indignus quisquam te divite ? Quare
— ad orationem adhibeamus. Jejunium quidem
Templa ruunt antiqua deum ? Cur improbe carae
certe maxime est cum oratione sociatum, nam qui
Non aliquid patriae emetiris? *')
cibo et potu sunt onusti , liorum mens oppressa
c) Legyen szabad még egy szempontot fölest sic, ut neque Deum intueri, neque quid sibi
hoznunk.
A'keresztény hitnek, a'megváltásnak és
velit oratio cogitare possint.**)'
üdvezitésnek egész lényege az áldozatban pontob) A' kereszténységnek 's illetőleg a' katho- sul össze. Áldozat, önmagának föláldozása által
licismusnak második alaptanitmánya az, hogy az váltott meg bennünket Isten' lia ; áldozat, önmagunk' föláldozása által teszük sajátunkká a' m e g váltást.
Ezen áldozatot, mellyet mindenkinek ö n *) Hor. Sat. II. 7.
**) Catechismus Romanus ex Decreto Concilii Tridentini
editus. D e oratione.

*') Ilorat. Sat. II. 2.
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magán kell teljesítenie, lartá szem előtt sz. Péter,
midőn a' keresztényeket egyetemben papoknak,
regale sacerdotium-nak nevezé. Ezen önfeláldozást részint annak tudata igényli tőlünk, hogy I s tennek mindenünkkel tartozunk, részint a' s z e r e t e t , melly a' kereszténységnek fő törvénye. Á l dozat nélkül nincs szeretet. ,A' szeretetben' szól
Genou de, ,kettőt szükség tudni : azt, hogy s z e r e t tetünk, 's azt, hogy szeretünk. A' kereszt, az 01t á r i - s z e n t s é g , Jézusnak érettünki önföláldozása
biztosit arról, hogy Isten szeret ; önkényt elvállalt
szenvedéseinkből tudjuk m e g , hogy öt viszont
szeretjük. ,Vulnera mea loquuntur pro m e , quia
diligo te.' Mi biztosithat róla, az örömélvezet'
mámorában, hogy Istent 's nem adományait s z e r e t j ü k ? A' földön önkényt elvállalt nélkülözések,
szenvedések.'
Ezért mondja Krisztus : ,Qiii
vult me sequi, abneget semetipsum.' Hogy pedig
e' megtagadások között első helyen a' testnek
megtagadása, a' böjt áll, hogy ezen a' k e r e s z ténység' valójától követelt áldozat az érzékiség 1
táplálására szolgáló ösztönnek f é k e z é s é t , a' b ö j töt föltételezi, alig fogja kétségbe vonni, ki egy
részt az emberi természetet, más részt a' k e r e s z tény erény' igényeit figyelemmel meggondolja.
Végtelenig füzhetnök ebbeli elmélkedésünk'
fonalát, lia, mint emiitök, mindazon viszonyokról
akarnánk szólani, mellyek a' kereszténység 's a'
böjtnek gyakorlata között léteznek : azonban azt
hiszük, miszerint az eddig fölhozottak is e l é g ségesek minden őszinte gondolkozásul ama' m e g g y ő z ő d é s - 's vallomásra birni, miszerint az e g y ház a' böjtöt nem mint a' reformátusok hirdették,
's utánok annyian vagy meggondolatlanul vagy
gonoszul kiáltozzák, önkényleg, hanem a' legfontosabb okokból parancsolta híveire. (Vége k ö v . )
Schreiber László.

A ' p á r i s i é r s e k ' p a p i t ö r v é n y s z é k e . *)
Az egyházi Ítélőszékek és ujonnani alakításuk a' clerus és világiak' beszédeinek gyakori
tárgyai. Ennek oka főleg majd a' figyelem, melly
a' Francziaországban létező püspöki törvénykezésnek e' nem jelentéktelen ága iránt nyilvánul;
majd a' most fölmerülő, többet-kevesbbet homáGenuude : Exposition du dogme catholique. Chapitr.
III. L'eucharistie.
*) Miután a' papi törvényszék és püspöki biróhatóság'
kérdése nálunk is megpendittetett , sőt némellyektöl
vellicáltatott is ; czélszerünek találtuk ezen a' ,Katliolik'-ban megjelent czikknek közzétételét.

Szerk.

lyos reformtörekvések. Francziaországban a ' k ö zép korban keletkezett, 's a ' p o l g á r i életben d i v a tozott hűbéri viszonyoktól nem sokban elütő b e neficiatusnak tökéletes eltörlése nagy befolyással
birt a' papi törvényszékekre, valamint a'házassági
jognak az egyházi bíróság alóli kiszakasztása, és
a' világi bíróság' jogkörébe való kebeleztetése is.
Ez által a' legfontosabb kérdések függetlenek l ő nek a' papi törvénykezéstől, 's igy a' papi t ö r vényszékek is a' franczia egyházmegyéknek v i s z szaállittatásával elfogulatlanabb és egyszerűbb
alakot öltöttek, mellyek szerint a' püspök, mint
egyedüli rendes biró, önmaga mondott Ítéletet az
előforduló kérdések fölött, és pedig vagy az a d ministrativ rendszer' utján, v a j y helytartója ( o l f i cialis) által, egyszerűn, bíróilag. Hogy itt, az
egyszerű, közvetlen tárgyalásnak minden előnyei
mellett i s , találkoztak balfogások és h e l y t e l e n s é g e k , nem csudálható, mivel ezek a' nap alatt e l kerülhetlenek. Legkivánatosb volna azon k ö r ü l ményeknek kerülése,mellyeknél fogva az e g y s z e r ű ,
's közvetlen, habár legtörvényesebb eljárás'daczára
is, a' püspökre mindig kellemetlenségek h á r o m l a n a k , annak gyakran az egyoldalúság és önkény'
színezetét adják ; v a g y legalább tulszigor és h i deg törvényesség' árnyfoltját vethetik a' f ö p á s z tornak jellemére, és mellyek kivált az álladalmi
viszonyok- és intézkedéseknél lépnek homloktérb e , h o l , mint minden birói tárgyalásoknál, l e g k i terjedtebb részvét engedtetik a' közönségnek. Ez
b r t a , már több év előtt, a'dignei püspököt Sibour
urat (most párisi érseket) a' papi törvényszéknek,
a' mennyire az egyházi alapelvek engedik, a' f r a n czia törvényhozás' analógiája szerinti ujonnani
alakításának megkisértésére. Mivel pedig sem az
egyházi javadalmak' hűbéri maradványai, sem a'
házassági jognak bonyolult viszonyai nem voltak
útjában, 's az egész tárgy ,tabula rasa'-ként még
érintetlenül és nyíltan állott előtte, innen nem is
akadhatott nagyobb nehézségekre. A' tőle kelt ('s
most már a' párisi föegyházmegyébe is behozott)
intézvénynek alapvonatai következők : A' papi
törvényszéknek elnöke egy ,officialis', ki a' p ü s pök' nevében s z ó l , kinek ítélete azonban h a t á r o zott püspöki megerősítés nélkül érvénytelen. Az
officialist az egyházmegyei papság' különböző
osztályzataiból választott tanácsnokok, vagy ü l n ö kök környezik ; ezek az esküdtszékek' modorára,
ítélnek a' ,tény' fölött, ha p é l d á u l , bünös-e a'
vádlott, vagy nem ; az olficialis ellenben csupán a'
törvényt, 's az egyházi kánont tartozik az e g y e s
tényre alkalmazni. Van továbbá egy nyilvános
vádló ( p r o m o t o r ) , ki a' vádat emeli és n y o m o z z a ; a' vádlóknak szabadságában áll védőt v á l a s z 38*
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tani, ki helyette föllépjen. Az már értetődik, hogy
minden, a' törvényszéknél alkalmazott tisztviselők
a' püspöktől neveztetnek ki, és nyernek teljhatalmat; 's hogy átalában minden halározathozásban a'
kánoni jogok szolgálnak zsinórmértékül. Innen, a'
közelebb kijelölt esetekben történhetik fölebbvitel
(appellatio) a1 püspöktől az érsekhez, ettől a' p á pához. IIa mi közelebbről tekintjük meg ezen intézkedést : észreveendjük, hogy a' szabály, melly
szerint a' felsőbb és alsóbb rendű clerusból kiválogatott papi ülnököknek a' ,vétkes' szó fölött
szavazniok kell, utánzása a' világi törvényszéknek
a' clerus' érdekében. Es a' dolognak alapját t e kintve, még sem egyenlő az ; hanem tán elöbbrevaló volna azon intézvény, melly szerint a' papi
ülnökök nem csupán a' tény fölött szavaznának,
hanem az egész tárgyalásba folynának be. Nem
emlitve azt, hogy a' lény fölötti egyszerű határozás által a' birónak (olficialis) a' legfontosabb
szerep jut : alkalmazása tudnillik a' kánoni büntetésnek, melly ismét igen gyakran a' legkisebb
mellékkörülményektől függ és feltételeztetik, 's
hogy a' ténynek, a' mennyire az a' törvény' k ö rébe vág , helyes megítélésére a' kánoni jognak
nagy ismerete szükséges, elég lesz megemlítenünk : hogy illy eljárás soha sem divatozott az
egyháznak elökorában, 's hogy az bizonyára csak
kisértet és átmenet szilárdabb törvénykezési f o r mára. Egyébiránt az egészen elömölve látjuk azon
egyházi elvet, melly szerint a' püspök egyedüli
biró, egyedüli tulajdonosa a' birói hatalomnak, és
alárendeltjeitől minden részben független; sőt még
többet is találunk, mint az egyházban még törvényesen fönálló régi modorú officiolatusokban, hol az
olficialis' szava magában jogi érvénynyel bir, és csak
fölebbvitel, vagy püspöki dispensatio által változtattathatik meg. A' franczia világi bíróságnak ( e s küdtszéknek) utánképeztetése csak látszólagos ; és
valóban az egyházban az csak illyen lehet. Mert a' világi esküdtek ollyanok közül választatnak ki, kiknek jogtudományra szukségök nincsen, 's abból
nagyobb részt semmit sem tudnak; ellenben a'
püspök papi tanácsnokait önmaga, és azokból n e vezi, kik bizalmát bírják, és kik, Ítélete szerint, a'
miveltség- és jámborságnak azon fokán állnak,
melly ezen állásban megkívántató ; épen ugy, mint
régebben is az officiolatust a' püspök egészen önbelátása szerint válogatta, és rendelte meg. Ezen
egész intézvény azonban nem uj ; nem korlátozása
az a' püspöki hatalomnak, sem nem kiterjesztése
ennek lefelé, hanem egyszerűbb modor, melly
v é g r e is csak minden polgári (és egyházonkivüli)
viszonyoknak a' világiasitás által végbevitt átalakításán alapul.

A' papi törvénykezésnek ezen rendszeritésében legfőbb, 's az egyházi kormányzat' ügyében
legüdvesebb dolog : egy szilárd kánoni rendszab á l y - és formának létrehozása, melly előbb e g é szen, vagy legalább részben hiányzott; mivel majd
k é t , három és több föhelyettesek kezelték az
ügyeket a' püspök' nevében és a' püspökkel, sőt
a' papok elleni panaszokat is többnyire ök v é g e z ték el administrativ uton, a' nélkül, hogy a' papi
perekre nézve különös, a' kánon' értelmébeni t ö r vényszékek léteztek volna. Így van ez azon német
egyházmegyékben i s , mellyek egykor franczia
uraság alatt lévén, Franczhon' egyházának sorsát
oszták; átalában pedig ezen birói intézet'fölélesztése és rendszeritése Némethonnak még több e g y házmegyéjében kívánatos lenne. De megengedvén
azt, ne adjunk helyt ama' balnézetnek, mintha a'
papi törvényszék a'vilr'ginak mintájára képezhető,
's mint ez utóbbi, népszerűbb alakok', például csak
a' népfölség' elvét emiitjük, elfogadására képes
lenne. Az egyházban az elv soha sem változik; a'
Krisztustól megállapított hierarchiai rendnek m a radnia kell, 's ennélfogva a' püspök mindig m e g tartandja teljhatalmát (plenitudinem potestatis)
egyházmegyéje' papsága fölött; csak ö töle 's ö
általa kelhet , az egyház' szelleme szerinti, 's az
egyházmegye- és kormányzatának jóllétét előmozdító minden intézkedés ; ö marad birája egyházmeg y é j é n e k ; az ö nevében itél a' tőle választott
helynök, 's az ő nevében bíráskodnak a' töle v á lasztott tanácsnokok.
—

-

K0Ï-ÉNEKEK.
Az Angyalok és Szentek' lisztelelére.

XII.
Több szentek és Minden-szentek1
ünnepén.
, N y ú j t s d ki mennyből ó h sz. Anyánk k e z e d e t ,
Ne utáld m e g 'st

szerint.

1. Szenteidben csudálandó nagy Isten!
Vedd szivünknek áldozatját kedvesen,
Melly a' szentek által
Csak Téged magasztal.
2. Te vagy a' kincs, mit minden szent keresett,
Ebben tölte a' mulandó életet ;
'S a' mulandó élet'
Dija, üdvesség lett.
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3. Te az öröm, melly miatt a' világot,
Megvetették, mint csalárd hiúságot,
Mellynek édessége
Csak a' lélek' mérge.
4. Minden ügyben szent neved' dicsősége
Volt a' legfőbb czél, melly szivökben ége,
'S őket ez vezette
Igaz szeretetre.
5. A' szeretet őket Hozzád emelte,
Szeretetnek véghetetlen kútfeje !
'S ott könyörögnek érttünk,
Kik itt harezban élünk.
6. Oh hallgasd meg kérésöket jó Atyánk !
'S irgalmadnak áldásával tekints ránk :
Hogy Hozzád térhessünk,
'S megüdvezülhessünk.
7. Zengje ég, föld 's mind, a' mik benne élnek :
Áldás Neked, Atya, Fiu 's Szentlélek !
Téged szent Háromság!
Áldani boldogság.
Tarkányi.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Magyarítón.

's alesperesnek áthelyeztetvén, azon minőségben 1837-dik
évig e' több ezer hiveket számláló városban lelkipásztorkodott, mig ugyan ez 1837-dik évben pozsonyi kanonoknak,
's rövid idő' lefolyta után városi lelkész- 's czimzetes apátnak neveztetve, azon térre helyeztetett, hol pásztori
buzgósága 's tevékenysége' hervadhatlan koszorúját vivta
ki magának. Mert mint e' népes és jeles város' lelkésze
minden városi tudományos, képző, jótékony 's művészi
intézetek' élén állván, 's mindnyáját összemunkálkodása-,
pénzbeli segedelme- 's néha legnagyobb önmegtagadásával
elősegíteni törekedvén, elfelejthetlen emléket híveiben,
tiszteletet társaiban, 's elvitázhatlan tekintélyt honfiaiban
szerzett magának. Vendégszeretete, 's a' szegények iránti
bőkezűsége olly kitűnő vala, hogy háza társas gyüldéhez
hasonlított, 's a' számtalan mindennapi szegények közül
soha senkit el nem bocsátott enyhítés 's vigasztalás nélkül.
D e az evangelium' szent szellemét : Ha alamizsnát osztogatsz, ne hirdesd tárogatóval, mint a' képmutatók; ne tudja
bal kezed, mit teszen jobbod, *) felfogva, mennyi szegényeket vigasztalt legyen titokban, csak az tudja, kik azok' hálás szózatát hallva, könybe lábadt szemeiket látja. Sőt
meg nem elégedve azzal, mit életében tett, még halála
után is könyeket szikkasztani, 's szegényeket vigasztalni
törekedett. 'S valóban jótékonyságának tagadhatlan jelei,
hogy végintézetében is ezeket rendelte : 1) miszerint már
eltakarittatása' napján a' szegények közt 80 p. frtok osztattassanak ki. 2) Igazságát érezve e' szavaknak :,Sancta et salutaris est cogitatio pro defunctis exorare Deum,ut a peccatis
solvantur,' * 2 ) maga 's elhunyt rokonai' lelkeiért számos
szent-miseáldozatok ajánltassanak. 3) Szent Imre herczegről nevezett növeldének 5 0 p. frtot 's többféle képeket;
4) Szent Márton' templomának 1 0 0 p. frtot 's gazdag mise
öltönyt ; 5) A' pozsonyi ferenczieknek 4 0 p. frtot ; 6) A' capucinusoknak 4 0 p. frtot ; 7) a' gyermek-óvodának 40 p. frtot ;
8) A' siketnémák' intézetének 4 0 p. frtot; 9) A' zeneegyletnek 4 0 p. frtot ; 10) Az érsekújvári ferenczieknek 4 0 p. frtot ;
11) Szolgájának bérén kivül 1 0 0 p. frtot; többi cselédei'
mindegyikének pedig béröken kivül szinte emléket hagyományozott. Elvégre szent András' czinterén egy uj fényesen
faragott kőkeresztet felállíttatni rendelt. Hideg tetemeit
pedig hivei közt a' közös sírkertbe eltakarittatni kívánta,
szívből óhajtván végső nyugalmának helyét is bizalommal
azok között kiszemeltetni, kik annyi bizalommal viseltettek iránta. ,In medio fratrum rector illorum in honore.' * 3 )
Az örök nyugalom 's béke' szent angyala lengjen hamvai
fölött.
Ch.

Pozsony, april' 11-kén 1849. Bus gyászba borultunk,
midőn ma nemes Pozsony városának érdemteljes lelkésze,
a' magyar egyház 's a' pozsonyi káptalan' szeretve tisztelt
tagja, az árvák'gondos atyja, a'szegények'nagylelkű gyámnoka, az emberiség 's a' nyájas, szives társalgás' leghőbb
barátja' hideg tetemeit a' holtak' epesztő ravatalán szemlélők. ,Az ember' napjai valóban árnyékként elmúlnak.' *)
Főtisztelendő Kremnicska János, pozsonyi kanonok 's v u tavölgyi a p á t , ki olly diszes tulajdonokkal fénylett, földi
pályáját elvégezve, jámbor lelkét, minden halotti szentségekkel ellátva, Istennek, kitől nyerte v a l a , visszaadá **). 0
Esztergom város és tisztes polgári család' szülötte lévén,
1776-dik évi augustus'29-kén látá élete'első világát. Vallásos első nevelését istenfélő szülei' felügyelése alatt az
esztergomi tudományos intézetekben nyeré ; szép reménységü tehetségeit korán kifejtvén, az egyházi rendbe felvétetett. Ebbe soroztatva tudományos kiképeztetését a'
A' frejusi püspök megyéje' papjaihoz, a' világi tepozsonyi várban akkor létező köznöveldében nyerte. Itten
kintély
által politicai ünnepélyek' alkalmával megrendelni
a' bölcsészet 's hittan' magasztos tárgyaival megbarátkozva, 's azokat komoly figyelemmel magáévá téve, 1800-dik szokott isteni-tisztelet vagy imádság' tartását illetőleg,
évben áldozárnak fölszenteltetett, 's Kemencze nemes következő, ránk nézve is igen tanulságos, sőt követendő
Hont megyében, 's Esztergom város' segédlelkészének ne- körlevelet intézett : ,Minden pap tudja ugyan, de sok máveztetvén, mindenütt olly buzgósággal működött azür' szöl- sok nem látszanak arról eléggé meggyőződve lenni, hogy
lejében,hogy már 1803-dikévbenEsztergom viziváros'lelké- egyedül az egyházi hatóság, v a g y ugy szólván maga a'
szének, 's rövid idő múlva alesperesnek választatva, ottan megyés püspök az, kihez az egyház' átalános törvényei
J821-dik évignyáját mint jópásztor legelteté, hiveit mint szerint tartozik kizárólag határozni mind a' fölött, mí az
szives atyaigazgatá. 1821-dik évben Érsekújvárba lelkész- isteni-tisztelet' belszertartásait illeti; valamint minden

Francziaország.

*) 143. Zsolt. 4.
* * ) Szónok' könyve XII. 7.

* ) Máté VI. 2. 3.
II. Macab. XII. 46.
* 3 ) Szónok' könyve X. 24.

302
körülmények között, legyenek azok bármiilyenek, az imádságok' természetéről, választásáról és ünnepiességéről is
rendelkezni. Ez átalában igy van, és másként nem leliet.
,Semmi világi hatalomnak,' igy ir X I V . Benedek ,Quemadmodum preces' 1774-ről a' világ' minden püspökeihez intézett köriratában ; ,Semmi világi hatalomnak sincs joga,
nyilvános imádságokat egyenesen megrendelni', (annál kevesbbé tehát magát a' formulát előirni,) ,legyen ez bár hálaadás, vagy történjék Isten' oltalmának lekönyörgése' tekintetéből. Kétségkívül nagyon is méltányos,' teszi hozzá
a' nagy pápa, ,imádkozni az álladalom' főnökeiért és szándokaikért ; ennélfogva a' püspökök készségeseknek is mutassák magukat, minden igazságos kívánatnak eleget tenni, melly o' tekintetben elejökbe terjesztetik. De egyszersmind emlékezzenek meg, hogy egyedül ők vannak küldve
mindazon ügyek' szabályozására, mellyek az isteni szolgálattal összeköttetésben vannak, és liogy nélkülük ezt
senki sem teheti.' E' tan uraim az egyház' isteni szerkezetének nyilvános kifolyása, 's napjainkban Francziaország' politicai alkotmányában emberi alappal is bir. Az
egyház' szabadsága, és szellemi tekintélyének a' hit, moral és fegyelem' tekintetébeni függetlensége az országos
törvényhozás által csak ugy vannak biztosítva, mint minden egyéni lelkismeretnek szabadsága. A' fölforgatások és
zavar' ezen napjai, midőn alig lehet tudni, ha valljon a'
hatalom, melly ina fönáll, holnap létezendik-e ; és ha a'
bárminemű uj fölkelés által fölemelkedett győző nem ellenkezőjét kivánandja-e annak, mit a' tegnapi uralkodó
rendelt ; egy illy időszak mondom nem azon természetű,
hogy benne a' püspök kevesbbé óvatosnak mutathassa
magát, e' szent szabadság elleni minden merényeknek,
mennyiben csak rajta áll, megelőzésében. Senki sem fogja
azt hinni, miszerint az egyház' szemeiben már minden ügy
jó, csak azért, mivel győzött, és hogy elégséges, csak legerősbnek lenni, hogy az ő imádságait valaki megérdemelhesse ; mellyek igy azzal végződnének, hogy a'nép' szemében
nem lennének egyebek, botránynál, és inkáhb káromlás,
mint egy actusa az alázatos hódolatnak az isteni fölség
előtt. Es ez az, minek következtében a' jelen körülmények
között sokkal inkább mint valaha, szükségesnek találtuk,
e' tárgyra nézve különös rendszabályokat adni ki, melylyektől senkinek sem leend szabad, még daczára azon kisebb kellemetlenségeknek is, eltérni, mellyek innen a' távolábbra eső helyeken támadhatnak, lia a' kormány, mint
ez egy év óta többször megtörtént, nem elég korán adandja tudtunkra kívánságait vagy fölhívását. íme tehát kedves munkatársaim a' rendszabályok, mellyek ezentúl pontosan lesznek megtartandók, és szükség' esetében a' lelkipásztor által maga igazolása végett a' helyhatóságoknak is előmutathatok. 1-ször: Semminemű vallási szolgálat, legyen az halotti, vagy hálaadás, vagy könyörgés,
mellyet a' kormány politicai okoknál fogva, vagy közérdek' tekintetéből megrendelend, a' megye' egyetlen-egy
egyházában sem tartathatik előbb, mint ez ügybeni utasításunk' vétele után ; és az általunk kijelelendő imádságokban vagy szertartásokban valamit változtatni, elhagyni,
vagy azokhoz hozzátenni semminemű eset' alkalmával
sem leend szabad, és cz a' fölfüggesztés' büntetése alatt.
2-szor: Az isteni szolgálat' egyetlen officiumát, habára'
kormány' kívánatára általunk már helybenhagyva vagy
előírva is lett volna, még ünnepély nélkül sem leend szabad ismételni kívánatára egy vagy több particularis társulatoknak, legyenek azok bármellyek. 3-szor : Ha megtörténnék, hogy az illyen ünnepélyek' alkalmával a' zenészi
kar vagy más személyek a' szent szertartásokat nem val-

lásos dalok ; vagy liturgicus énekek által ugyan, de metylyek a' lelkipásztor' rendelkezésének előírásán kivül intonaltatnának, zavarni merészelnék, ő a' rend és az Isten'
házát illető tisztelet' visszaállítására irányzott igyekezetnek bölcs modorú' megkísértése és nem sikerülése után,
köteles a' szertartásokat félbenszakasztani, 's elhagyni az
oltárt ; vagy ha már fölmutatás után l e n n e , a' misét
halk hangon elvégezni és visszavonulni ; mire mindarról,
a' mi történt, minket tudósitand. 4-szer : Mi az 1848-diki
febr. 2 4 - és május' 4-diki évnapokat illeti, mellyeket a'
nemzeti gyűlés nyilvános ünnepekiil rendelt, a' lelkipásztor
urak, ellenkező határozat' kibocsátásáig, kötelesek febr.
24-dikén (vagy más szabad napon, ha ez vasárnapra
esnéK,) gyász isteni-tiszteletet tartani azon áldozatokért,
mellyek az 1848-diki februári napokban elestek. És lia a'
kormány ott, hol ez eddigelé nem történt, hálaadó istenitiszteletet is kivánna : a' ,Requiem' után, a',Te Deum'-ot,
,Salvum fac populum tuum Domine', vagy ,Domine salvam
fac rempublicam' féle versnek, és ,Deus, a quo sancta desideria' imádságnak kíséretében olly szándokból éneklendik, hogy Istennek hálaadassék, miszerint a' vesztének örvényénél álló társadalmat könyörületesen megmentette.
Május' 4-dikén, mint azon már sokkal derültebb napnak,
mellyben a' kormányfornia a' nemzet' törvényszerű képviselői által ünnepélyesen kikiáltatott, évünnepén, ha a'
megkeresés erre hivatalosan megtörtént, részünkrőli minden más utasításnak elvárása nélkül, az ünnepélyes ,Te
Deumot' a' szokásos vers- és imádsággal éneklendik ; hogy
Istennek ezen második jótéteményért, melly az elsőnek
szerencsés complementuma, hálákat adjanak. Végre 5-ször :
Egyikét ezen szent szertartásoknak sem leend szabad különös engedelem nélkül, melly a' leghihetőbben megadatni
nem f o g , megtartani az isteni-tiszteletre fölszentelt templomok' körén kivül, az egy Toulon' városát kivéve, melly
miként mindenki tudja, fekvésénél fogva minden tekintetben kivételes. Uraim ! bizonyos vagyok b e n n e , hogy önök
szeretik és pontosan is megtartandják ezen rendszabálj'okat, mellyek önöknek egy igen kényes kötelesség' betöltését
könnyitendik, és mellyek önöket bizonyos személyek,' kiknek
gyengesége vagy igényeik önök közül egyikét vagy másikát igazságtalan üldözésnek tehetnék ki, irányábani minden
felelősségtől fölmentendik. Az Ur' áldása legyen veletek,
és különféle czimeknél fogva a' mi közös gondosságunkra
bizott minden híveinkkel! Kázmér-Alexis, frejusi püspök.'
Paris, mart. 20. A' ,Moniteur' a' nyilvános munkák'
ministerétől következő körlevelet hoz : ,Uram ! A' köztársasági kormány állandó gondjainak egyike, a' munkások'
sorsának javítása. Ön azon állásban v a n , hogy megbecsülheti az administratio' erőlködéseit, a' financialis forrásókhoz képest, a' köz és részletes munkák' kifcjlését előmozdítani. D e a' munkához, melly élelmet ád, én mindig
az erkölcsi állapotnak azon javítását, az értelmiség' szükségeinek azon kielégítését, melly a' személyes méltóság'
érzetét neveli és erősiti, és a' munkásnak engedett azon
könnyűséget is számítom, mellynél fogva ő a' religio és
család' kötelességeit szabadon gyakorolhassa. A' munkásnak a' vasárnap' nyugalmára van szüksége ; szükséges tehát, hogy ez az erkölcsiség és egészség' kettős szempontjából tiszteltessék. E' tekintetben a' példának a' nyilvános
hatóságok' részéről azon határok közt, mellyeket nekik a'
szabadság' törvényszerű 's a' kormány által semmi tekintetben illettetni nem szándokolt szükségletei szabnak, kell
jönnie. Ennél fogva rendelem, uram, hogy jövőre a' közmunkák' műhelyeiben, vasárnap- és ünnepnapokon minden
munka szűnjék meg, és pedig a' napra fölfogadott munká-
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sokat illetőleg a' kormány' költségeire. Azon esetre, ha kivételes körülmények igazolnák ezen ren 'elet' derogatioját,
ön annak idején fog az iránt a' szükséges fölhatalmazásért
folyamodni, hogy az illető hatalom azok' értékét még jókor
megítélhesse. Fölhívom ö n t , hogy ezen határozatomat az
alatta lévő hivatalnokokkal közölvén, egyszersmind annak
végrehajtására is a' szükséges rendeléseket megtegye. V e gye ön uram megkülönböztetett tiszteletem' biztosítását.
A' közmunkák' ministere, Lacrosse T.'
— Fayet u r , orleansi püspök és népképviselő P a risban april' 4-dikén cholerában meghalálozott.
(A' franczia püspökök' nagyböjti körleveleiknek kivonata. Folyt.) Viviers megye. Midőn Bossuetnek jóslángesze a'
Protestantismus' érintő pontját (tangente) feltalálta, és megmutatta, hogy az a' bölcsészetben istentagadással, a' politicában anarchiával fog végződni, szabad hinnünk, hogy
nem is gyanitá azon utolsó és szomorú kifejlést, mellyhez
a' szabad visgálatnak jutni kellett, és melly most a' socialismus' neve alatt beteljesül. Mi, kik ennek tanúi és talán nem sokára áldozatai is vagyunk, alig hihetjük azt,
mit látni és mit rettegni kárhoztatva vagyunk. Az emberi
ész' omladékai megszomoritanak, és bámulatra ragadnak.
Bármilly nagynak tetszett is nekünk az ész' gyengesége
Isten' gyámolitása nélkül : soha sem valánk azt e' fokig
szegény- és gyarlónak hiendők. Nem lehetett-e valóban
reménylenünk, hogy még a' ker. religion kivül is, önmagától
megőrzendi bizonyos számát a' természeti igazságoknak,
azon némileg ösztönszerű igazságokat, mellyek lényegesen
szükségesek legalább az egyének' életére és az emberinem' megörökítésére: azaz, a' tulajdont és családiasságot ?
A h ! de nem ; Isten azt akarta, hogy részenkint egész
alapjáig összeroskadjon ; Isten azt meghódítani és megszégyeniteni akarta, nem hagyván neki több világosságot,
mint hogy utolsó romjai fölött merenghessen, nein több
erőt, m i n t h o g y isteni Teremtőjének javító kezeért könyörögjön. Ezek azon eszmék, mellyeket a' viviersi püspök
pásztori levelében az okoskodás és kifejezés' nagy h a t a l mával előad. ,Találkoztak napjainkban/ mondja ő, ,vakmerő és nyugtalan elmék, kik a' társadalmi reform' ürügye
alatt, azt egész alapjaiban megrendítik, legerőszakosb ostromot vezetvén a' család, tulajdon és tekintély ellen, az
ő minden alakjában . . . Mik egyebek valóban ezen v é s z teljes rendszerek, ha nem eredményei a' vallástalan tanoknak, mellyeket a' száj és a' sajtó már régóta a' társadalom' minden osztályai közt elterjesztett ? Ezen istentelen
tanok' befolyása alatt az elmék elzárták magokat a' hit'
szent igazságai előtt, és egy kimaradhatlan következmény
által, az akarat, megfosztva az őt egyedül gyámolitható
támasztól, az érzékek' súlya alatt egészen meghajolt.
Hogyha egyszer már az ember e' veszélyes lejtőn áll, ne
várjátok, hogy e' földön kivül más hazát, az anyagi élvezeten kivül más boldogságot, az anyag' durva kegyelésén
kivül más isteni-tiszteletet ismerjen. Ennélfogva kell-e
csudálkoznunk, hogy azon javak után eped, mellyek hajlamai' kielégitéséhez hiányzanak ; hogy ezen javak' megnyerése végett, a' jog ellenében erőszakhoz folyamodik;
hogy azon törvények, azon intézmények ellen föllázad,
mellyekben az ő megromlott elméje boldogságának igazságtalanul ellentálló megannyi akadályait látja? Igen,
kedves rokonim, a' vallásos hitnek hiánya, az igazi és
legelső oka azon bajnak, melly a' társadalom' testén rágódik. Akármit tegyünk, ezen baj' előhaladását meggátolandók, megszűnni csak akkor fognak, mikor a' religiohoz
fogunk folyamodni, hogy alkalmazza e' mély sebre azon
Üdves gyógymódot, mellynek titkát egyedül ő birja. A'

megrendített társadalom, csak azon pillanatban fog n y u g a lomra lépni, mellyben az emberek, kik megbuktatására
összeesküdtek, önmagok kibékültek e' két nagy i g a z s á g gal : mellyek' egyike szerint az értelmes teremtményeknek
tökéletes boldogság utáni vágyódása nem e' mulandó v i l á gon nyerendi beteljesedését, hanem a' jövendőben, melly
soha s e m szűnik meg ; mellyek' másika szerint azon kevés
boldogság, mellyet itt élvezniök megengedtetik, n e m az
érzékek és földi élvezetek' kielégítésében, hanem a' kötelesség' beteljesítése- és az erény' halhatatlan reményeiben
rejlik.'
Marseille megye. A' mélt. marseillei püspök pásztori
levelét az előbbihez soroljuk, mert ugyanazon tárgyról 's
ugyanazon szempontból értekezik. A' főpásztor néhány
ékesszóló lapon legelőször azt mutatja meg, hogy milly
ellentállhatlanul rohannak a' katholica tanításon kivül
helyzett rendszerek a' deismusba, deismusból az istentagadásba, istentagadásból a' socialismusba. , A hit és az égi
remény' távollétében,' mondja ő, ,az lőn most az emberi
élet' föladatává, minden áron boldogságot keresni az e g y napos léteinek, mellynek nincs holnapja a' más világon.
Ezen föladat, minden tekintet nélkül az Isten' jogaira, ugy
mint az ember' kötelességeire, annyira lőn fölkarolva, hogy
fájdalom annak megoldására mindenütt lázas sürgés uralkodik. Mindegyik magának akarta kizsákmányolni ezen
elveszendő kincsek és mulandó élvezetek' legnagyobb részét, mellyeknek szeretete mindnyájok' szivét emészté és
pedig gyakran a'szeretetnek, sőt magának az igazságnak is
kárára; nagyon is természetes, hogy hasonló erkölcsi állapot
az általa kitűzött föladat' megoldására, azon képtelen
rendszereket sziilé, mellyeknek következményei napjainkban a' lelkeket olly n a g y rettegéssel töltik el. Addig, mig
ezen rendszerek néliány avatottra nézve csak írott e l m é letek' állapotjában maradtak, eredetök nem annyira n y u g talanított, de mióta a' néptömeg közé törve ezernyi hangok emelkednek, azok' alkalmazását zajongva k ö v e t e l ő k :
félelmetek legmagasb fokra hágott. U g y tűnnek föl előttetek, mint a' jövőnek egy iszonyú l á t v á n y a ; ugy látjátok
azokat magatok előtt elvonulni, mint fenyegető s z e m é l y e s ségeket; követelni halljátok általok vagyonotokat, g y e r m e keitek' örökségét, 's még ennél is t ö b b e t ; a' gonosz' birodalmának, a' sötétség' országának előhírnökei gyanánt ötlenek azok zavarodott szemeitekbe, és iszonyodva felkiáltotok: Hol lesz tehát szabaditásunk? Szabaditásunk,
kedves atyámfiai, n e m az emberi segélyben rejlik, ki a ' v e szélyt legfölebb egy pillanatig háríthatja el ; hanem az I s tenben , ki egyedül elég hatalmas az emberi eszméket
megváltoztatni, és az elméket az i g a z s á g - és jogossághoz
visszavezetni. Szabaditásunkat azon hiedelmek- és értelmekhezi őszinte visszatérésünkben lelendjük föl, m e l l y e k nek a' keresztény civilisatio' megállapítása- és haladásában elnökleniek kell. Ez által az igazság és békeség e g y mást a' szeretetben átölelendik ; a' szenvedők' szükségei k i békülendnek a ' b i r t o k o s o k ' é r d e k e i v e l ; a'gazdag irgalomra fog buzdulni, és a' szegény valóban testvér gyanánt elláttatva, olly megnyugvást sőt olly megelégedést fog m u tatni, melly bele egyszerre a'jövőre nézve reményt, a'jelenre nézve pedig jobblétet öntend.'
A' nagyböjti körlevelek' első sorozatát bevégezvén,
a' másodikát legközelebbi számunkban megkezdendjük.
Olvasóink kétségkívül méltatni fogják azon különös fontosságot, mellyet mi a' püspöki kar' érzelmei és e s z m é i nek feltüntetésében helyezünk, közepette azon nehéz k ö rülményeknek, mellyekbe az egyház és a' társadalom kevervék. Az idők' fontossága és a' veszélyek' közelléte a'

304
csendes időkben ismeretlen kötelességeket szabnak ki nekünk. azt parancsolván, hogy őrködésünk- és törekvéseinket azon helyeken öszpontositsuk, mellyeken az ellenség
rézst törni fenyeget. E' pillanatban nagy társadalmi harcz
vivatik; mi kettős jogczimnél fogva katonák vagyunk;
katonák, mint polgárok, mint keresztények. Ezen helyzetben mind az, ki a' csatarendbe áll, mind az ki a' rendért
küzdő seregnek segélyére jő, mind az, ki a' harcz' tervét
elfogadja, mind az, ki a' diadalt előmozdíthatja, főleg mind
az, minek nekünk világosság- és szabályul kell szolgálni,
részünkről sokkal nagyobb figyelmet érdemel, és szükségkép sokkal nagyobb fontossággal bír. Ezen meggyőződés határozott minket arra, ezen pásztori leveleket összeállítani, mellyekben a' jelen' kérdései mind meghányva
találtatnak, és adni azokat fővonásaikkal a' tőlünk lehető
terjedelemben, mindazáltal még sem olly nagyban, mit
magunk is sajnálunk, mint azt olvasóink' ajtatos kíváncsisága és azon határtalan tiszteletünk igényelte volna, melylyel mindaz iránt viseltetünk, mi a' püspöki kartól kiárad.
Sürgősnek ismerjük viszhangoztatni a' katholieus világnak főpásztorai' szavát, melly félelmeinkben vigasztaljon ;
egyszersmind viszhangoztatni szavát az egyház'leghősiebb,
legb,ölesebb főnökeinek, hogy tanácskozásainkat föl világosítsa és törekvéseinknek irányt adjon.

Hirfíizér.
Rajna' mellékéről egyházi gyülekezetről irnak, melylyet a' köln-westphali egyházi-tartomány' (Münster, Paderborn, Trier 's Köln megyék) püspökei martiushó' elején
Köln' falai közt tartottak. ,Jóllehet' (írja a' ,Katholik')
ezen püspöki-gyülekezet' közelebbi föladatáról 's eredményéről nevezetszerint még nem értesíthetjük olvasóinkat,
a' tanácskozmány' sajátlagos czélját 's tárgyát aligha nehéz lesz fölgondolni, és olly titoknak nézni, miszerint némi
bizonyost felőle mondani nem lehetne. A' kath. egyházra
nézve jelenleg fontos életkérdések nagy számmal forognak
szőnyegen. Kívülről a' lázas feszültség és forrongás, melly
Közép-Európa'minden tartományait jelennen megszállta;
belülről számos uj szükségek és félszeg helyezetek, melylyeket a' dolgok' uj fordulata idézett elő ; mig azalatt az
egyház' felséges feje, minden népeknek ezen valóságos
atyja és pásztora, gyilkos czimborák 's gályarabok' haramiabandája által a' héthalmu városból kiűzetett, és földi
birtokától megfosztatott, 's a' Romában egy pillanatra
hatalomra kapott czinkos szövetségnek vérszinezte czimborái mindenszerte járnak-kelnek, az egyes egyházfőnököknek , kik még püspökségeikben székeznek, ugyanazon
sorsot készítendők, miszerint igy háborítatlanul minden
hatalmat a' földön vad kezeikre kerítsenek. Es lia ez nekik
Romában, sz. Péter, az apostolfejedelem' világhírű városában olly hamar és könnyű szerrel (az igaz minden ellenszegülés tilos volt) sikerült : ki áll jót a' püspöki székekről ? És ki lehetne még vak és siket a' figyelmeztető szózatra ? Hogy illyetén időben az egyházi hatalom' minden
képviselői folytonos összeköttetésben összetartsanak, és a'
hol lehetséges, személyes érintkezésben találkozzanak 's
tanácskozzanak : az ép olly természetes, mint vigasztaló
és erősitö hitének minden hív követőjére, az egyház' minden hü fiára nézve ; 's épen ezért a' rajna-westpliali püs-

pököknek ezen legközelebbi összejövetele Köln' kath. l a kosaira a' legjobb liatálylyal volt. Hallomás szerint az uj
alkotmánynak egyházat, 's iskolát illető czikkelyei kerültek
szőnyegre, és hányattattak meg : jelesül az olly fontos tanítási kérdést illetőleg határozatok hozattak, mellyekre nézve k e l l , hogy legközelebb köztudomásra juttattassanak.
Azt is halljuk, hogy a' megyei kormányzatot illetőleg is
fontos kérdések döntettek e l , jelesül egyezkedések történtek az egyházi bíróság' újbóli rendezése iránt, egyúttal elhatároztatott, hogy a' pápa ő szeptségeért nyilvános imádság tartassék, és a' nyilvános zsákmányul esett apostoli
szentszék' részére gyűjtések rendeztessenek. E' két utóbbi
határozat haladéktalan közzétételét várjuk.'
A' jezuiták' généralisa, Roothan atya mult hó' közepének táján Parisba érkezett. Szándoka lenne Portugalliába utazni, azon reménytől lévén lelkesítve, hogy az ottani kormánytól engedelmet nyerend, rendje' számára a'
főkormányt a' portugál határokon belül valahol fölállíthatni
Hessen-Darmstadt, mart. 2. Schmid Lipót tanár mainzi püspökké lett elválasztatását elfogadta. (Darmst. Z.) A'
mainzi hirlap, melly martius' 2-káról ugyanezen hirt közli, még ezt adja hozzá : ,Ezennel, mint már előbb is jelentettük, lapunkban az e' tárgybeli vitákat mindenkorra bevégzetteknek nyilvánítjuk. Igaz ugyan, hogy az utolsó napokban vívott harcz legkevesbbé sem volt örv endetes ;
mindazáltal mi nem annyira a' harcz- és az ebből eredő
botrányon, mint annak okain sajnálkozunk. Most a' szentséges atya határozand az ügy fölött, és mi intünk minden
katholicust, hogy bátran és a' legnagyobb nyugalommal
várja be e' határozatot. Azoknak, kik e' választást nem
h e l y e s l é k , nem egy megtámadást és szidalmat keilend
ugyan kiállniok, de tűrjék békével, meggondolván, hogy
ez katholieus ügyekben mindig igy volt, de a' miért az
igaz ügy' győzelme soha sem hátráltattatott. A' harcz ezen
ügyben nem személyes, ha mindjárt közben-közben annak
tetszett is ; nem szándékosan támasztatott, hanem szükségképen keletkezett. Mi ugyanis valamint a' politicai, ugy
az egyházi életben is a' történetnek nagy fordulópontján
állunk. A' burcaukratiának befolyása kívülről, kapcsolatban a' határozatlan félszegség' szellemével belülről, a'
katholica egyházon az előbbi század óta egész Némethonban többet kevesebbet uralkodott ; most Némethon' egyháza is ifjodni akar, külsőképen az egyházi szabadságnak,
belsőképen pedig az egyházi határozottság' szellemében.
E' két iránynak ellenkezése, évek óta legbelsőbb oka minden forrongás- és liarczoknak a' katli. egyház' terén. U gyanezen harezok, mint eme' püspök választásnál, törtek
ki már a' szomszéd egyházmegyékben is, és jó véget értek.
Hogy ez nálunk is igy leszen, biztat erős és alapos reményünk.'
Éjszakamericából írják, hogy t. Larticu atyát, angol
most Ujyorkban munkálkodó jezuitátaz éjszakamerieai püspöki kar a' torontoi megyés püspöki-székre főpásztorul terjesztette föl a' romai széknek. A' szerény szerzetes' vonakodása csak azzal törettethetett meg, hogy a' mint az ,Ami
de la Religion' irja ,sub poena excommunicationis' köteleztetett elfogadni a' neki ajánlott méltóságot. Igaz, egy
kis erőszak; de az egyház' illy egyetemes szavának mindenki tartozik engedelmeskedni. Nem magunké, hanem
Krisztusé vagyunk. ,A' ki jobban szereti apját, anyját . .
sőt ö n m a g a l e l k é t i s énnálamnál, nem méltó hozzám.'
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Hirfüzér.

A' b ö j t '

kérdése.

(Vége.)
II. A' második kérdés, mellyet tárgyalandónak hittünk, a'körül forog, valljon az okok, melylyek miatt az egyház a' böjtöt rendelte, megszünt e k - e ? Ki eddigi elmélkedésünket figyelemmel
követé, önmaga meg fog felelni e' kérdésre. Igen,
ha a' böjt' külső okok, az idő' körülményeinek k i folyása, szóval ha csupán fegyelmi tárgy volna :
akkor e' körülmények' változtával vagy megszűntével az okozatnak is meg kellene szűnnie. De
mint láttuk, egészen más a' böjtnek természete :
azt nem az idő és hivek' viszonyai igényelik, h a nem a' kereszténység' lényege 's az ember' t e r mészete parancsolják; 's azért, mig ezek meg nem
változnak, a' böjtöt sem szabad az egyház' t ö r vénykönyvéből kiküszöbölni. Sőt az egyház, ha a'
böjtöt eltörlené, önmagát tagadná, semmisítené
meg. Minden szellemi intézet addig él, mig czélját
betölti: mihelyest czélját vagy elhanyagolja, vagy
épen megtagadja, megszűnt létezni. Az egyháznak
czélja az, hogy az emberi természet és a' kereszténység' megváltó 's üdvezitö malasztja között
mint közvetitö álljon; vagyis az embert e'malaszt'
befogadására képesítse, 's az ekkép képesítettbe
az üdvezitö malasztot valóban átömleszsze. Tehát
az egyháznak föladata : mindazon eszközöket, melylyeket magasztos 's egyedüli czélja, az emberiség'
üdvezitése igényel, 's mellyeket egyrészt a' k e reszténység' szelleme, másrészt az emberi természet szükségessé tesz, foganatba venni. IIa ezen
föladatnak meg nem felel, megszűnt Krisztus'egyháza lenni, mert megszűnt képviselni Krisztust, ki
az emberiség' üdvezitésére jött. Miután pedig,
mint láttuk, a' böjt a' kereszténység'szellemének,
midőn az emberi természettel érintkezésbe jő, l é ELSÖ FÉLÉV.

nyeges kifolyása 's követelése, az egyháznak azt
nem parancsolni nem lehet. Itt csupán azon kérdés
merülhet föl, valljon az egyház ezentúl a' böjtöt
csak átalánosan p a r a n c s o l j a - e , mint például az
alamizsnát, vagy megtartsa eddigi, annak miképi
gyakorlására vonatkozó rendeleteit? E' kérdés'
eldöntése az egyháztól függ ; ö birja a' Szentlelket, kinek sugallatai az igaz ösvényre vezetik ; ö
birja a' mennyei bölcseséget, mellynek segedelmével a' körülmények és idöviszonyok' igényeit
megértheti; ö birja a' kiapadhatlan tetterőt, melly
szerint a' hivek' üdvezitésére az előforduló s z ü k ségekhez képest illő eszközöket teremthet. Mi
egyéni szerény véleményünket illeti, a' böjtöt
szabályozó parancsok' megtartása mellett nyilatkozunk. E'véleményünket támogatja nem csak az
egyház'gyakorlata, melly, ha a'körülmények m e g változtatását kivánnák, bizonyosan megváltozandott, de még egyéb , mint hisziik, fontos okok is.
A ' böjt' természete nem a z , mi az alamizsnáé vagy más jóságos cselekedeté. A' különbség
szembeszökő. Tekintsük először a' kereszténység'
szellemét, másodszor az ember' természetét. N e künk ugy látszik, mintha a' kereszténység' benső
lényegét tekintve a' böjt és alamizsna között olly
különbség volna, minő a' megigazulás és ennek
gyümölcsei, a ' j ó tettek között létezik. Igen, a'
böjt a' megigazuláshoz tartozik; mert a' megigazulás abban áll, hogy az ó emberből kivetkőzzünk,
's uj emberbe öltözzünk, vagyis a' megromlott é r zéki természetet a' szellem' parancsai alá helyezzük. Az erre szolgáló eszközöknek pedig, menynyire az ügy az embertől függ , egyike a' böjt.
Tehát előbb kell böjtölnünk, mint alamizsnálkodunk.
Krisztus urunk is nem az alamizsnát szabta föltétlen kellékül követői' elébe, hanem az önmegtagadást. 'S azért, ugy véljük, nem tévedünk, midőn
azt állítjuk, hogy alamizsna nélkül lehet valaki jó
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keresztény, böjt nélkül nem. innen az következik,
bogy a' kereszténység inkább parancsolja a' b ö j töt, mint az alamizsnát. Tekintsük az emberi t e r mészetet; minden kétkedés nélkül bátorkodunk
bárkihez intézni a' kérdést : mi könnyebb, alamizsnát adni, vagy böjtölni? Olly egyéneket kivéve, kiknél a' fösvénység' utálatos bűne minden
emberi érzést elnyomott, ugy tartjuk, mindenki
az alamizsna mellett fog nyilatkozni. Igen természetes. A' vagyon' nélkülözése csak külső állapotunkat terheli; a' testi vágyak' megtagadása létünknek egyik, fájdalom gyakran legkedvesebb
részét sérti. Midőn tehát egyrészt a' kereszténység
sürgetösben kivánja a'böjtöt, mint alamizsnát; más
részt meg az emberi természet sokkal hajlandóbb az
alamizsnára, mint a' böjtre : szükségképen következik, miszerint az egyháznak sokkal nagyobb figyelmet kell erre, mint amarra fordítani, sokkal
szigorúbban, határozottabban kell ezt, mint amazt
parancsolnia.
Az egyháznak kötelessége, hiveit a' hit'szellemében nevelni, 's ezért a' hitet nem csak tanitásképen adni elébök, hanem azon iparkodni, hogy
egész életök a' hitnek gyakorlati alkalmazása, hü
lenyomata legyen. Ezen szempontból rendelte el
az egyház a' keresztény é v e t , a' maga ünnep- 's
emléknapjaival. Az egyháznak e' tekintetben anynyival gondosabbnak kell lennie, minél gondatlanabbak a' hivek, minél könnyebben félhetni, hogy
a' világi foglalkozások' zajában a' hitéletről meg
fognának feledkezni. Midőn a' katholicismus még
statusvallás volt, 's intézményeinek megtartását a'
polgári hatóság is előmozdította, a' hiveket minden körülmény emlékezteié, hogy az egyház örömteljes vagy bánatos emléket ünnepel-e. De most a n , midőn a' viszonyok teljesen megváltoztak,
minden vallásnak egyenjogositásával méltán attól
tarthatni, hogy maholnap még a' vasárnapnak l é telét is csak a'naptárból fogjuk megtudhatni, 's
azért szükségesebb, mint bármikor ezelőtt, kijelelni a' napokat, inellyeken az egyház a' bánat'
hamvával hinti be fejét, 's önsanyargatással, böjttel bünteti a' test' kihágásait, táplálja a' léleknek
életét.
Sokan azt állították, miszerint az egyház a'
böjtöt azért rendelte, hogy hiveit az engedelmességben gyakorolja. E z , mint eddigi értekezésünk
is eléggé kimutatta, nem áll. Az engedelmesség'
tekintete nem az egyházat indította a' törvény'
meghozatalára, hanem a' hiveket kell ösztönöznie
annak megtartására. Mert ha Jeremiasnak megparancsolta az Ur, miszerint dicsérje meg a' rechabitákat, hogy atyjok' kívánatára magukat a' b o r tól megtartóztaták, nem építettek, nem vetettek 's

nem arattak, 's ezen példát utánzásul tűzze ki
Israel népének *') : mennyivel inkább illik, hogy
a ' k e r . katholicus az egyház, ezen édes anyja iránti
tiszteletből, ha más indokból n e m , magát némelly
napokon a' bővebb vagy a' húsételtől megtartóztassa. Azonban még a' böjti napok' meghatározásában is más tekintet vezérelte az egyházat **) ;
de most, miután azok ki vannak szabva, megtartásukat mindenesetre a' hivek' maga iránti buzgalmának hévméröjeül tekintheti. ' S midőn k o r u n k ban, fájdalom olly kevés alkalom nyujtatik(?) az
egyháznak híveivel közelebbi viszonyba lépni,
melly szorosabb viszony pedig ott, hol a' lélekre
gyakorlandó befolyásról van szó, okvetetlenül
szükséges : annál nagyobb hévvel 's pontossággal
kell ragaszkodnia az intézményekhez, mellyek a'
hiveket emlékeztetik, miszerint van lelki hatalom,
mellynek hódolni, van egyház, mellyet hallgatni
tartoznak. E' szerint napjainkban szükségesebb
mint valaha, hogy a'böjt' fegyelme szorosan m e g határozva, napjai kijelelve legyenek.
Ill Miután láttuk, melly okok szülték a'böjt'
fegyelmét, 's megmutattuk, miszerint ezen okok
most is léteznek,'s megszűnni csak az emberi-nem'
enyészetével fognak, tekintsük most a' kitűztük
harmadik kérdést : léteznek-e különösen napjainkban fontos okok, mellyek a' böjt' eltörlését kívánj á k ? Mert minden törvény addig áll ugyan, mig
okai állanak; de ha ezen okok ellenokok által l e döntetnek, romjaikkal a' törvényt is eltemetik. 'S
nem is volna első példa, hogy fegyelmi rendelet
az idő' viszonyainak tekintetéből fölfüggesztetett,
átalakíttatott , vagy végképen megszüntettetett.
*') Lásd Jerem. X X X V . fej.
Miért nem ez is? nem ugyan épen a' péntek, szombat,
negyvennapos időszak, vigiliák' 'stb. kijelölésében ;
mert hiszen épen ezen és nem más nap és szakok'
kijelelésének biblicus és történeti kegyeletalapja van ;
hanem átalában a' föltételnél : bizonyos böjti napokat megrendelni (miben áll tulajdonképen a' böjtnek fegyelme, maga a' böjt, azaz : testnek sanyargatása erkölcsi kötelesség lévén) ; miután a'böjt az önmegtagadás-, tehát engedelmességnek is leghathatósb asketicai eszköze. A' böjt szerző szerint is áldozat. Már
pedig az engedelmesség, azaz saját akaratunk' föladása, a' legnagyobb áldozat, mellyről irva van :
,Melior est obedientia, quam victima.' Az engedelmesség szinte erény, és pedig egyike a' legnehezebbeknek ; ezt tökélyre viendők, benne szinte gyakoroltatnunk kell. 'S ezért épen nem ellenkezik, hogy a'
böjt és annak fegyelme, mellyet az egyház iránti engedelmességből kell megtartani, magának ezen engedelmességnek is gyakorlati eszköze legyen. Az iskolában a' gyermekek a' tanitó iránti köteles hódolatbői tartják meg a' fegyelmet; de e' fegyelem épen
azt eszközli, hogy a' gyermekek a' tanítónak engedelmeskedni megszokjanak.
Szerk.
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Azonban előlegesen megjegyezzük, 's azt hisziik, minden jobb érzelmű kezet fog velünk, hogy
ez okoknak igen fontosoknak, a' hivek 's egyház'
javát előmozdítóknak kell lenniek.
Pomponius Mela ,De situ orbis' czimü földleiratában irja * 3 ), miszerint a' fortunatae insulae
(most canariai szigetek) egyikében két forrás
volt. Ki az egyikből ivott, nevetve megfulladott,
de a' másik visszaadta életét, egészségét. Az
egyházi reformokban illy visszaállításnak nincs
helye. Ollyanok azok, a' történet' tanúsága szerint,
mint az örvény, melly a' bele kerültet mindig
szűkebb karikákban növekedő sebességgel a'
mélységbe ragadja ; ollyan mint az indiai ocean'
mesés delejsziklája, melly a' közelébe jött h a j ó nak minden vas szegeit, pántjait magához vonja, 's
igy elsülyeszti. *4) Luther megtámadta a' p á p á ' s a'
püspökök' tekintélyét, 's a' nép kevéssel azután
már prédikátorait is elkergette ; megvetette az
egyház rendelte ajtatos gyakorlatokat, 's nem s o kára fájdalmasan kiáltott föl, hogy az embereket
most egy helyett ezer ördög szállta meg. Ne csudálkozzék tehát senki, ha a' reformoknál kissé
óvatosak vagyunk, 's azért a' böjti rendeletek'
megszüntetésénél is csak igen fontos okoknak
akarunk engedni. 'S valljon, milly okokat hoznak
föl a' böjt' ellenzői? Elmellözve a' testiség' apostolainak figyelemre sem méltó kiáltozását, mit
többször, részint az utóbbi időben tartott megyei
tanácskozmányok' alkalmával, részint magán é r tekezés közben hallottunk, abban pontosul össze,
hogy a' böjt' fegyelme hazánkban annyira elgyengült, olly sok visszaélésre szolgáltat alkalmat, olly
átalánosan elhanyagoltatik, hogy azt a' lelkipásztoroknak sürgetni, főleg a'gyóntatószékben m a j d nem lehetetlen, 's eddig sikeretlennek tűnt ki.
Tehát röviden : a' böjt átalánosan meg nem tartatik, tehát el kell törölni. Azt hiszük, nem sok
munkába kerülend e' nehézséget, mellynek g y e n gesége első tekintetre szembeszökő, megczáfolnunk. Először is kérdjük, mellyik törvény az,
melly azért hozatott, mert meg fog tartatni ? A'
törvénynek benső okai vannak, mellyek annak
megtartásától nem függnek ; mig e' benső okok
fönállanak, 's más erösebbek által meg nem d ö n tetnek , vagy legalább hasonló fontosságuaktól
nem paralyzáltatnak, addig a' törvénynek is fön
kell állani, akár megtartatik, akár nem. Alig létezhet szerencsétlenebb gondolat, mint a' törvény'
lételét annak megtartásától föltételezni. E' föltétel
minden törvényt már csirájában megsemmisítene,
Vő. Le ríme di Francesco Petrarca. Canzone XVIII.
* 4 ) Albertus magnus : De mirabilibus mundi.

a' törvényhozó' tekintélyét a' törvény' alattvalóinak önkénye alá rendelné, minden viszonyokat,
minden rendet fölforgatna, minden kormányzást
lehetetlenné tenne. De egyébiránt is a' fölhozott
okmány igen sokat bizonyit, 's azért semmit sem
bizonyít. A' böjtnek ezen átalános elhanyagolása,
ugy hiszük, legfölebb nagy városokban tapasztalható, ' s a' falusi n é p , főleg, ha lelkipásztorai
jó példával vezetik, e' tekintetben nem nyújt p a naszra alkalmat. Igen, de csupán a' böjt-e az, mit a'
városiak elhanyagolnak? Kérdjük a' városi lelkészeket, valljon nem kénytelenek-e legalább is
annyiszor siratni 's feddeni a' hatodik parancsolat'
megszegését, mint a' böjtét? 'S mert a' hatodik
parancsolat meg nem tartatik, eltöröltessék? Nem
látta-e Isten előre, hogy az emberi-nem' folytonosan öregbedő elkorcsosodásának következtében
mennyire meg fog az szegetni? 'S ha előre látta,
's a' törvény' létele annak megtartásához van
kötve, miért alkotta azt? Nem eltörölni, hanem
keményebben sürgetni kell azon törvényeket,
mellyek gyakrabban el szoktak hanyagoltatni ; nem
megszüntetni, hanem nyomatékosabban kell a j á n lani a' fegyelmet, melly talán saját gondatlanságunk miatt gyengült el annyira. Főleg korunkban,
midőn a' kereszténység' ellenségei megújult 's
százszoros dühhel iparkodnak azt az életből k i szorítani, midőn az erkölcsiségnek növekedő
sülyedését tapasztaljuk, midőn az egyház és h i vek közötti lelki kapocs, melly ezentúl minden
külsegélyt nélkiilözend, mindinkább tágul, s z ü k ségesebb mint bármikor szilárdítani a' fegyelmet,
a' böjt' fegyelmét. Nem a' szigorúság ártott az
egyháznak, hanem a'gyengeség és engedékenység.
A' fegyelem ollyan az egyház' életében, mint az
emberben a' test; ha a' test elgyengült, a' lélek'
működése is gyengébb ; ha a' test megromlott, a'
lélek' működése sem természetszerű ; ha a' test
elveszett, a' lélek' működése is, legalább az anyagi
világra nézve, megszűnt. *ä) Schreiber László.

* 5 ) Midőn a' böjt' eltörléséről van szó : természetesen
általa csak a' böjtnek fegyelme, azaz : az egyháznak
böjtöt szabályozó parancsolatai értethetnek ; mert h i szen a' böjtöt, mint a' ,concupiscentia' megzabolázására ugy, mint az egészség' föntartására is szükséges
étel- 's italbani, az individuális véralkathoz alkalmazandó mérsékeltséget eltörleni, senkinek sem áll hatalmában, 's nem is mások sürgetik, mint korunk'
epicuraeusai. Ezt, miután a' t. szerző ez utolsó pontban majd átalánosan a' böjt-, majd pedig specifice az
egyház' böjti rendeleteiről szól, minden összezavarás'
megelőzésének tekintetéből megjegyezni szükségesnek
véltük ; különben véleményünkkel szinte a' fegyelem'
egész épségébeni megtartására szavazván. Szerk.
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A' strassburgi papnövelde.
Papnöveldénk magas székes-egyházunkhoz van
hozzáépítve, 's a' szinte arra diilö lyceummal egy
egész, 20 lábnyi négyszöget képez. Maga a' papnövelde négyszögből áll; mellynek azonban egyik
oldalát tetővel ellátott faraktár zárja. Az épület
öt emeletes. Az alsó emeletben van a' kápolna,
étterem, konyha és a1 tantermek, mellyek mind
homokkövei (Sandstein, Steingut) kirakvák. A'
második emeleten a' szakácsok és segédeik laknak. Ugyanott van néhány vendég 's egyéb ü r e sen álló szóba. A' 3-dik emeleten az elöljáró,
néhány professor, 's mi, 130 növendékek lakunk,
kik télen át két tanszobában dolgozunk. Nyaranta
mindegyik saját szobájában tanul. A' negyedik
emeleten laknak : az igazgató, két tanár, 's növendékek. Még a' padlásszobában is növendékek
laknak. Mindegyik növendék maga látja el szobáját,
's tisztogatja lábbelijét. A' ki mint szolgál önmagának , azzal be kell érnie. Kápolnánk egyszerű,
de igen szép ; az ebédlő és tantermek tágasak,
kellemesek. Az épület' elrendezése alig hágy v a lami kivánni valót.
A' mi az élet- és házirendet illeti, egyik n ö vendék naponkint reggel 5 órakor csengetyüvel jelt
ad a' fölkelésre. Egyik házi szolga azonnal g y e r tyákat gyújt a' szobákban, 's fölkelti azokat, kik
a' csengetést netalán nem halották volna. Hatodfélkor jel adatik a' tanterembe gyülekezésre, hol
a' reggeli ima közösen végeztetik. Ezt váltva egyegy növendék végzi. Imádság után , körülbelül
3
/ 4 6-kor az igazgató homiliát tart. Hat órakor a'
kápolnában misét hallgatunk, mellyet a' fönök olvas. Szent mise után félnyolczig tanulás. Ezután
reggelizés, mi levesből áll. Tüstént ezután mindenki szobáját látja el. 8 órától 1 0 - i g dogmatica adatik elő; 10-től 3 4 1 2 óráig magántanulás.
\ 12-kor az Oltári-szentség' látogatása 12-kor
ebéd. Ebéd közben egy növendéknek prédikálni
kell; olvasás csak hetenkint kétszer történik. Ezen
gyakori prédikálás teszi lehetségessé, hogy mindegyik növendékre rá kerül a' sor. Különben e'
fontos gyakorlatról nem lenne kellőleg gondoskodva. Asztalnál nyolcz növendék szolgál, kik az
étkeket a' konyhából fölhordják. Asztal után / 2
2 - i g szabad idő. V2 2 - k o r az első évieknél ének,
a' többieknél szertartási (oltárszolgálati) gyakorlat. Két órakor a' délben tartott predikátio bírál—
tátik, melly birálat igen szigorú és éles. V» 3 - t ó l
4 óráig a' napok' sora szerint változatos tárgyú
iskolai előadások. 4-től %5-ig szabad idő. %
5 - t ö l % 7 - i g magántanulás. Ekkor ismét az 0 1 tári-szentség' látogatása. 7-kor v a c s o r a , melly

közben egy növendék a'jövő napi szent'élettörténetét olvassa a' szószéken. Vacsora után V% 9 - i g
szabad idő; a' mikor aztán a' tanteremben az e s teli imádság tartatik. Ekkor egyúttal a' jövő n a pon tartandó homilia' pontjai is előre kitüzetnek.
9 - k o r mindnyájan lenyugosznak. Kedd- és csütörtökön akár szép, akár rossz az idö 2 órától séta
4 - i g . Csütörtökön este az Oltári-szentség kitétetik;
's vele a' róla szóló litania' eléneklése után áldás
adatik. Pénteken este l/2 7 órakor olvasót imádkoznak. Minden ajlatossági gyakorlatokat 's k ö z ö sen végzett cselekvényeket az igazgató vezeti. Az
oltári szolgálatokat és asztali imádságokat kizárólag az elöljáró (superior) végzi.
Elöljárók és tanárok összesen nyolczan v a n nak : nevezetesen igazgató, az úgynevezett superior
és hat tanár. Mindnyájan, vallási és tudományos t e kintetben egyiránt kitűnő férfiak, mint tanítanak, a'
szerint élnek; és a'mint élnek, a'szerint tanítanak.
A'növelde' fő alapelve, melly annak egész benső
életén, mint arany fonal húzódik keresztül, a' f e lebaráti szeretet; melly által a' legszebb r e n d , a'
legszívélyesebb nyájasság, gyermekded nyíltság
és férfias jámborság uralkodik. Az egész élet ment
minden kényszerűségtől; nem a' törvény' k é n y szerítése, hanem a' szeretet szüli az engedelmességet. *) Mióta itt vagyok az elöljárók' részéről soha, legkisebb sértőt sem nem láttam, sem
nem hallottam. A' superior' neve Specht, F r a n cziaország' legnagyobb dogmalicusainak egyike;
az igazgató' neve Möchler, egy áldott j ó , igazán
keresztény szellemű férfin. Röviden : ök apostoli
férfiak, kik szavuk és példájuk által egyiránt hirdetik az evangéliumot.
A' növendékek igen vallásosak és kedélyesek.
Nem ollyanok, millyeneknek Némethonban a'franczia clerust rajzolni szokták; hol némellyektöl,kik
persze sem a' személyeket, sem a' körülményeket
nem ismerik, nem ritkán lehet azon Ítéletet hallani,
hogy a' franczia clerus csak külsőleg sima, 's szinli
az egyházias szigort ; mellette pedig hideg és é r zéstelen. Azok, kik a'franisziaclerusról ekkép ítélnek, közönségesen a'németnek igen is tulcsigázott
kedélyességet, melly ama'szigorú franczia formaságot nélkülözhetövé teszi, 's a' népre gyümölcsözőbben hat, tulajdonítanak. Ámde ezek igazán véve
nem puszta formák ; bennök a' Szentlélek rejlik ; 's a'
mi német kedélyességünk, melly bizonyos szigorú,
*) Bár e' mondatot szentegyházunk' ellenségei különösen megjegyeznék, kik mindig hierarchiai zsarnokságról, a' lclkismeret' kényszerítéséről 's vak rabszolgaságról lármáznak. Ki a' szellemet fölfogja, annak e' formák nemcsak terhére nincsenek, hanem inkább enyhülésére és örömére.
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de mégis igen üdves egyházias (papias) formáktól magát olly könnyeden dispensálja, azt vélvén :
hogy ezek nem lényeges külsőségek, nem mindig
az igazi 's tiszta. A' minden országokbeli katholicus nép, melly még egyházias szellemű, 's az e g y házi rend' méltóságát kellőleg becsüli, papjaitól
mindenesetre többet kiván ; 's jobban szereti, ha
a' pap inkább csendes, és maga iránt szigorú é l e tet él, mint ha az ugy nevezett kedélyesség által
félig elvilágiasodik. Tehát a' mi seminaristáink,
mondám, valóban igazán kedélyesek. Pörviszketeg, ellenségeskedés , czivódások, pártviszályok,
politicai harczok, gonoszkodó szósértések itt ismeretlenek. Ez által a' seminarium békelakká
válik, hol örömest tartózkodk az ember. A' m o rált itt élik. Minden nyolczadik napon áldozunk ;
sokan minden csütörtökön, szombat- és vasárnapon is áldoznak. Ünnep- és vasárnapokon a' székesegyházba megyünk, hol karingeinkbe öltözködve
a' choruson a' sz. mise alatt éneklünk, pedig az
egyház' nyelvén. A' misénél, mellyet a' káptalanbeliek váltva tartanak, 8 növendék szolgál; kettő
t. i. a'tömjéntartót és füstölöt, kettő gyertyát tart;
kelten diakonusok ; egy a' keresztet viszi, egy a'
püspök' székénél áll. Mise előtt német predikátio
van, mellyet a' hires Muehe tart, ki gyakran szent
elragadtatásig magasztalódik a' szószéken, és csudálatosan prédikál. Én még soha sem hallottam
illy szónokot , ki mind a' mellett igen alázatos.
Már püspökké is elválasztatott; de nem fogadá el,
's meglartá székes-egyházi kápláni állomását. Semmi más állomást el nem fogad; javait a' szegényekre osztja; szegényen és egyszerűen él. Tettei
megindítók és elragadok; Krisztus' szolgájához
egészen illők. E' férliu már ö r e g ; a' seminariumban a' lelkipásztorságtant tanítja, 's ugyanott
egyúttal gyóntató atya is. A' papság itt átalában
igen szorgalmatosan munkálódik, mi a' leendő lelkipásztorokra természetesen csak igenis üdves
befolyással lehet. (Sonn. B. z. A. P. Z.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

föl, és önreformja közben és után, a' társas viszonyok'
reformjához, 's missiojának e' téreni betöltéséhez fogand,
's miként hajdan a' pogányság' legyőzésekor uj életet öntend az elaggott világba, tudnillik eleven és elevenítő hitet. Különféle megyékben máris a' legfölségesebb készületek tétetnek. Tartományi zsinat Salzburgban ; ugyanott,
mint szinte Olmütz-, és Brünnben megyei zsinatok,'s több
helyeken pásztori és káptalani tanácskozmányok készítik
az utat. A' kath. egyesületek, 's az általuk kiadott lapok
igen élénken 's szorgalmasan működnek az egyházi szellem' fölélesztésén, a' kath. hit' szilárdításán. Nem kevesbbé hatnak a' számos nőegyletek az anyagi szükségek' fölsegélésére, 's elhagyatott gyermekek' ápolása- 's nevelésére. Magasztos lelkesedés ragadta meg a' papságot és népet mindenütt, hol a' püspökök apostoli lelket 's bátorságot mutattak, 's az uj korral számot vetettek.
De fájdalom ! Bécsben nem igy áll a' dolog. Az
egyházi szabadság elrejtett kincs gyanánt hever itt, mellynek eddig senki sem veszi hasznát. A' fejedelem örömmel
megadá azt, csak a' püspököktől függ, mikép akarják azt
igénybe venni. D e hát fogják-e annak Bécsben is hasznát
venni ? Fognak-e itt is, és mennyit fognak abból igénybe
venni az egyház' javára ? Itt, hol kimondatott : maradjunk
a' réginél ; itt hol mondatik : a' zsinatoknak teljességgel
nincs idejök ; hol a' püspökök' würzburgi gyülekezete
eszélytelenségnek neveztetett ; hol a' statusegyház az
utolsó pillanatig dicsértetett és védelmeztetett, *) 's megszűnése gyászoltatik ; hol az egyház' szabadsága a' legrettentőbb csapásnak tekintetik ; hol mindazok ellen, kik
e' szabadságért csak egyetlen szót ejtenek, halálos méreg
forraltatik : hol még most is azon reményben élnek sokan,
miszerint eljő az idő, midőn a' statusegyház' fönségsértőit
megbosszulni lehetend, kiknek számára a' proscriptiolajstrom már is készíttetik : * 2 ) itt ugy látszik az egyház'
szabadságát épen csak annyira fogják igénybe venni,
mennyire az oktalanbeteg a'keserű orvosságot, v a g y a ' kalitkában született madár a' nyitott ablakot. (N. S.)
— Az olmützi érsekmegyéből. Troppauban, Schlesiában 1835-dik év óta tartózkodik egy száműzött ősz főpásztor , ki elég bátor volt néhány évvel azelőtt az orosz
czárnak nyilván kijelenteni, hogy katholicus fegyelmi
ügyekben a' romai szent atyának helybenhagyása nélkül
mit sem lehet változtatni, 's leghasznosabb lenne a' lengyelhoni kath. iskolákat jezuitákra bízni. E' nyilatkozat
által a' főpásztor a' legfensőbb absolut kegyelemvesztésbe
esett, 's keresett ürügynél fogva száműzetett. E' jeles férfiú a' krakói főtisztelendő püspök Skorkovszky Borr. Károly. Igaz, hogy mióta Krakó Ausztriába bekebeleztetett, a' világi hatalomtól megkérdeztetett, óhajtana-e püspöki székébe visszatérni ? Mire a' méltóságos aggastyán
azt válaszolá : hogy ezt csak azon esetben teendi, ha arra
a' szent atya által fölhivatik. Egészen félrevonultan él,
mint a' jámborság és ajtatosság' példányképe. A' falusi
nép seregesen gyülekszik a' városi minorita templomba, a'
szent misében részt veendő, mellyet az istenes püspök
különös áhítattal végez. (A. K.)

Ausztria.
Bécs, martiusban. A' püspökök' memorandumai, a'
papság' petitioi; a' hivek' könyörgései, a' minister' előterjesztései, 's a' nemes fejedelem' jog- és méltányérzete
az egyházat Ausztriában szabaddá tevék. Az 1849-diki
mart. 6 - a szabadság' napja lőn ránézve, melly nehéz és
dísztelen békéit föloldá. Ezentúl akadály nélkül lépend

* ) A ' mi i g a z , i g a z ; milly é r t e l e m b e n v e t t é k a' s t a t u s e g y házat B é c s b e n : az az általunk i s k ö z l ö t t memorandumból
eléggé kivehető.
* a ) Ez b i z o n y o s a n üres r á f o g á s .

Szerk.
Szerk.
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Francziaország.
(A' franczia országi püspöki kar' nagyböjti körleveleinek kivonata. Második sorozat. I. Rész. Az imádságra
vonatkozó körlevelek.) A' mint első czikkünkben megemlitők, ezen második sorozatot ollyan pásztori levelek alkotják, mellyek szorosabban vallásos tárgyakról értekeznek. Hogy munkánknak több rendet és egyszersmind nagyobb érdeket is kölcsönözzünk, ezen pásztori leveleket
három részre osztottuk, hasonlatossága szerint azon tárgyaknak, mellyekkel foglalkoznak ; e' sorozatban mindnyája
e' három főtárgy' egyikére vonatkozik : az imádságra, poenitentiatartás- és hitre. E' rendben fogjuk elemzésöket is
előtüntetni.
Figyelmeztettük is egyúttal olvasóinkat, hogy ezen
sorozat' pásztori levelei közt, habár majd nem kizárólag
szellemi tárgyaknak szentelvék, egyet sem fogunk találni,
hol a' pillanatnak roppant előítéletei helyt no foglalnának.
Montesquieu' nevezetes szavai, mellyek báinultan hirdeték, hogy a' religio nem csak a' másik hanem ezen a' világon is biztosítja az ember' boldogságát, magokat csudálatosan igazolták. Azon mély és legbensőbb kapcsolat, melylyet mélt. püspökeink' oktatásai a' religio' gyakorlatai és a'
társadalom' jó rende és békesége közt minden pillanatban
föltüntetnek, ezen fönséges igazságnak legfényesebb
bizonyítványa. Az imádság, a' bűnbánat és hit, mint a' világ véli, nem csupán mysticus erények, hasznosak a' kolostorok' árnyékának, vagy a' gyöngéd képzelgések' varázsának ; hanem egyszersmind nyilvános társadalmi erények
is. Ha azok jó keresztényt : ugy egyszersmind becsületes
embert, jó polgárt, tanulékony fiút, őrködő atyát, szűz hitvest, munkás kézművest, megnyugvó szegényt, irgalmas
és bőkezű gazdagot is képeznek.
A' religio- és gyakorlatainak a' társadalmi kötelességek' beteljesitéséveli ezen viszonyait iparkodnak különösen a' püspökök oktatásaikban feltüntetni. A' mi főgondunk is ezeknek elemzésénél az lesz, hogy ezen magasztos,
mind egy főeszmétől sugalt tanulságokat összegyűjtsük,
mellyek olly méltók, hogy tisztelettel hallgattassanak, nem
csupán a' hiv keresztények, hanem mindazok által is, kik
a' társadalmi rendnek hódoló baráti és értelmes védelmezői.
Beauvais megye. Az imádság' természete, kötelessége, hatalma és sikere teszi a' mélt. beauvaisi püspök'
pásztori levelének tárgyát. Egyedül az imádság kérlelheti
meg Isten' haragját, és tartóztathatja vissza bosszúját ; és
mikor volt az szükségesebb, mint napjainkban? Mikor
volt nagyobb szükség az imádságra, kiált föl a' főpásztor ?
Nézzetek magatok köriil, mennyi omladékok, mennyi pusztítások ! Az Istenén kivül melly más kéz foghatja azokat
fölépíteni, az övénél, melly más lehelet foghatja a' föld'
színét megújítani? A' szabadság' nevében leteperték a'
tekintélyt, melly nélkül még sincs igazi szabadság, és a'
népek minden zabolát szétszakítva, szilajmének gyanánt
ágaskodnak. Az egyenlőség' nevében a' lelkekbe minden
felsőség iránti gyűlölet és megvetés öntetett. A' testvériség' nevében mindenüvé bizalmatlanság és ingerültség lőn
elhintve. A' tulajdon, mellyet az isteni és emberi törvény,
az idők' szentesítése, a' népek' egyetemes megegyezése
megszentelt, problematicussá lőn. Nincs a' társadalmi épületnek egyetlen köve is, mellyen a' romboló emeltyűnek
mozdító sulyja nem érezteté magát. Mit mondok ? esztelen és káromkodó emberek őrültségükben magát az Istent
megtámadni merészelték ; imádandó szine előtt a' legdurvább és szemtelenebb sérelmeket hangoztatták. A' káromkodás iskolát állított, magát rendszerré akarta emelni, és

ollyan szavak, mellyekhez hasonlók Isten' fönsége ellen
még soha nem mondottak, kinyomattak, közrebocsáttattak
és éleimül adattak azon szegény népnek, mellynek olly
nagy szüksége van az Istenre és a' jövőlét' reményeire. A'
mélt. beauvaisi püspök a' hit és ész' legmagasb nézeteig
emelkedik föl, hogy megéreztesse az imádság' isteni erényét és befolyását az ember és társadalom' végzeteire.
Carcassonne megye. A' carcassonnei püspök is az
imádsághoz, és a' belőle forrásozó édes és hathatós vigasztaláshoz utasítja a' jelennek látványa és a' jövőnek fenyegetései által felháborodott és hányatott lelkünket. A' főpásztor érzékeny szavakban adja elő az okokat, mellyek
őt legkivált e' tárgy' választására határozták : Kétségkívül,
könnyű leendne az idő' jelen szükségeiben több vallásos
tárgyat találni, melly közvetlen kapcsolatban lévén azon
nagy mozgalommal, mellynek a' világ most színpadja,
képzelőtehetségteket élénkebben megérintendő, és már
annyi rohamok által megrendített érzékenységteket megremegtetendő vala. Mi szólhattunk volna nektek az igazi
szabadságról ellentétben a' hamissal, és szemeitek elé tüntetendhettük azok' hibáit és bűnét, kik napjainkban szentségtörő bitorlás által megrabolják a' kereszténységet szent
szabályáitól, fölékesitendők velők utálatos rendszereket,
mellyeknek, ha sikert kivívni tudnának, az a' rendeltetésök,
hogy a' föld' színéről az evangéliumot utolsó vonásáig e l töröljék. D e ugy látszik előttünk, hogy annyi háborúságban, mellynek a' világ martalékul dobatott, elfáradva, lelkünk kiváltkép a' nyugalom' szükségét érzi. De ezen olly
édes nyugalmat nem találjátok föl sem a' városban, sem
falun, sem a' gazdag, sem a' szegény' házában ; ezen felüdítő nyugalmat, mellyet ti szüntelen kerestek, és melly
szüntelen fut előletek, ugyan hol találnátok föl, kedves rokonim, ha nem az Ur' hajlékában és az imádságban ? Itt,
egyedül itt foghat lelketek fölüdülni és uj erőt nyerni,
hogy ujabb próbákat kiálljon. Mi tehát nektek az imádság'
szükségéről néhány szót mondandunk . . . A' mélt. carcassonneipüspök az imádság'szükségét magának az embernek,
az ő természete- és szükségeinek studiumából mutatja
meg , 's annak boldogító gyümölcseit tovább elszámlálván
igy végzi : Végtére, kedves rokonim, kívánságaitok- és könyörgéseiteket a' nemzeteket meggyógyító Istenhez fölemelvén , ez által a' legbiztosb és hathatósb gyógyszert
fogjátok a' haza' bajainak megszerezni ; a' franczia népre
a' Szentlélek' bőségét visszaidézni, a1 tekintélyt, a' törvények' tiszteletét, a' nyilvános rendet megszilárdítani, és az
Isten' gyermekeinek szent szabadságát lehetségessé tenni,
melly egyedüli szilárd alapja a' politicai szabadságnak.
,Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertás.'

Belgium.
Brüssel, febr. 2 3 . Az A. Z. egyik levelezője, a' belga
kamaravitákról a' többek közt igy ir : A' gazdálkodási
kérdés az országos budget' tárgyalása közben pártszint
öltött föl; mire a'bibornokérsek'évdijának tetemes leszállítása már előre mutatott. Midőn néhány év előtt arról volt
szó, hogy a' mechelni érsek bíbornoki méltóságra emeltessék, Roma csak azon föltét alatt egyezett ez előterjesztésbe, hogy az uj bibornoknak méltóságához illő ellátás biztosittassék. Évdija ekkor 3 0 , 0 0 0 frankban állapíttatott meg.
Minthogy most ez öszlet 2 1 , 0 0 0 frankra szállitatott l e : ez
által az elébb Romával között egyezkedés támadtatott
meg ; a' pápai nuntius csakugyan be is adá az illető hely-
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re tiltakozását. Azóta e' dolog félig meddig ákkép egyenlittetett ki, hogy a' minis terium a' senatusban biztositá a'
bibornokot, miszerint ha ô mint illyen, rendkívüli költségekre , például Romába utazásra kénytelenittetnék : a'
kormány e' czélra bizonyos öszlettel járnland. Határozottabban tünt ki a' pártszellem, midőn az elemi iskolák' egyházi fölügyeleti költségeinek kérdése tárgyaltatott. A' törvény t. i. e' pontban világi és egyházi fölügyelőket rendelt, kik koronkint az iskolákat látogatni, 's azokról a'
kormánynak jelentéseket tenni kötelesek, ugy azonban,
hogy az elhatározás mindenkor a' kormánynál maradjon.
Az egyházi fölügyelőket eddigelé szintúgy az álladalom
fizette, mint a' világiakat ; a' középponti osztály azonban
most azt javaslá, hogy e' költség a' budgetből kitöröltessék.
Ennek kell az első lépésnek lenni az egyházi fölügyelés'
megszüntetésére, melly a' népiskolákat a' vallástól egészen
elkülönözni törekvő bizonyos pártnak rég szálka már szemében. Mielőtt e' tárgy szavazatra kerülne, ama' párt'
egyik tagja inditványozá : szólítsa föl a' kamara a' ministeriumot, hogy az a' felsőbb és alsóbb iskolákról szóló organicus törvények' átnézését mielőbb eszközölje, 's lehető
leghamarább a' középiskolákról szóló törvény a' kamarák
elébe hozassék. A' felsőbb és közép iskolákra nézve mindent késznek lenni jelentett a' minister ; az elemi iskolákra
vonatkozó törvények' átnézését azonban e' pillanatban nem
tartá szükségesnek, sőt tanácsosnak sem, nehogy ez által
a' pártszellem újra fölélesztessék ; 's igy átalában a' fönálló törvény mellett szavazott. E' fölött fejlett ki a' vita ;
a' legszélsőbb baloldal a' ministerium ellen volt ; pártolták
pedig minden mérsékeltek egyesülten, katholicusok és
szabad színezetűek egyaránt, lís igy 77 szóval 17 ellen a'
kormány győzött; 's midőn a' fölügyeleti költség szavazatra került az osztály' javallata 55 szóval 2 5 ellen elvettetett. Záradékul meg kell jegyeznem : hogy minden világi fölügyelők' bizonyítása szerint 1842-dik évtől fogva,
midőn az elemi iskolákróli törvény meghozatott, az egyházi fölügyelők soha alapos panaszra okot nem adtak ; sőt
ellenkezőleg közremunkálásukkal az iskolák' virágzását
mindenütt lényegesen előmozditák.

Madrid, mart. 16. Minthogy Spanyolhonban most az
isteni-tisztelet és a' papság' ellátása van napi renden,
jónak látjuk olvasóinkat közelebbről megismerkedtetni
annak mostani helyzetével, mellynél természetesen az
egykori sokkal kedvezőbb volt. A' székes-, társas-, lelkészkedő és javadalmazott papság' személyzete 2 7 , 1 5 8
főre, összes jövedelme pedig 1 0 4 , 4 0 4 , 1 7 3 realramegy. Az
isteni-tiszteletre és templomok' javítására fordított, 's a'
6 3 székház- és 19,062 plébániaiakhoz (mert ennyit
számlál Spanyolhon,) kötött kiadások 4 2 , 7 4 6 , 4 1 6 realra
rúgnak; mindkét számösszlet együttvéve 147,150,589
reált tesz, 's lia ide értjük a' papnöveldék' tartását is, a'
végösszeg 1 5 0 millió realnyi lesz. A' papszemélyzet igy
oszlik föl : 1) Székes-papság: 47 érsek és püspök; 2 0 0
dignitarius ; 4 7 3 kanonok ; 4 2 5 praebendatus (racioneros)
és félpraebendatus ; 627 javadalmas és segédpap. Ezen
személyzet' évi fizetése 1 6 , 0 7 0 , 3 1 5 real. 2) Társas-papság :
négy valóságos apát; 115 dignitarius; 2 8 7 kanonok; 1 8 0
praebendatus és félpraebendatus ; 241 javadalmas. Ezen
személyzet' fizetése 3 , 3 2 2 , 0 2 1 real. 3) Lelkészkedő pap-

ság : 7,751 plébános és helyettes 3 , 3 0 0 ; 1,522 plébános
és helyettes 3 , 4 0 0 - 3 6 0 0 ; 4,181 pleb. és hely. 4 , 0 0 0 —
4,500 ; 2 , 9 9 8 pl. és h. 5 , 0 0 0 — 7 , 0 0 0 real évi jövedelemmel ; 3 , 0 7 2 segédpap és káplán ; az egész személyzet öszszesen 1 9 , 5 2 7 f l 4 0 elaggott pap; = 19,667. Ezen osztálynak évi fizetése mindössze 7 4 , 0 8 9 , 9 3 4 real. 4) J a v a dalmas papság szorosabb értelemben. Ez 4 , 7 9 2 főnyi
1 0 , 9 2 1 , 9 0 3 reáljövedelemmel. Az isteni-tisztelet' költségei : a' székes-egyházakban 6 , 4 0 3 , 9 5 6 ; a' társas-egyházakban 1,578,921 ; a' plébániákban 2 6 , 7 6 3 , 5 3 9 ; 's végre
az egyházak' javítása 'stb. 8 , 0 0 0 , 0 0 0 realba kerül; e'
számok' összege 4 2 , 7 4 6 , 4 1 6 reált tesz.
Ez az isteni tisztelet és a' papság' állapota Spanyolországban, 's a' változások, mellyek most czélbavétettek, különfélék ugyan, de nem lényegesek. Vannak az országban meglehetős számmal plébániák, mellycknek lelkészeik nincsenek, és mellyek most betöltendők lesznek ; de
néhány cl is fog töröltetni, mert némelly nagyobb városokban, mellyek 3 0 , 0 0 0 léleknél többet nem számlálnak,
annyi plébánia van, mint Madridban, 's ennélfogva itt a'
ritkítás helyén volna. Hasonlóan a' kormány a' pápával
néhány egyházmegyének eltörléséről értekezik, mellyek
másokba lennének beleolvasztandók; továbbá a' székes és
társas clerusra vonatkozólag is terveztetnek átalakítások.
Azonban minden reform' daczára is jóformán a' fönebbi
költségvetés álland m e g , mert a' plébániák' ellátása középszániitással mérsékelt, sőt sok csekélyebb plébániákon
a'lelkészek csak tengődnek. A' cultus és clerus 1 8 3 6 - i g a'
tized- és tulajdon fekvő javaik' jövedelméből láttattak el.
Akkoron sok volt a' panasz és fölszólalás a' tizednek
sulyja- és nagyságáról ; azonban a' tizedet nem csupán a'
papság, hanem nem csekély részét a' kormány és a' részesülő világiak, tehát a' nemzet is élvezé. A' mi a' világi
papság' fekvő javait illeti, ezek nem voltak olly kiterjedettek, mint a' zárdákéi, 's jövedelmeik ezenfölül az istenitisztelet- és az egyházakra fordíttattak. Ha a' spanyolokat
egyenkint hivnók föl véleményadásra, meg vagyok győződve, mérhctlen többség szavazna a' tized és az egyháznak birtokszerezhetési joga mellett ; jelesül a' haszonbérlők (colonos) sokkal szivesebben állottak az egyházzal h a szonbéri viszonyban, mint a' világi földesurakkal. Az e g y ház száztóli 1, 2, 3 kamatos földbérrel megelégedett, haszonbérlőit soha sem szorongatta a' fizetés miatt, az
ugyanazon jószágbani haszonvételben az apáról a' fiuk- 's
unokák is meghagyattak ; minek az lön következménye,
hogy a' földek jobban miveltettek, 's mind a' gazdag-, mind
a' szegénynek volt kenyere. A' mostani földbirtokosok h a szonbérlőiket minden módon nyomják, módfölött nagy k a matot csikarnak ki tőlök annyira, hogy a' földmivelőnek
alig marad a' nyereségnek csak minimumja is,'s igy kényszerülve van a' földet végsőig kiszívni. Ehhez járul a' proletariusok' vallomása is : mig, ugy mondanak ők, az egyház gazdag volt, addig a' napszámosnak elég munkát
adott, 's ezt nagylelküleg fizette, a' sok alamizsnát nem is
említvén ; egészen máskép' tesznek a' mostani gazdagok,
kik régi spanyol köpeny helyett a'franczia frakkot viselik;
ezek, a' hol lehet, zsugoriak a' szegények' ellenében, és
lehető leggyorsabban iparkodnak gazdagokká lenni. V i s z szaélések minden esetre találkoztak a' clerusban is, de
meg kell vallanunk igazán : hogy a' clerus Spanyolhonban átalában mindig jó és tiszteletreméltó volt. Minderről
a' követek' többsége belsőképen meg van győződve ; de
ámbár alattomban elismerik, hogy a' legjobb ellátás a'
papságra nézve az előbbi tizedhez képest természetben4—5
kamatnyi adomány volna, még sem merték ezt inditvá-
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nyozni, félvén, nehogy reactionariusoknak láttassanak,
vagy bizonyos divateszmékkel ellenkezésbe jöjjenek, melylyeket ugyan közvéleménynek kürtölgetni szokás, valóban
pedig csak bizonyos számú, forradalommal szövetkezett
clubbisták- és liirlapiróknak kifolyásai. Igy történt, hogy
a' gyűlésben elismertetett ugyan anuak szükségessége, miszerint az egyház a'inig el nem adott fekvő javainak birtokában maradjon, 's neki eddigi birtokjövedelmei' egy részének élvezhetése átengedtessék : de nem merészelt
senki a' természeti adóról szólni, mivel a' követek nem
akarnak a' régi bibliai tizednek védőiül tekintetni. Hasonlóan nem egyeztek meg az egyháznak birtokszerezhetési
jogában s e m , nehogy őket valaki a' szerzéstiltó törvény'
elleneinek vélje. Azonban közvetve és beleértve szentesittettek ez alapelvek. (A. P. Z.)

került, 's a' nép egyátalában mit nyert? Az adó nem k e vesbült, inkább emelkedett, a" kolostorépületek holt tőkékké
lesznek ; az adó, mellyet a' kolostorok különféle czimeknél
fogva 's alkalmakkal olly bőven fizettek, megszűnt ; 's
most a' református nép is dörzsöli szemeit, 's belátni kezdi,
mikép a' fát levágta, hogy gyümölcseit leszedhesse. Még
egy rossz eredmény mutatkozik már is ; a' nép az eladott
kolostori erdőket nem tekinti törvényes tulajdon gyanánt,
's pusztítja azokat ; minő igényt is tarthatna sérthetlenségre a' tulajdon átalában, ha a' testületek' tulajdona daczára a' szövetségi és országos törvénynek, daczára ünnepélyes egyezkedéseknek, daczára jótékony hatásának,
sem talált oltalomra ? (Rh. V. H.)

Hirfüzér.
Schweiz.
K e l e t i S c h w e i z b ó l . A' nem rég eltörlött thurgaui kolostorokban néhány hét óta nyilvános árverés tartatik ; házi és konyhabeli készületek, rézmetszetek, rajzok
adatnak el a' többet Ígérőknek; hat, kisebb és nagyobb
templomi orgona is várja vevőit, miután a' közel 60 mázsányi templomi ezüst már elpakoltatott. A' környékbeli
lakosság e' ténynél igen különbözőleg viseli magát ; a' katholicusok önátadással nézik, miként ürittetnek ki a' kolostorok ; mit használna tiltakozni, panaszkodni ? Hiában,
ők a' gyengébb rész. Magok a' reformátusok kelletlenül
nézik az egykori Istenházak' szentségtelenitését, 's elgondolkodva rázzák fejőket; mig azalatt nem hiányzanak
emberek, kik az üres folyosókon 's czellákban garázdálkodnak , 's az ajtókon és záraikon gyakorolják baromiságukat. Argau a' kolostorok'minden törlésével mit sem nyert,
sőt ellenkezőleg napról napra hanyatlik. Thurgau sem
nyerend többet ; mig mind azon kötelezvények, mellyekkel
a' kolostorok a' körülfekvő községeknek tartoznak, például
csak a'plébániai praebendákat hozva föl, kielégíttetnek ;
mig az eltörlött szerzetes tagok' nyugdijalapja, 's azon
2 0 0 , 0 0 0 frt, mellyek a' katholicusoknak biztosíttattak, kikerittetnek, alig marad egyéb hátra, mint néhol a' puszta
épületek ; néhol szép szántóföldek és rétek. 'S csak ez
utóbbiak eladhatók ; mert ugyan ki venne meg holmi elaggott keresztfolyosós 's czellás, minden szerelvényekből
kifosztott, közel 10 év óta minden részben elhanyagolt
épületeket ? A' jobb karban levőknek, mellyekkel egyéb
jószágok is járnak, (millyen csak három van,) talán elébb
találnak vevőket ; noha közelebbi megtekintés után kitűnik valami, a' mi egy gazdag, p. o. német nemes urat
visszaijeszthet. Az illy eladásokkal azonban a' körülfekvő
falvak korán sincsenek megelégedve ; ők azt várták, hogy
a' kolostorjavak apró részletekben, holdonként fognak eladatni ; 's titkon már mindegyik paraszt kiválasztá a'
megveendő darabot, 's egymás közt kicsinálták, hogy egymásra ne verjenek, miszerint mindegyik olcsóbban vehessen. 'S most e' szép remények szétpárolognak, 's azon
fölül azon szegény családok i s , mellyeket a' kolostorok
tartottak, a' községek' terhére maradnak. Ezen kivül az
átalános várakozás is nagyban megcsalatott ; évek óta
számítgatták már a' népnek, hány milliónyi kolostorjavak,
holt javak vannak, 's miként boldogittatnék az egész ország azok' világiasitása által ; ime a' nagy koczkavetés siS z e r k e s z t i 's k i a d j a D a n i e l i k János. — N y o m a l i k

Romából. Egy proletariusnak kedve kerekedett v a lódi durva republicanus szerepet játszani, 's a' közönség'
mulatságaul a' pápának márványszobrára a' vörös süveget
akarta föltenni. A' nép' gunyhahotája 's tetszésrivalgásai
közt mászott a' hős a' colossalis szoborra; már a' márvány
kezet is megfoghatá, de ime ez letörik, 's ő leesik a' talapra, mindkét lábát törve. E' jelenet a' zajgó népet egy pillanatra gondolkodóvá tevé, elnémult, 's lassankint eloszlott. (A. P. Z.)
Tudva van, hogy Francziaország' egyes püspöki
megyéi saját ritualéval élnek , mellyek nem csak a' romaitól, hanem maguk közt is különböznek, sőt egyes megyében is különféle módosításokkal elvegyitvék. E' dissonantia
habár csak lényegtelen, mégis minden esetre nem csak
kellemetlen, de egyszersmind egységtágitó is. Ennél fogva
jó ideje, hogy a' romai rituáléhoz való visszatérés nem
csak ajánltatik, hanem effectuatiojára is kísérletek tétetnek. Legújabban két egész megye, tudnillik a' rochellei
és tarbesi a' romai szertartásos könyvet fogadta el. Igen
megható a' rochellei papságnak, számra 300-nak, a' p ü s pökhez ez ügyben intézett kérelemlevelében előforduló
azon indokolás, miszerint ők a' romai rituálé' visszahozása
által is kívánnak járulni a' szent atya' azon keserűségeinek megédesitésére, mellyekkel számkivetésében gyötörtetik.
Ez aztán az igazi szeretet, melly sajátságos, gyermeksége'
éveitől kedvesen megszokott ártatlan szokásait is áldozatul
hozza, csak hogy ez által a' hivek' közös atyjának szenvedéseire vigaszbalzsamot önthesscn.
Phillips és Lassaulx'tanári visszaállítása kis pártdemonstratiokra adott alkalmat. A' müncheni tanulók' egyik
igen csekély száma, mellyben a'gyász emlékezetű bécsi legio'
megszökött hősei főszerepet játszanak, föliratot intézett a'
királyhoz, mellyben ő fölsége azon rendelet' visszavonására kéretik, mellynél fogva e' jeles tanitók tanári tisztükbe visszaállíttatnak. De a' másik rész sem maradt
veszteg; 3 0 0 tanuló, mind bajor, hálaföliratot intézett ő
fölségéhcz, megköszönve az igazságnak azon tettét, melly
által az egyetemeknek régi fényességei visszaadatnak.
Megyjegyzésre méltó, hogy az elsőrendüek, miután egy,
a' tanuló iljuság által egyetemesen teendő demonstratio felőli tanácskozás végett általok egybehívott gyűlésben kisebbségben maradtak, a' gyűlést azzal oszlatták
szét, miszerint nem hitték volna, hogy annyi jezuiták fognak összejönni. A' würzburgi akadémiai tanács ez ügyben
beadott remonstratioját a' ministerium nem fogadta el.
L u k á c s - és t á r s n á l . O r s z á g ú t ,

Iíunewalderház.

