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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január 3-án. í. Félév. 1866. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tuclósitások. 
— Vegyesek.. 

Havi szemle. 

Itt állunk az u j évnek küszöbén, remények 
hajnalának nevezhetnők azt, elég fáradtan, hogy a 
boldog kiegyenlítést óhajtsuk, elég erősek, hogy a 
nehéz és szükséges munkát folytassuk : lekötelezet-
tek, hogy a vett jókért Istennek hálát adjunk, gyen-
geségünk érzetében elég őszinték, hogy a munkára 
malasztot könyörögjünk. Ubi terminus, ibi initium, 
cum consummaverit homo, tunc incipiet ;*) „Te 
Deum laudamus" zárszavai : te ergo quaesumus fa-
mulis tuis Domine subveni ! „Non mihi sufficit, 
quod semel donavit, nisi semper donaverit. Pető ut 
accipiam, et cum accepero rursus peto. Avarus sum 
ad accipienda Dei bénéficia; nec ego satior in acci-
piendo, nec ille deficit in dando. Quando me puta-
vero ad calcem pervenisse, tunc liabebo princípium." 2) 

Mindenek előtt, mindenek fölött a szentatyá-
nak, a romai széknek helyzetén csüngünk. A tudó-
sítások itt keresztbe szelik egymást. A briganti-
ságot a szentszék erélyesen irtja, elég bizonyság ez 
a lelketlen gyanúsítások ellen, mintha azt a szent-
szék valaha pártolta volna. Pénzválságot törekedtek 
előidézni Romában, s a pénztelenség miatt magok 
buktak meg Florenczben. La Marmora nem őszin-
tén szólt a Vegezzi-féle tárgyalásokról, mikor őszin-
tén szólt, dec. 19-én megbukott. Egy éves ország-
lás dicstelensége után visszavonulni nem képes, mi-
vel a sept. 15-i szerződésre vonatkozó titkos iratok 
más kézre nem kerülhetnek. Mikor a Megváltó szü-
letésének ünnepeire készültünk, a gonoszok egyik 
serege a gonoszok másik serege által leveretett; kik 
Romába tartanak, az uton mind elbuknak. Roma! 
lelkeink kincse, ezt az Isten őrzi. Szeretjük földi 

Ecclesti. 18, 6. 
2) S. Hier, ad Ctes. n. 6. T. 2. p. 1027. E. ed. Veron. 

1735. 

hazánkat, de inkább égi hazánkat, hová minket az 
egyház, s ebben a romai pápa vezet. A földi hazá-
nak vannak reánk jogai ; de előttünk e földi haza 
nem czél, hanem eszköz az égi hazára. Ut sine ti-
moré de manu inimicorum nostrorum liberati ser-
viamus illi in justitia et sanctitate coram ipso. A 
pogányság előtt lehetett, volt is a haza végczél, is-
ten ; de a keresztény magasabbra törekszik. A po-
gány nem ismert magasabb erényt, mintsem fölál-
dozni magát a hazáért ; a keresztény ember hazán 
fölül magasabb tárgyat ismer, melyért magát felál-
dozza. A pogány önmagát föláldozva a hazáért, egy-
szersmind isteneért áldozta fel magát: a keresztény 
a hazától követeli, hogy Istenért teendő önfeláldo-
zásában segitse őtet. A pogánynak nem voltak jogai 
a haza irányában; kinek is volnának jogai istene 
iránt ? a kereszténynek jogai vannak a haza iránt, 
mivel a haza nem Isten, hanem aminek lennie kell, 
Isten szerinti rend e földön, mely épen azért, mivel 
isteni rend, s földi rend, a megváltás rendjének alá 
van rendelve. Ha máskép nem nyerheti el égi ha-
záját, kivándorol, s lia vérét, ha életét szomjazzák, 
kész kivándorolni nemcsak a hazából, de az egész 
világból. „Inkább kivánlak a ravatalon látni, sem-
mint halálos vétekben," ezek egy királynénak, egy 
igazi honanyának szavai kisded fiához, koronaörö-
köshez. Innen a szigorú kötelesség az államhata-
lomra, s ezen hatalom minden tényezőire az egy-
háznak az ő szent czéljaira kedvező helyzetet adni. 
Kötelesség, nem pedig kegyesség; kötelesség, mely-
et az Isten és minden egyes polgárok joga elen-
gedlietlenül követel. Kötelesség, melyet az állam 
tagadhat, de az egyház fel nem adhat. Az egyház 
és az állam közötti elválás, melyet Italiában és Bel-
giumban végső izig visznek, nálunk katliolikusoknál 
in thesi már megoldott kérdés. ,Mirari' körlevél és 
a syllabus a megoldás. Az egyházra kedvezőtlenek 
a helyzetek minden egyes országban; kedvezőtlen, 
sőt ellenséges Európának diplomatai állása a szent-
szék irányában. Európában rontják az Istennek or-
szágát, épiti azt az Isten a hitetlenek között. A hi-
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vők hitetlen fiai elutasítják magoktól, semleges, 
vallásosai! közönyös államegyházi viszonyt, szóval 
hivatalos irreligiot akarván: a született hitetlenek 
fiai leborulnak az egyház előtt, áldva fogadják az ő 
küldött szolgáját ; az itteni hivők hitetlen fiainak 
bűneit az egyéb világrészek hitetleneinek erényei 
egyensúlyozzák. Az Istennek mindig dicsőittetni, a 
választottaknak mindig gyülekezni kell. Europa 
szomoritó képéről kedvesen tekintünk a missiók 
vigasztaló munkáira. Mikor a hivők keseritenek, 
nem Isten irgalmassága-e, hogy a hitetlenek örven-
deztessenek ? 

Hitünk a kőszirt, reményünk a buzditó erő; 
amaz, hogy ne ingadozzunk, emez hogy tettre gyu-
ladjunk. Az egyháznak készítenek tarthatatlan 
helyzetet; az egyház állni fog, de az ő helyzetük 
lesz tarthatatlan. A szabad alkotmányos kormányok 
sorra buknak, Spanyolországban, Görögországban 
minden hónap, sőt minden hét u j kormányt szül. 
Nem a közjó előmozdítása, hanem a szenvedélyek 
kielégitésének sorompói lettek az alkotmányok. El-
megy nyolez jóllakott, hogy nyolez éhesnek helyet 
csináljon. Kath. egyház nélkül megromlik minden. 
Nem a protestantizmus óta foszlik-e Európának jogi 
kapcsolata? Nem a westplialiai béke óta, mely az 
egyházat a diplomatiából kizárta, roskad-e darabon-
kint Európának épülete? Nem a franczia forrada-
lom óta, mely az igaz Istent megtagadva az ocs-
mány észbálványt állította fel, veszett-e el minden 
jogbiztosság, minden szerződés? A saint-alliance 
majmolása volt Nagy Károly ker. országának, rövid 
korszaka alatt több rosz elemet halmozott össze, 
semmint jót csak akarhatott is. Most az egyháznak 
közösen izentek hadat ; s mi áll fönn ma a vaderő-
nél egyéb ? A barbárság nem ismert jogot, csak 
erőt. Ide jutott az egyháztól elszakadt Europa. A 
pápák szavai utolsó pontig teljesültek, a syllabus a 
mai kornak bölcseimi, állami, társadalmi állapotát 
mutatja, kárhoztatásában a visszatérést, a kiegyen-
lítést kívánja. Az egyház hívja az államot magához,, 
az állam liivja az egyházat, az egyház kívánja, 
hogy az állam az egyházat mint isteni tényt, vegye 
indpontul, az állam kívánja, hogy az egyház, alkal-
mazkodjék az államhoz. Az egyház nem akarja 
megtagadni az Istent, az állam pedig nem akarja őt 
elismerni : az egyház nem akar megfertőztettetni, 
az állam nem akar megszenteltetni: ez a vitakérdés 
Európában. Melyik fog a kettő közöl változni? hi-
tünk mondja meg; az Isten ostorai a gazdának ak-
lába verendik a barangoló juhokat. 

Mit nyert Görögország? Van nagynehezen 
keresett királya, de a királynak nincs alattvaló népe, 
s nem sokára talán a népnek nem lesz királya, a 
királynak pedig távol lesz a koronája. Ez az uj jogi 
királyházak napi sorsa. Első napon ,éljen', második 
napon ,legyen', harmadik napon ,menjen.' Sponneck 
gróf távozott, a király távozni készül, a biztosító 
hatalmak hadihajói Pyreusban horgonyoznak. — 
Mit nyert a franczia császárság Algierral ? Elfojta-
tik egy lázadás, hogy nagyobb erővel törjön ki a 
másik. Csak kereszt alapit országokat, a kard kép-
telen erre. A kard ront, építeni csak az egyház tud. 
Hová a kard után azonnal szerzetes ment, ott azonnal 
ország is emelkedett. De Algierban kath. országot 
bírni, Francziaországban azt a közjogok alapjaiból 
kitagadni nem lehet. — Belgium királyt vesztett, 
királyt nyert ; megszakadt a volt kőmives király 
alatt, fog-e egyesülni az uj király alatt, vagy az 
unificatiók egyetemes tengerében elenyészni ? a fé-
lelmek nagyok, jóra kevés a remény. Elcsitultak 
nyolez napig a kőmives lapok; zúg már a zivatar. 
„Nem gondoljuk méltóbban megkezdhetni az u j or-
száglást, irja .Précurseur,' semmint az elvek küzdel-
mét az egész vonalon megkezdeni." Élni fog talán, 
nem saját életéből, hanem az annexiora vágyódók 
egyenetlenségének kegyelméből. Korunk nem ked-
vez a kis országoknak, mivel nincs nemzetközi jog, 
mely őket védelmezze. Amit nemzetközi jognak 
mondanak, nem abban áll, hogy a gyengébb orszá-
got az erős ne nyelje el, hanem hogy ez vagy az el 
ne nyelje. Az elnyelés ki van mondva, csak alkal-
mas személy, ki nyelje el, kerestetik; az elnyelést 
elengedik, csak a személy ellen tiltakoznak. Az is-
teni gondviselés a hatalmas országok közé kicsinye-
ket ékelt, hogy közvetlenül ne érintkezzenek. Ezen i 
ékek, ezen csiklók az európai nemzet-család testében I 
alkalmatlanok már, de kinek ? a hóditónak. Az or- ' 
szágok terjednek, tömörödnek a jövendő világhar-
ezokra. Az a vakságok vaksága, hogy az annexiók 
tényeit a kis országok sietnek elismerni. Elismerni? 
sírjukat megásni, mivel a nagy országnak, mely az 
annexiokat végzi, ministere magasabb fokú nagy-
mestere a kis ország kőmives ministere fölött; a 
kőmivességben pedig borzalmas eskü kötelez enge-
delmességre a nagymester iránt. Kőmives köteles-
ségből a hazát elárulják ! 

Ide véve Muszkaországot, Italiát, Svajczot, 
Svédországot, Dániát, Spanyolországot, mindenütt 
belső, átalakulási életkérdések tárgyaltatnak. Egye-
dül hazánk az, mely egész Európában a fönálló, a 



» 3 M - — 

sérthetetlen, a szent jognak terén maradva, fénypontot ké-
pez. Fénypontot,— de csak egy értelemben. Seholjelenleg nem 
indulnak ki a történeti jogból, sehol nem hivatkoznak reá, 
csak Romában és Pesten. Eme tény jelző egész Európában. 
A mindent egyenlítő, azaz rontó állami rationalismus ellen 
Roma, és a magyar nemzet „non possumussal" tiltakozott. 
A jognak e fönséges szeretete dicsőség a magyar nemzetre, 
oktatás Európára. Európai szempontból tekintve hazánk 
szigorú értelemben conservativ; hogyan vallhatna mégis 
forradalmi, rationalisticus, mindent egyenlítő elvet belügyei-
ben ? nem érthetjük máskép, hacsak az államtani ellenmon-
dásokat ide át nem ültetjük. Európai horderejűnek mondták 
a magyar trónbeszédet, s amire czélozott, a kiegyenlítést ; 
igen, nemcsak európai, de gondviseléses hivatása van : a 
jognak tiszteletét visszaállítani, mindent erre építeni, fön-
tar tva a régi jót, uj jót fejleszteni, a király és a nemzet kö-
zötti szeretetet, bizalmat, ragaszkodást a közjó boldogságá-
nak forrásául tényleg felmutatni. Ez oktatás egész Euró-
pára, ez intés a diplomatiára, ez czáfolat az úgynevezett 
uj-jogi tanra, ez egyetlen egész Európában. Nemcsak Euró-
pára, de a minit század ellen és a jövő századra szól az, mi 
Pesten e napokban történt. Victor király csak vak eszköz, 
Ferencz József ur ; Isabollának ellenszenves tüntetést, Cuzá-
nak lázadást készítettek, Ferencz József apostoli királyunk-
nak szívért szivet adtak. A polgári hűség, az alattvalói 
erény, a nemzet ereje, mint a tüz hamu alatt, lappangott a 
kísértetek napjaiban : most teljes fönségében fölragyogott, 
fölemelkedett. Ilyen az igazi király az ö népe közt, ilyen a 
nép az ő királya mellett, mint dec. 12—20-án Pesten volt. 
Válópont lehet ez Europa forrongásainak közepette, mely-
nek következéseit felfogni még lehetetlen. Fölseg a király, 
mivel király, fölség a nép, mikor nép. III. Napoléon népei-
nek nyakára hág, ,nép ! én vagyok császárod ;' Victor király 
népeit a forradalmi factionak prédául dobja, ,nép! te válasz-
tottál, én igy országolok'; Fölséges urunk, királyunk a fő-
városba jöve : „bizalommal jövök ; bizalmat várok ;" „ha 
működésűket a kölcsönös bizalom s a méltányosság elvei 
vezérlendik, ezen országgyűlés a nemzet életében a közmeg-
elégedésörök emlékű korszakát képezendi." — „Legközelebb 
viaszatérendek körükbe, hogy az ország boldogitására irány-
zott törekvéseim valósulásának (a császárnéval) szemtanúi 
lehessünk." „Őszinte szövetkezés mellett, erős akarat tal és 
Istenben bizva, e czélt el fogjuk érni."3) „Bizalommal jöt-
tem, — fokozott bizalommal s a mielőbbi visszatérhetés re-
ményével távozom : mert erős hit lelkesít, hogy a nyilvánult 
érzelmek, s kölcsönös bizalom tényleges valósítása által ez 
örömnapok, Isten segélyével, egy áldásdús jövő kezdetét 
fogják jelzeni."4) — így szól, igy tesz, kezdeményez az 
igazi, a magyar király. Az ország képviselői és rendei hű-
ség érzelmeivel válaszoltak. Biztosította a nemzet az ő sza-
badságait, sértetlenül őrizte a királyi hatalom jogait. Ezt 
mutatta fel a nemzet erényeivel mai nap, igaz királyt, igaz 
népet, királylyal és néppel együtt egy nemzetet. Európának 
épen e két erényre van a legnagyobb szüksége. 

3) A képviselökhez, és az ország rendeihez dee. 17-én. — P. Napló 
290. sz. dec. 19. 1865. 

4) Bűcsuirat Majláth cancellárlioz dec. 20-án. — P. Napló 292 sz. 
dec. 21. 1865. 

Unificatio Európának rögeszméje. Unificatio a com-
munismus, unificatio a socialismus, unificatio az annexiók, a 
kierőszakolt szavazatok hóditása. A magyar lapok dicsér-
ték az olasz unificatiot, feledvén, hogy minket csak az Isten 
mentett meg ilyféle unificatiotól ; magasztalták az olasz 
szavazatokat a csatlakozásra, feledvén, hogy mások ugyan-
ezt Erdélyben is megtették. Mit itthon kárhoztattak, azt 
külföldön csudálták ; mi ellen tiltakoztak, azt a szentszék 
ellen helyeselték. Gondviseléses sorsa nemzetünknek a pá-
pasággal ! Vegyük a helyzeteket tárgyilagosan. A magyar 
egyetlen ellenséget ismert, az unificatiot, melynek alakja és 
eszköze a centralisatio : ez ellensége a pápaságnak is. Saját 
nemzeti életét, nemzeti erényeinek szabad kifejthetését vé-
delmezte a magyar : saját fejedelmi életét védelmezi a pápa 
is, hogy szellemi hatalmát szabadon fejthesse ki. Alkotmá-
nyosan önálló, törvényesen független nemzeti élet a ma-
gyar igazságainak, jogainak tá rgya , hogy valóban mint 
nemzet élhessen : önálló, független fejedelemség a pápa jo-
gos követelése is, hogy mint pápa kormányozhassa a hivek 
lelkismereteit. Nem kívánta a magyar nemzet az örökös 
tartományok alkotmányos jogait elnyelni : nem kívánja a 
pápa som az olaszok szabadságait lehetetleniteni ; — kivánt a 
magyar hatalmas austriai császárt Európában, törvényes 
magyar királyt az ö saját magyar nemzeti szabadságainak 
élvezete, akadálytalan gyakorlata mellett : kiván a pápa is 
az olaszoknak hatalmas királyt, az ő pápai és fejedelmi jo-
gainak szabad gyakorlata mellett. Szólt a magyar, hogy 
minden örökös tartománynak alkotmánya legyen : szólt a 
pápa, s első megtette, hogy az olasz alkotmányos szabad-
ságok élvezetére juthasson. A magyar nemzet a mindenha-
tóságra törekvő központosítás, s mások jogait e inem ismerő 
uralkodási vágy ellen panaszolkodott : ugyanez ellen emeli 
fel szavát a pápa is. A magyar saját jogainak önérzetébe 
zárkozott, erő ellen jogra hivatkozott, viselete maradás 
volt : a pápa is szent jogainak öntudatában, melyeket ti-
zenegy század megszentesitett, minden békekötés, s az egész 
nemzetjog lepecsételt, elzárkózva a vaderő ellen jogra hi-
vatkozott, .vár jobb időket, bevárja az eseményeket, épen 
mint a magyar tette. A magyar mint szenvedő . . . . ugy 
állott : ugy áll a pápa is. Nem ismerte el a magyar Schmer-
ling és Erdélyország közötti szövetséget 1863-ból; nem ismeri 
el a pápa sem a septemberi szövetséget 1864-ből. A pápá ellen a 
hatalom, a nemzetiség, a szabadság, a haladás stb. czimeit 
hordták fel : nem felejtették el ezeket a magyar nemzet el-
len sem felhozni. Nem akarta a magyar elismerni a véghez-
vitt tények elméletét, nem ismeri el a pápa sem ; visszatérést 
az elejtett jogfonalára követelt a magyar, követel a pápa is ; 
igaz, alkotmányos szabadságot igért az ő jogfogalmából a 
birodalmi népeknek a magyar , igaz, valódi szabadságot 
igért a pápa is ; nagy hatalmi állást biztosított a birodalom-
nak a magyar, lia a jogok, ahelyett hogy tapostattak, tisz-
teltetni fognak, dicső jövőt, európai súlyt adott Italiának a 
pápa is ; de peremtorie feleltek Romába és Pestre, két sze-
mély, két minister : verwirkt, — a forradalom nem ismer jogos 
multat. Egyszóval : unificatio ellen tiltakozott a magyar, 
tiltakozik a pápa is. Ha jövőben a történetíró dicséretest 
fog felhozni a magyar nemzet 1850—1864-i életéből, bizo-
nyára azon pontok lesznek, melyek hasonlatosságot mutat-
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nak Magyarország és a pápaság között. Ez a magyar nem-
zet dicsősége, viseletének igazolása lesz ; levonva a levo-
nandókat, amiben a szentszékkel egy téren áll, egy irány-
ban lialad. Nemzetünk helyzetéhez párvonalban csak a 
szentszék helyzete áll. Szűnjenek meg tehát magyarjaink a 
szentszék ellenségeit simogatni, mikor nem ismerhetni na-
gyobb dicsőséget, mint a szentszékkel egy politikai elvet val-
lani, egy forradalmi elmélet ellen tiltakozni. Hogyan van 
tehát, hogy a szentszéknek a magyar nemzetnél, kivéve a 
választott lelkeket, a magyar lapokban, kivéve, melyek kath. 
elvet vallanak, oly kevés védője volt, mikor a szentszék vé-
delmében saját védelmét találta volna V Kárhozatot mondani 
Cavour unificatioja ellen, fönnen hirdetni a szentszék jogait, 
imádsággal, tollal, péterfillérrel segíteni a jog fönállhatását : 
ez lett volna az igazi, magyar politika, ez az elvközösség, 
ez a nemes, összhangzó viselet. Piémont elnyelte Toscanát, 
Modenát, Pármát, Nápolyt, Siciliát, ezt megtapsolták ; Bach, 
Schmerling politikája el akarta nyelni a magyar koronát, s 
ez ellen tiltakoztak. Ugyanazon elvet vallották Italiában, 
tagadták Austriában : ez ellenmondás. Muszkaország nyeli 
a lengyel tartományokat, Poroszország nyeli Posent, Dania 
nyelte Schleswiget, Portugal áskálódik Spanyolország ellen, 
Lincoln elnyelte a délszaki kilencz államot ; erről vagy hall-
gatott, vagy hidegen emlékezett a magyar; mikor e tanoknak 
fulánkját maga érezte, feljajdult ellene. Legyünk igazságo-
sak, valljuk az Istennek 10 parancsolatját ; biztos vezérfo-
nal lesz kezünkben minden ügyre. Nem azért emiitjük, 
mintha a bécsi megszűnt politikára követ akarnánk dobni ; 
amit királyunk, fölséges urunk sírba zárt, mint védtelent, 
bolygatni nem akar juk : emiitjük, hogy a nemzet igazságos 
legyen mindenütt, s kerülje az ellenmondásokat. Nem azért 
emiitjük, hogy némely férfiakat, mikor már védtelenek, ár-
talmatlanok, elitéljünk, ámbátor elitéltetni csak is épen az 
szokott, aki védtelen, aki ártalmatlan : hanem azért, hogy 
emeljük ki, miszerint épen abban van az igazi nemzeties po-
litika, ami ez esetben, a szentszékkel elvben, irányban, ér-
dekben megegyez; továbbá, hogy az nemzetellenes, ami jelen 
nagy mozgalomban pápaellenes. Hiszszük, hogy lapjaink, s 
némely honfiaink nemtudva szóltak a szentszék ellen, nem-
tudva maradtak hidegen a szentszék szándékolt, s részben 
véghez is vitt kifosztatása ellen. Nemzetellenes, ami jogelle-
nes : jogellenes ami pápaellenes. Ez nemzetünknél jelenleg 
nemcsak európai, hanem gondviseléses küldetés, a p ipa ol-
dalán, a jog helyreállításán munkálkodni Európában. A pá-
pai fejedelemség minden fejedelemség biztossága. Elv menti a 
fejedelmeket és a nemzeteket. Az elv egy, az elv mindenben 
szent. Ha tudott nemzetünk történeti jogokra hivatkozni, 
mikor a birodalmi nagy hatalmi állás és a magyar nemzet 
között forog a kérdés : tudja ezen jogokat tisztelni benső 
törvényhozásában is. Szent a pápai ügy, igazságos a pápa 
mindenben : legyen nemzetünk is. Az erőszak múlékony, tö-
rékeny, a jog, ha szilárd akarat csatlakozik hozzá, ledönt-
hetetlen. Conservativ téren áll a magyar európai szempont-
ból, conservativ téren a fönséges császári korona irányában : 
legyen conservativ benső szervezésében is. Hagyja abba a 
cosmopolitai majmolásokat, nem talált a magyar sehol tá-
maszt; maradjon nemzeti szelleménél, ős alkotmányának 
elveinél : biztosítjuk, hogy amiben nemzeties, abban katho-

likus is lesz, s annyiban, és annyira lesz nemzetellenes, ameny-
nyiben, és amennyire katholikus-ellenes lesz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
EGER, dec. 12-én. Fogadja, nem tudok jelentékenyebb 

tárgyat közölni, az itt mondott búcsúbeszédet, melyet mélt. 
s főt. Máriássy" Gábor püspök ur mondott a papság nevében : 

„Ha valaha bús és aggodalomteljes érzéssel bocsátot-
tuk el nmgdat körünkből : ugy mostani eltávozása még in" 
kább aggódtathat. Országgyűlésre indul nmgod, oly ország-
gyűlésre, melyre ugy tekinthetni, mint a forró nyári napon 
a terhes felhő elébe szoktunk nézni. Jótékony esőt hozhat 
az vetéseinkre, de lehet hogy terméseinket is összezúzza. És 
ez épen a sajnos, hogy minden komolyan gondolkozónak, 
ki a napi eseményeket számba veszi, s főleg minden egyhá-
zát szerető katholikusnak az utóbbi sejtelemtől kell félni. A 
levegő körülöttünk az egész láthatáron rekedt, a gyúlékony 
anyag mindenütt túláradt ! a messze délfelől pedig, ami ren-
desen változásra mutat, állandón rosz szél fuj . A rágalmazó 
nyelvek felszabaditvák ; a szemtelenséget többé sem az ut-
czák szentsége, sem a nem gyengédsége nem fékezi ; az iro-
dalom, a hírlapok az egyház s annak szolgái ellen irányoz-
vák ; a nép sok helyt rémitően elámítva, a legnagyobb 
irigységre feltüzelve, az egyháziak birtokával kecsegtetve ; 
ugy hogy most rólunk el lehet azt mondani amit egykor az 
üldözött Jézus-társaságbeliek, e világhírű intézetnek, egy 
fenmaradt tudós irója éneklé : 

In nostrum exeidium solers nunc armat avernus, 
Quidquid ex toto militât orbe mali. 

Yenales pretio linguae, mordacia scripta ; 
„ „ metus, Ii vor, opumque sitis. 

Emellett a törvények a botrányig szívósak, a hatósá-
gok keze a bizonytalanság miatt zsibbasztva ; maga a kor-
mány, ha remekmű is, a legszemesebb alkatrészekből össze-
állítva ; de mit ér, ha újdonsága miatt annyira nincsen meg-
jártatva, hogy bármely gonosz akaratú kalandor, ha egy kö-
vecskét vagy szögecskét a gépezetbe behajit, annak műkö-
dését azonnal megszakíthatja. Ott állhat azután a máskép 
hatalmas kormányos, legjobb akaratjával mit ér ? hova 
megy ? ha jármüve egészen megakad ? 

És ki fog raj tunk segiteni ? ki fog az egyház mellett 
felszólalni ? A püspökök, az egyház ezen természetes őrei és 
oszlopai fele részben sem jelenhetnek meg a gyűlésekben, 
részint elaggodt koruk, részint beteges állapotuk miatt. A 
káptalanok, kik segitségükre lehetnének, a küzdtérről régen 
leszoritvák ; azon néhány egyházi, kik mint követjeleltek 
felléptek, többnyire aljas ravaszsággal kijátszattak. Vagy 
talán a világiaknál kereshetünk oltalmat ? Óh azon dicső 
országnagyok, kiknek ősrégi nemzetségi pajzsukat egykor 
a vallásosság tette leginkább fényessé, rendre kidőltek. A 
mostaniak nagyobbára már a szabad-mész szagát hordják 
magukon, vagy csak a divat miatt szégyenlenek mellettünk 
felszólalni. Az ifjú nemzedék, mint a partra vetett halacskák 
hemzsegnek, megfosztva nemességök egyedüli elemétől az 
isteni félelemtől, az értelmességtől, a vagyontól, ide s tova 
kapkodnak az után, ami azonban nekik sem ad hosszú éle-



tet. Várhatunk még az alsóháztól valamit ? De mit várha-
tunk onnan hová a mai toleráns világban nem kell pap." *) 

Es ilyen aggasztó körülmények között hagy el minket 
kegyes föpásztorunk. Nehéz napokat éltünk legközelebb 
csak e városban is ; de könnyen átértünk azokon, mert 
nmgod közöttünk volt. Föpásztorunkra támaszkodtunk, 
mint a terebélyes fa derekához ; és noha tudtuk, hogy a szél-
vész mind a fát, mind az alatta állókat egyiránt éri, mégis 
biztosnak véltük árnyékában helyzetünket ; mélyen érezve, 
hogy valamint a megosztott öröm kétszeres öröm, ugy a 
megosztott, kivált jó a tyánkkal megosztott fájdalom és szen-
vedés csak fél szenvedés. De miután a dolgon változtatni 
nem lehet, nincsen egyéb hátra, minthogy nmgodat kérjük, 
méltóztassék őszinte és buzgó hazafiúi érzelmeinkről épen 
ugy, mint egyházunkhoz s annak látható fejéhez tántorithat-
lan ragaszkodásunkról, nmgod iránti állandó szeretetünkről 
és tiszteletünkről s azon erős fogadásunkról meggyőződve 
lenni, hogy mindennap kérni fogjuk Istent, adjon nmgotok-
nak értelmet, lelket és erőt, hogy a jót megláthassák, a 
legjobbat elhatározhassák, elleneinket legyőzhessék, s az 
által hazánkat boldoggá és hatalmassá, egyházunkat szilárddá 
és virágzóvá tehessék. Hozzon nmgod legalább századrész 
annyi örömet haza, mint amennyi búval és aggodalommal 
bocsájtjuk az útra. Isten vezesse nmlgodat !" 

NOR VEGrIA, nov. végén. A vallási kérdések foglalkod-
ta t ják a politikai világot. Itt is mint Svédhonban a katholi-
kusok emancipatioja forog kérdésben. Arról van szó, ha vál-
jon a norvég törvényhozás fog-e tudni méltányosabb lenni ? 
Az 1814-iki alaptörvény mindazokat kizárja a nyilvános 
hivatalokból, kik nem a lutheránus hitet vallják. Hosszú idő 
óta már a méltányosság követelte, hogy az alkotmány 92-ik 
czikkelye módosittassék. Két inditvány tétetett. Az egyik 
egyszerűen kimondatni kivánta, hogy minden vallásfeleke-
zetbeliek bocsáttassanak a közhivatalokra ; ez a szabadság 
volt. A második inditvány néhány hivatalt kivétetni óhaj-
tott ; de ez is haladás volt. A tanácskozás efölött a christia 
niai storthingban nov. 17-én történt : 14 szónok volt beje-
gyezve a lcgjelesbek közöl. 110 követ volt jelen. Az első in-
ditvány fölött 67 szavazott ellene, 43 mellette. Az inditvány 
így elvettetett. A második inditvány mellett 63, ellene 47. 
Emellett tehát a többség volt, de az alaptörvények meg-
változtatására a többség nem elegendő, hanem a szavazatok 
kétharmada kivántatik. Ez ugyan szerencsétlenség, hanem 
azon nemből, mely a diadalt előkésziti. A mozgalom nem fog 
megállapodhatni. A felvilágosodott, hazafias norvégiaiak be-
látják, hogy a katholikusok proscriptiója soká már nem tart-
hat. A szónoklatok is egészen a felszabaditás dicsőségére, és 
a türelmetlenség gyalázatára szolgáltak. Mi üdvözöljük Nor-
végiát ez uton, és a közel diadalbani bizalmunkat fejezzük 
ki. A türelmetlenség hősei már is annyira megfogytak, hogy 
Pyrhussal elmondhatják : még egy ily győzelmet, és elva-
gyunk veszve ! ') 

' ) De kell talán más jiap ! vagy másféle pap, olyan, aki pap, de 
nem is pap ? Mily szerencse, hogy ennyi is van ! Szerk. 

J) Midőn a protestáns országokban kath. hitünk elnyomatásán saj-
nálkozunk, és a vallásszabadságot követeljük, vagy mikor erre valahol ily 
országokban közeledés történik, ezt üdvözöljük, mondhatná valaki : miért 
nem vagyunk tehát az egyetemes vallásszabadság mellett, mely a kath 
.egyháznak is egyiránt használ ? — Nem vall juk az egyetemes vallássza-

T H I B E T , 1863 junius havában. A Tsa-Rong tarto-
mányban levő tsa-dami bonzok Durand atyának nyilvániták 
szándékukat megtérni, és meghivták magok körébe a tanitás 
tartására. Durand el is ment, és más nap imigy irt : „Leirom 
röviden, hogy néz ki presbyteriumom. Egy kis zárda fallal 
bekerítve, melynek cellái nagy részben romban hevernek, 
az imola azonban elég jó karban van. E templomban van-
nak a Peun-bó irtózatos bálványai, melyek alakját csak az 
ördög sugalhatta. Ezen szobrok hatalmuk rangja szerint 
vannak felállitva. A pagodán túl magtár létezik, melynek 
sarkaiban mindenféle ördöngösi apróságok szemlélhetek, 
bálványok rézből és fából, ember és állat torzfejek, lámák 
babonás öltözetei, emberi csont maradványok, áldozati edé-
nyek stb. Es mindezekkel mi történt ? Lu-Tsé-Kiang fo-
lyója csak 300 lépésnyire van, ide be fogjuk vetni őket. Egy 
pár nap alatt három község lelkésze leendek. Thibet eme 
része tömegesen tér meg." October 11-én a bálványok ellen 
meginditott hadjáratot igy irja le Durand. „A pagoda iste-
nei között a középen ült Tam-ba-chi-rob a Peun-bo feleke-
zet nagy mestere, keresztbe vetett lábakkal, jobb kezét ve 
res köpenye alól kitartva, baljában pedig a bölcseség edé-
nyét tartván. Ennek jobbján Keum-tu-zon-bo (a legjobb,) 
Peun-bó fő istensége, aki azonban elég furcsán csak a má-
sodik helyet foglalja el. Van neki tiz keze és három feje, 
egyik a másik fölött, (nem a Szentháromság symboluma 
ez ?) Ennek jobbján ismét Dreu-ma látható a felekezet leg-
főbb istennője. Tam-ba-chi-rob baloldalán egy másik istennő 
ült, kinek nevét soha sem tudhattam meg. Ezen névtelen 
istennő mellett látható volt Tam-hla-mi-ber borzasztó torz-
alak, melynek szemléletére rosszul lehet az ember. Kéz és 
főnélküli szörny, mindenütt lángoktól környezve, fején em-
ber-koponyák ékességül, és egész teste fedve emberi testré-
szekkel. Tátott szájában roppant fogak voltak láthatók. 
Szemei kidülcdeztek, és gyűlöletét mutatták, melytől égve 
két kezével veri áldozatait. Egy napon összehivtam lámái-
mat, kijelentvén, hogy ez alakokat ki fogom dobni. Fejszét 
kértem és jelenlétükben a legutálatosbnak hasába vágtam, 
egy második ütésre a hátba összeomlott. Legöregebb bon-
zom részvéttel nézte e dolgot, egy másik a darabokat össze-
szedvén kosárba rakta. Ez alatt egy 12 éves fiatal bonz av-
val mulatta magát, hogy egyenkint pofozgatta a bálványo-
kat mondván : „ne neked is egy." A bálvány hasa tele volt 
szénával és magfélék maradványaival, jó előrehaladott rot-
hadás állapotában. Daczára elővigyázatomnak, a bálványok 
lerombolásának hire szétment a tartományban. Itt is nagyi-

badságot, mivel senki sem vallja ; a vallásszabadság mindig csak a bevett, 
a törvényesen elismert vallásokra vétetik. Nem vall juk másodszor, mivel 
mig Francziaországban, Austriában semmi hivataltól sincs kizárva a pro-
testáns, addig minden prot. országokban a kath. férfi a föhivataloktól k i 
van zárva: a paritásos haszon tehát mai napig sincs meg. — Nem vall juk 
harmadszor, mivel a bevett vallásoknak törvényes gyakorlati szabadságát 
valljuk ; mikint Romában a zsidók szabadon t a r t j ák ünnepeiket. De legyen 
bevett vallás, a benszülöttek vallása, nem pedig a kóborlók, s azért zavar-
gók vallása, kik a békés vallásegységet Spanyolországban, Tirolban za-
varnák. — Nem vall juk negyedszer, mivel mi a kath. hitnek gyakorlati 
szabadságát prot. országokban az isteni törvény értelmében követeljük, 
mikint az elsó' keresztények követelték a pogány császároktól, mikint sz. 
Pé te r a synedriontól : ily isteni törvényt pedig nemkatholikusokra nem is-
merünk, legfölebb hol szükséges, s ahol e szükség megvan, például nálunk, 
a szabadságot nemcsak engedjük,hanem védeni is készek vagyunk. Szerk. 



tották a dolgot mondván, liogy kötelet aggattam a pussák 
nyakára, és ugy húztam a folyóhoz, pedig négy ökör sem 
lett volna képes oda húzni egész állapotában. — Eközben 
fergeteg készült ellenünk. A ther-ghi-i nagy lámalak lámái 
eljöttek kérendök bennünket, hogy a téritgetést ne folytas-
suk tovább, mert máskint ök koldusbotra jutnak. Mi azt 
válaszoltuk, hogy kötelességünk Isten igéjét az egész vilá-
gon hirdetni. Engedjétek át nekünk legalább a folyam bal-
partját, és tartsátok meg a jobb partot. De mi tudtuk, hogy 
a balpart lakosai is várva várnak bennünket, hogy megtér-
jenek. Fenyegettek bennünket, hogy lőni fognak, ha átjö-
vünk ; mi tiltakoztunk, azonban jobb időre biztuk tervünk 
kivitelét. A ther-gii bonzok látván, hogy velünk semmire 
sem mennek, másfelé fordultak. Először is értesítették a 
h'lassai fölámákat a keresztényelein roppant terjedéséről, a 
budhismust fenyegető veszélyről, hacsak jó eleve akadály 
nem gördittetik a hittéritők ellen. A népet fenyegették a 
király és a lámák haragjával, mire valóban a megtéré-
sek megállapodtak. Ez az első eredmény volt ; most a 
megtérteket is hitehagyásra akar ták birni. Egy napon hír 
érkezik, hogy Tsa-rong tartomány főhelyén Meng-Kong-
ban parancs adatott ki, mely tiltja a kereszténység elfoga-
dását, és mindazok, kik már keresztények, visszatérni pa-
rancsoltatnak előbbi hitökre. Honnét jött e rendelet ? senki 
sem tudja, de az egész világ állítja létezését. Más nap össze-
hivatnak Tsa-rong lakói. Durand és Fage küldérek is el-
jöttek Meng-Kongba, és itt a törvényháznál ama királyi 
rendelet megmutatását kívánták. Azon választ nyer ték , 
hogy ez őket nem illeti, mire azután a falvak lakói és lámák 
egybegyűjtettek egy bizottmány elé, mely hét ter-gliii fő 
bonzból volt alakítva az alfőnök elnöklete alatt. Itt felol-
vasták az emiitett állítólagos királyi rendeletet. A rémület 
nagy volt, senki sem mert ellenkezni. Két helység lakosai 
azonban a fenyegetőzésekre is állhatatosak maradtak. Mi 
ismételve sürgettük az alfőnököt, hogy mutassa meg a k. 
rendeletet ; de ezt újra megtagadta. A népnek — mond — 
és nem nektek kell a rendeletet megmutatni. Igen, de reánk 
ugy vonatkozik, mint a népre, mort ha a népnek nem sza-
bad hitünket követni, mi nem hirdethetjük. Mi pedig birunk 
irást a chinai császártól, mely megengedi minden alattvalói-
nak, hogy keresztények legyenek. Elismered-e a chinai 
császárt uradnak ? Ha váljon a chinai császár nagy-e vagy 
kicsiny, vastag-e vagy szikár, azt nem tudom — felelt, — 
de annyit tudok, hogy parancsom van a h'lassai királytól, 
és hogy eszerint kell cselekednem. Hol van e rendelet ? Ha 
létezik, mit restelled megmutatni, mivel meg nem mutatod, 
felteszszük, hogy nem létezik, és akkor a törvény ellen cse-
lekszel. Mind hiában okoskodtunk. Másnap ú j ra megkísér-
ték hitehagyásra birni híveinket. Néhánynál sikerült, a töb-
biek megfutamodtak. A küldérek jelenléte tehát fölöslegessé 
vált itten, azért Fage Bongába, Durand pedig a pagodába 
visszatért ez utóbbi azon szándékkal, hogy a bonzok taní-
tását befejezze, és a szegény hitehagyottakat is titkon ok-
tassa, mert ezek megvallották, hogy időre engedtek ugyan 
az erőszakoskodásnak, hogy családjaikat megmentsék, de 
azért mindannyian teljes szívből és lélekből keresztények 
akarnak maradni. (Folyt.) 

GAND, (Belgium) nov. 30-án. Az itt megjelenő ,Bien 

public' czimii lap egy hollandi tudósítást tesz közzé, mely 
érdekes adatokat tartalmaz. „Nálunk, úgymond, a katholiku-
sok nem képeznek politikai pártot, mint Belgiumban ; ennek 
magyarázatát talán az képezi, hogy Belgiumban a szaba-
donezok vallástalan és támadó eljárása, melylyel az egyház 
jogait lábbal tapodják, ezt szükségesebbé teszi. Nálunk po-
litikai tekintetben a katholikusok nem mindannyian küzde-
nek ugyanazon egy politikai zászló alatt. Itt a politikai 
ügyekre nézve a conservativekre és liberálisokra oszolnak a 
polgárok, habár sokszor személyes kérdések forogván fel lé-
nyegben, ez vagy amaz conservativnek mondatik, habár 
eszméi nem igen különböznek liberálisnak nevezett èllene-
séitől.A liberális elem fő képviselője Thorbecke. Ha a törvény-
hozó testületünkben adott szavazatokat tekintjük, ugy látsz-
hatik, hogy katholikus követeink nagyobb része a liberális 
részen v a n , és ezt az ellenpárt közegei szemökre vetik 
mondván : íme belga testvéreitek élet-halálharczot vívnak a 
liberalizmussal, ti pedig ezt támogatjátok ! De ennek meg-
értésére nézve is szemmel kell tartani, hogy qui bene distin-
guit, bene docet. Minő tehát az a neerlandi liberális párt ? 
elvei váljon azonosak-e a belga szabadelvünkéivel '{ Nem 
akarom egész kiterjedésében e kérdéseket fejtegetni, a r ra 
szorítkozom csak, hogy néhány pontot érintsek, melyek vi-
lágot vethetnek a helyzetre. A neerlandi liberalismu3 is 
ugyanazon anya szülöttje, mint a belgiumi, csakhogy nem 
oly rosz a gyakorlatban, és nem vetett még el minden ter-
mészetfölötti hitet, nem oly szenvedélyesen működik mint a 
belgiumi, meghajol a természetes méltányosság előtt, zászló-
jára ugyan a haladást tiizte, de egyszersmind az egyenlősé-
get mindannyiok számára. A calvinista türelmetlenség által 
soká elnyomott katholikusokra nézve ezen liberal ibmus csá-
bító volt. Nem lehet tagadni, hogy mióta haladást tett, a 
kálvinista gyűlölet irányunkban megszelídült, és ez magya-
rázza, hogy Thorbeke ur részben a katholikusoknak is kö-
szönheti megválasztatását. Hitsorsosaím között tehát van 
egy osztály, amely nem csak nem képez ellenzéket eme li-
beralismussal szemben, hanem pártolja is. Ez osztály ismét 
két részre szakad. Az első ismeri ugyan a liberalismus elmé-
letét, és tudja mily végkövetkezményekre szokott vezetni, a 
multat azonban a jelennel összehasonlítva, az utóbbit reánk 
nézve jobbnak találja, és nem fél a gyakorlatban annak kö-
vetkezményeitől. Vannak egyébiránt olyanok is, kik a val-
lási kérdéssel nem törődve, egyedül politikai indokok által 
vezéreltetik magokat. Végre igen kevesen bár, de vannak 
közöttünk olyanok is, kik anélkül, hogy tudnák, mit tesznek, 
liberálisoknak mondják magokat, mert ezt a divat ugy kí-
vánja. *) Egyébiránt meg lehetnek önök győződve, liogy 
mihelyt a mi liberalismusunk a belgák ösvényén haladna, 
ha az istenitisztolet, temetési és más ügyben hasonló törvény-
javaslatokkal fellépni merészelne, tömörülne a kath. rész is, 
és bizonyára kiizdene épen oly bátran, mint a belga katho-
likusok küzdenek. 

BERLIN, dec. 13-án. Valamint a badeni kormány, ugy 
a bajor is nem kis mértékben idegeniti el magától a katho-
likus polgárokat. A prot. és szabad-kömives párt egyik elö-
harezosa Gisebrecht tanár ur azon felfedezést tette, misze-

*) Tiz esetben kilenczszer megtörténik ez mindenütt. Szerk. 
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rint a bajor gymnasiumokban a történet tanítása nem áll a 
mai tudomány színvonalán. Véleményére rábírta az oktatás-
ügyi minisztert, aki most Gisebrecht urat bizta meg a hiány 
pótlására vezető terv elkészítésével. Gisebrecht müncheni 
egyetemi történettanár azt javasolta, hogy a gymnásiumok-
ban különös szaktanárok alkalmaztassanak a történet elő-
adására, természetesen ezen tanároknak Gr. ur által keilend 
megvizsgáltatniok, és megerősittetniök, még akkor is, ha 
már hosszabb idő óta tanitottak volna. Azok, kik nem akar-
j ák magokat újra megvizsgáltatni, vagy akik meg fognak 
e vizsgán bukni, irgalom nélkül elcsapatnak, és G. tanítvá-
nyai álfal fognakhelyettesittetni. G. ur azok közétartozván, 
kik történetet csinálnak, és kiknek minden eszköz jó, ha a 
kath. egyház gyalázására, rágalmazására szolgál, nem fog-
juk csudálhatni, hogy a bajor püspökök tiltakoztak G. urnák 
adandó eme kiváltság ellen. — A kölni lapok megjegyzik, 
miszerint a siegburgi tébolydában, hová a rajnai tartomány-
ból kerülnek az őrültek, az igazgató, aligazgató, orvosok, és 
egyéb tisztviselők mind protestánsok, noha az ide gyógyí-
tásra hozottaknak kétharmada kath. liitü. — A napokban 
a berlini kath. kórodába egy szegény beteges leány került, 
ki kath. hitű. Ezen 14 éves gyermek 4 év óta prot. rokonok-
nál volt nevelésben. Ezek prot. tanodába küldték, hol sem-
miféle vallási nevelésben nem részesült. Nem ismerte Jézus 
nevét, nem tudott semmit a Szentháromságról, és egyéb ke-
resztény igazságokról. Halálos betegségben levén, most a 
kath. lelkész oktatja a főigazságokban. Ez maga jellemző 
prot. iskoláinkra. — Egy fiatal bajorhoni áldozár Aichinger 
ur nagy hiányt pótolt némethoni kath. irodalmunkban, ki-
adván a szent életű regensburgi püspöknek, az Istenben bol-
dogult Sailernek életrajzát. Aichinger csak nagy fáradság-
gal juthatott a szükséges okmányokhoz, nem is részesült, 
mint sok akatholikus bajor történész, állami segélyben,hanem 
azért munkája minden tekintetben megüti a kellő mértékét. 

ROMA, dec. 11. Kormányunk a brigantiságnak hatá-
ráni teljes megszüntetésére a lehető legerélyesebb rend-
szabályokat léptette életbe. A pápai katonaságnak fokoza-
tos növesztése is elhatároztatott, és az már eddig is felrúg 
tizezer emberre. A gazdászati kérdés sok nehézségek for-
rása lett. A romai állam valóban pénzügyi válságnak néz 
elébe. Piaczunk betű szerint el van árasztva idegen pénzne-
mekkel, amieink pedig el vannak értéktelenitve. — A cho-
lerától eddig hála az égnek megmenekedtünk. A déli tarto-
mányokból jövőknek ötnapi vesztegzárt kell türniök a hatá-
ron. — Borromei sz. Károly ünnepe fényesen ületett meg a 
pápa és a bibornokok jelenlétében. Hasonlólag Péter tem-
ploma felszentelésének emléknapja és sz. Cziczelle ünnepe. 
Az adventi időben és karácsonykor mint rendesen az egy-
házi szertartások a szokott fénynyel megületvén, sok idegent 
vonzandnak. Midőn Roma igy az egyházi ünnepélyességek 
egész fényét fejti ki, nem felejtkezik meg a régi becses po-
gány emlékek fentartásáról sem művészi tekintetben, és 
majd mindennap egy-egy u j emlék ragadtatik ki a mult ho-
mályából. A legfontosabb munkák közé e tekintetben tar-
toznak, a hirneves Rosa Péter által eszközöltek a caesarok 
régi palotájánál. Tudva van, hogy a caesarok palotájának 
része, mely a Farnèse kertben terül el, néhány év előtt III. 
Napoléon által vásároltatott meg, és a munkákat a császár 

költségén viszi Rosa, ki hiszi hogy ásatásai által a császári 
korszak romjai alatt, még a korábbi köztársasági időszak 
épitéseire fog akadni. 

VEGYESEK. 
Fővárosunkban szájról szájra jár t azon párbeszéd, mely-

et es. ap. kir. Fölsége Besze János esztergomvárosi képvi-
selővel az udvari ebédnél oly kegyes volt tartani. Mig 
monda volt, nem sok hitelt adtunk neki ; de most már a 
bécsi G.—C. lap is emliti, és pedig ily alakban. Ebédután ő 
Fölsége kegyes volt, mindenik vendéggel egy pár szót vál-
tani. Besze János kitűnik az ő óriási testalkotával, nápo-
lyi ökörszarvbajuszával, s nyájas édeskés szemeivel ; őt tehát 
a király ki nem kerülhette. „Először választatott-e meg ?" 
az volt ő Fölsége kérdése. „Mióta a nép választ, tehát har-
madikszor, én is megválasztattam." „Ön tehát a nép embere?" 
„Igen, Fölség." „Hol van megválasztva ?" „Esztergomban." 
„A városból?" „Igen, Fölség." „Tehát Besze János ?" „Síromig 
el nemfelejtein, hogy nevem Felségedig eljutott." „Mit remél 
az országgyűléstől?" „Fölséged mai vigasztaló szavaiután, ta-
lán czélt érünk." „Talán ? miért hangsúlyozza azt annyira ? 
adja okát." „Fölséges ur ! Ha az európai diplomatia előnkbe 
követ nem liengerit, czélt érünk ; lia pedig megteszi, a czél 
későbbre marad, de el nem marad. Fölséged vigasztaló sza-
vai után, én, mint Esztergom városának választottja, nem 
mondhatok mást hálául, mint : dicsértessék a Jézus Krisz-
tus!" „Mindörökké amen" felelt reá ő Fölsége, s tovább ment. 
— A szavak alakjáról hitelességet nem vállalhatunk, de 
Besze János nrlioz teljesen illenek, épen ugy mint a kard az 
ő hüvelyébe. Nem mondhatnók, hogy Besze János rosz em-
ber, rosz katholikus, s habár hősiességet nem láttunk benne 
a sinnyei-dargói futásnál; de a jó szivet nem lehet tőle meg-
tagadni, és az elme pajkosságát, mely a szent tárgyakra át 
szokott csapni, s nekünk blasphemia szinben föltűnni. Elég jó-
szivü, hogy pajkossága a szent dolgok körül blasphemiának 
ne mondathassék; de elég ügyes is, hogy blasphemia szinben 
tűnjenek fel szavai. Ö pajkos elme, de komolysága az, mely 
vádolja. Az országgyűlésen fog szólni, fog tréfálni; csakhogy 
tréfája már untat, senkit el nem nevettet, épen azért, mivel 
tréfáit szent dolgokon űzi. Tréfának nevezzük komoly játé-
kát, hogy jóakaratért jóakaratot tanusitsunk. Szeretnők, ha 
a több tekintetből jeles férfi ne vágyódnék annyira nevettető 
szerepre, mivel öreg létére az erőszakolt nevettetések után 
ő lesz egyedül a nevetséges. Szeretnők, ha őt Besze János-
nak lehetne hivni, mivel eddig csak Besze Jancsikának kel-
lett nevezgetni. 

Mélt. Czindery Lászlóné asszonyság a közel mult na-
pokban sok szép és értékes ajándékokkal lepte meg a kegy-
urasága alatt álló pcllérdi plébániai templomot. Ugyanis az 
ajándékozott tárgyak a következők : a) egy gyönyörű alba ; 
b) egy 80 ftba került u j misemondó ruha ; c) a segédkező 
gyermekek számára 4 ing, 4 vörös és 2 kék posztóból ké-
szült ministeri öltöny ; d) 4 db. oltárvánkos vörös és kék 
bársonyból ; e) egy, 25.0 ftba került és piros bársonyból ké-
szült mennyezet, f) egy gyönyörűen himzett pénz-szedési 
zacskó, g) Es emellett egy „Immaculata" kép megszerzésére 
200 uj forintot ajándékozott. — Mindezen nagy-lelkű ado-
mányokért a pellérdi plebániabeli hivek nevében leghálásb 
köszönetet mond Hujman Ferencz pellérdi plébános. (K—z.) 

Mult lió 19-én nyittatott meg Perényben és egyházi 
megáldatás után közhasználatnak átadatott a nagy gonddal, 
kellő csin- s helyes elrendezéssel fölépült kath. népiskola, 
mely alkalommal kerületbeli alesperes és czimzetes kanonok, 
ft. Gabányi Tamás ur megragadó szónoklatával liiven ecse-
teié az összegyűlt népsokaság és számos vidéki ur előtt a ta-
noda hasznait s életbevágó nagy befolyását, figyelmeztetvén 
a szülőket ama belső összeköttetésre, melynek a házi és ta-
nodai nevelés közt szükségképen léteznie kell, hogy a neve-
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lés sikeresen eszközöltessék ; fölemlité hálával ő Fölségét, 
legkegyelmesebb urunk- s ki rá lyunkat , ki a kath . vallás-
alapból a tanodára 200 frtot kegyesen adományozni méltóz-
tatott , ugy mltgos gr. Péchy Manó ur, es. kir. kamarást és 
Abaujmegye főispánját, aki ugyanarra szintén 200 frtot adni 
kegyeskedett . Megérinté továbbá röviden a helybeli plébános 
nt. Kuby Sebestyén u rnák ez ügybeni buzgó fáradozásait, 
k inek önfeláldozó munkássága nélkül ezen iskolaház nem 
jöhetett volna létre. Itt mellesleg megemlítjük, miszerint 
Perény lakossága, amelynek nagy része német letelepedet-
tek utódaiból áll, két lelkes plébánosának kitartó buzgalma 
által körülbelül hatvan év alatt tökéletesen megmagyaroso-
dott. (K—z.) 

T. Her ing József állatorvos ur szakpályája, érdemek-
ben és közbecsültetésben töltött 50 évnek évforclulati nap-
ján a pesti egyetem részéről félszázados díszoklevéllel tisz-
teltetett meg, mely díszoklevél az érdemes urnák dec. 10-én 
az egri város nagy teremében t. Dobrányi J . főorvos ur ál-
ta l sokak jelenlétében ünnepélyesen átadatot t ; D. J . ur ez 
alkalommal jeles beszédet mondott, mely beszédből kiemel-
j ü k : „Nem mellőzhetem itt e tisztelt férfiú jellemvonásaiból 
fölemlíteni azt : hogy midőn a boldog emlékű Py rke r érsek 
Eger egyik műremekének, a székes egyháznak építésével 
foglalkoznék, a munka szemléletében elmerülve, majdnem 
egy felbőszült bivalynak esett áldozatul, mit Hering József 
ur észrevéve, saját élte koczkáztatásával menté meg a je-
les főpapot. Ily jeles tett hajdan nemesi oklevéllel jutalmaz-
taték, őt a szerény megnyugtató öntudat kielégité." — (E-r) 
Megmentette a főpap életét, meghosszitotta a főpap főpapja 
a mentőnek hasznos életét. 

Parisban árverés alá eresztették Viliette őrgrófnál 
megőrzött maradékai t Voltairenek. A színháztól Voltaire-
nek nyújtot t korona papirosból 440 f rankon kelt el, mellénye 
4Í)0 f rk . szobaöltönye 990 f rk . zsölyeszéke 2000 f rk . arczképe, 
mely a 25 éves csalót ábrázolá, 6200 f rankon. — Kik az 
égiek ereklyéit megvetik, drága pénzen vásárolják meg a po-
kolbeliek hagyatékai t . 

A portugalli király a nála tisztelgő turini munkások 
kiddöttségéhez mondá : „munkások vagyunk mindnyájan ; 
egyik tollal, másik kapával dolgozik. A királyok is, mikor 
kötelességeiket végzik, munkások." A forradalmi lapoknak 
tetszett e királyi nyilatkozat. Valóban, minek a világon te-
hát forradalmak, ha már az egész világ arbeiter ; hiszen ez 
uralkodik mindenütt ? Miért nem engedik tehát testvérüket 
munkája után látni, egyiket Íróasztalánál, másikat fejedelmi 
irodájában V A portugalli király ügyes politikus, hogy bizto-
sabb legyen, a munkások közé áll, caro de carne, a zászló 
védeni fogja a lakot. Mintha ez u j eszme volna, s nem minde-
n ikünknek mondatott volna : in sudore vultus tui operaberis. 

Midőn az egri érsek ő nmlga a szentírást oly nagy 
költséggel nyomatta, gondos volt egyszersmind arról is, 
hogy az u j szövetségi könyvek, kézi használatra nyolczad-
rétbe idomítva, külön kinyomattassanak. Ezen u j szövet-
ségi könyvek „Uj szövetség" czim alatt 37 ivet tesznek, 
épen azon betűkkel, melyekkel a nagy szentírás, vannak 
nyomatva, csak a szöveg alatti jegyzetek, meghagyatván a 
legfőbbek, maradtak el. E nagy kötetnek példátlan olcsó-
ságu ára : 50 kr . — Meglevén igy a magyar szentírási hi-
teles szöveg, önkint következik, hogy a templomokból az 
öreg Káldi-szöveg, és a boldogult Márkfy evangeliumi sza-
kaszok szövegének is el kell maradni : mivel, ha a tudomá-
nyos és házi életben használjuk a hiteles magyar szöveget, 
ezt kell használnunk a néphez az egyházi életben is. Ezen 
szöveg kiadása is sok pénzbe fog kerülni, mivel a betűknek, 
az öreg plébánosok miatt nagyoknak, a papirosnak pedig 

különösen szilárdnak kell lenni. Nem vagyunk felhatal-
mazva, hogy erről kegyes olvasóinkat biztosítsuk; remé-
nyökben biztosítja őket az egri nagyfőpap atyai jólelke, ál-
dozatkészsége, hogy nem sokára az ö kegyeiből e szakaszok 
példányát is megkapják. Oly nagy már a hálatartozásunk 
az érsek ur iránt, mégis többet merészelünk reményleni, 
könyörögni ! Hiában ! Kinek jósága ki nem fogyhatni lá t -
szik, a fiak kérelmei sem fogynak ki soha iránta, és előtte; 
a nagyoknak az a nagy keresztje, hogy tőlök mindig csak 
kérnek. 

A grazi egyetem hittanulmányi ka rának négytanára 
nyilatkozatot tett közzé, hogy Schmidt Oszkár rector ma-
gnificus értekezése alatt hallgatással tiltakozott, tovább pe-
dig tiltakozni nem tar tot ta tanácsosnak. A tanuló if júság 
közöl pedig 200-an üdvözlő föliratot nyúj to t tak be a rector 
magnificusnak, nem ugyan azért, hogy nekik ősapaul Isten 
helyett valamiféle majmot adott, hanem mivel a tudományos 
kuta tás szabadsága mellett szónokolt. Az egyetem tehát 
megszabadul a majomkérdéstől, marad a szabadságkérdés-
ben, melyet ugy kell érteni, hogy e szabadság az igazság 
ellen is tar tassék fel, mivel 2 X 2 = 4 tűrhetetlen zsarnok-
ság. Tulajdonképen a tanulmányozási szabadság végső ha-
tárban nem más mint eszelősködési szabadság, mivel mondja : 
hagyja tok békét a tudós urnák, mikor őseit a majmok között 
keresi, — — libertás insipiendi. 

A jó olaszok Turinból a szentatyának dec. 8-ára, a 
szeplőtelen fogantatás dogmájának , a ,Quanta cura ' és a 
syllabus évfordulati napján igen tetemes péterfillért követ-
kező fölirattal küldtek fel : „In sacris solemnibus ob memó-
riám D. N. Mariae ab origine labis nesciae — die anniver-
sario evulgatae encyclicae Quanta cura et syllabi — dum 
itali oratores a populo deleeti legibus ferendis et annuis ve-
ctigalibus decernendis — in sexcentas factiones diversi abe-
unt — dum VI V. viri regni rationibus procurandis — con-
cordiam romani pontificis aspernati — neque cum populari-
bus oratoribus s. s. neque ipsi inter se conveniro queunt — 
catholici homines ex universa Italia concordibus animis 
juncti — proni in obsequium erga Pium I X Pont. Max. — 
ingentem auri vim (200,000 lira) in t ra paucos menses con-
flatam — et complura volumina in Urbem mittunt affabre 
structa decoris frontibus expolita — in quibus Italorum no-
mma leguntur ad vicies centena millia — testati se in aeru-
mnis levandis communis christianorum parentis — in asse-
renda sacri principatus dignitate — numquam passuros fi-
dem sedulitatem Studium suum desiderari." 

Hasslwanter udvari tanácsos a tiroli országgyűlésen 
hosszú jelentést tett az egyházi kegyuraságról, mely any-
nyira meg van zavarva. A politikai hatóság számit 435 
kegyurat , a püspöki pedig csak 116-ot ; soknak joga be sem 
bizonyítható, sokaké per alatt van. — Szerzetes házakhoz 
csatolt plébániák a politikai hatóság szerint 34 volnának, a 
püspöki hatóság pedig 62-öt számit. Innen a zavar. Az or-
szággyűlés ezen előterjesztést 10 tagu bizottmányhoz utasí-
tot ta véleményadás végett. 

Kegyes adakozás. 
Kassai sz. Orsolya-szüzek leányneveidéjének növendékei Jézns 

sz. gyermekségéről nevezett egyesületnek . . 22 fr . 60 kr. o. é. 
Szikszói kerületből ugyanazon czélra . . 1 fr. 40 kr. 
O-Kanizsáról a szentatyának . . . 1 cs. 2 ftos tallér, 
Bánfi-Hunyadról a szentatyának . . 1 cs. arany. 
Egy somogyi plébános a szentatyának . 2 cs. arany. 
Tóth Antal mérnök a szentatyának . . 1 cs. arany. 
Géczy András a szentatyának . . 2 rubel. 

„ „ chinai missiókra . . 1 f r . ezüstben. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

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



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január 6-án. I. Félév. 1866 

TARTALOM : Egyházi birtok és a függetlenség. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi birtok és a függetlenség. 
i . 

Az egyházi rend szabadsága s függetlenségének 
egyik palladiumát az anyagi vagyon s földi birtok 
is teszi. Igaz ugyan, hogy az isteni mester tanítvá-
nyait a legnagyobb szegénységben küldötte ki a 
bűnökben elmerült világnak meghódítására. „Nolite 
portare sacculum, neque peram, neque calceamenta. 
Et in quameumque civitatem intraveritis et susce-
perint vos, manducate, quae apponuntur vobis."1) 
S ezen utasitáshoz tartották magokat az apostolok, 
amint ez különösen szent Pálnak miletumi biicsuzó 
beszédéből kitetszik. „Ti tudjátok, úgymond, az első 
naptól, melyen beléptem Ázsiába, mint voltam vele-
tek minden időben, szolgálván az Urnák minden 
alázatossággal és könyhullatásokkal és kísértetekkel, 
melyek rajtam történtek a zsidóknak incselkedései-
ből ; hogy semmit nem vontam meg, ami hasznos, 
hogy nektek ne hirdettem és ne tanitottalak volna 
titeket nyilván és házankint; leikökre kötvén a zsi-
dóknak és pogányoknak a megtérést Istenhez és a 
mi Urunk Jézus Krisztusban való hitet. És ime 
most én kötelezve a lélek által, Jeruzsálembe me-
gyek, nem tudván, mik következnek ott reám, ha-
nem csak, hogy a Szentlélek városonkint bizonysá-
got tesz nekem, mondván, hogy bilincsek és szoron-
gatások várnak rám Jeruzsálemben. De semmi ilye-
nektől nem félek, s nem tartom életemet becsesebb-
nek magamnál, csakhogy elvégezzem pályafutásomat 
és az igének szolgáltatását, melyet az Ur Jézustól 
vettem, hogy bizonyságot tegyek az Isten malaszt-
jának evangéliumáról. Es most ime, én tudom, hogy 
többé nem látjátok az én orczámot, ti mindnyájan, 
kik között átmentem, hirdetvén az Isten országát. 
Azért ti veletek bizonyítom a mai napon, hogy tiszta 
vagyok mindenek vérétől; mert nem vonakodtam 

3) Luc. 10, 4. 

nektek hirdetni az Isten minden tanácsát. Senki 
ezüstét és aranyát, vagy ruháját nem kívántam." stb.2) 

Idővel a körülmények változtak; az apostolok 
utazásaik alkalmával a városokban s egyéb helye-
ken keresztény egyházközségeket alapitának, püs-
pököket s egyéb lelkipásztorokat rendeltek, s igy 
ez utóbbiak eltartásáról, élelmeztetéséről is kellett 
gondoskodni; mert ha kezdetben ingyen is, azaz 
távol minden anyagi pártfogástól vállalkozhattak 
némely jó módú férfiak e hivatalra, kézi munkájok, 
mesterségök, vagy egyéb birtokuk jövedelméből fe-
dezvén szükségeiket ; későbben mégis, hogy az ilyen 
szent hivatásu férfiak minden anyagi gond nélkül, 
kizárólag s egyedül az Isten szolgálatára s a hivek 
lelki javára állandóan szentelhessék mago kat, szük-
séges vala állandó birtok- s jószágról gondoskodni, 
melyből nemcsak az egyházi férfiak szükségei fe-
deztetnének, hanem az isteniszolgálat fénye is ki-
kerülhessen. Azért látjuk, hogy már az első üldözé-
sek napjaiban is a hivek jótékony adakozásán kivül 
a kath. egyház fekvő jószágokkal is birt, melyeket 
egyházi férfiak, úgynevezett diaconusok igazgatá-
nak. Már Licinius azzal bizonyitá, hogy a keresz-
tények elleni üldözések megszűntek a romai biro-
dalomban, mivel az egyházak fekvő javait vissza-
adatta; kiadván a rendeletet hogy : „quoniam iidem 
christiani non ea loca tantum, ad quae convenire 
consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad 
jus corporis (testületi értelemben) id est ecclesia-
rum non hominum singularum pertinentia, ea omnia 
lege, qua superius comprehendimus, citra ullam 
prorsus ambiguitatem vei controversiam liisdem 
christianis, i. e. corpori et conventiculis eorum reddi 
jubebis." (Lactant. de. mart, persecutor.) Az egyház 
jövedelmei a keresztény császárok bőkezűsége által 
szakadatlanul szaporodtak ; a világi fejedelmek fé-
nyes példája üdvösen hatott az alattvalókra s után-
zókra talált. Ezen jövedelmek pedig részint az iste-
nitisztelet, részint az egyházi épületek föntartása 
szükségeire fordíttattak, részint pedig a püspök és 

a) Act. 20, 18 . . . . 
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papok eltartására utalványoztattak ; szegények ja-
vára is fordittattak. Az egyház későbben is birtokát 
szabadon kezeié. — És ha itt ott ezen állásában 
mégis koronkint némely panaszok, viszálkodások 
előadták magokat, ezek csakhamar az illető főpa-
pok, olykor a világi fejedelmek közbevetése által 
is, békésen eligazittattak. 

Sokszor gondolkodtam, mi az oka, hogy kivá-
lólag ujabb időkben még kath. férfiak is megtáma-
dák az egyházi birtokot ? Ennek oka a megveszte-
getett korszellemben, az isteni dolgok nem-becsíilé-
sében, a hiterkölcsi fogalomzavarban keresendő. E g y 
valóban fölvilágosodott, hitét, egyházát hiven szerető 
kath. ember soha sem szövetkezett még az egyház 
ellenségeivel, kik anyagi jóllétét csak azért szokták 
időnkint oly dühösen megtámadni, hogy annál 
könnyebben ronthassák meg szellemi hatalmát s 
ejthessék szolgaságba. Az egyház anyagi jólléte a 
s zellemi jóllétnek megvetheti alapját ; mig ellenben 
a papok szegénysége néha majdnem az eretnekség 
kisérleteinek szolgált okául. Sz. Bernárd bizonyos 
Henrikről írja:3) „Cumque mendicare coepisset, po-
suit in sumptu evangeliumet venale distrahens ver-
bum Dei evangelisabat, ut manducaret." Hasonló-
képen egy jeles férfiú, Polemár János a sardiniai és 
corsicai papság -erkölcstelenségét egyenesen a sze-
génységnek tulajdonítja:4) „Ubi magna est pauper-
tas, deformitás morum, et turbatio non minor est, 
ut in aliquibus partibus Apuliae, et in insulis Sar-
diniae et Corsicae, ubi clerus pauperrimus, ignarus 
et deformatissimus est." 

Hogy a kath. papság erélyesen s sikerdúsan 
működhessék, jó módúnak, függetlennek s vagyo-
nosnak is kell lennie. A pénz. birtok s földi jószág 
tekintélyt szerez ; kivált oly időben, midőn minden 
hatalmat anyagi pénzereje szerint szokás mérlegelni. 
Pauper ubique jacet. Az egyház nem riad vissza a 
szegénységtől sem; hisz az ő kebelében találkoztak 
mindenkor jeles férfiak és nők, kik gazdagok levén, 
önként választák a szegénységet, sőt szerzetesi fo-
gadalom által örök szegénységet fogadtak, s maig-
lan is áll az Üdvözítő szava: pauperes evangelisan-
tur. Azonban ezzel épen nem ellenkezik az egyház 
anyagi jólléte s gazdagsága, mely a korszak saját-
ságos gondolkozása s körülményei tekintetéből is a 
lelkészkedő papság tekintélyének emelésére hatha-
tós eszközöket nyújt . Annyi bizonyos, a vallásos 
közönyösség, mely az úgynevezett müveit s főran-

3) Epist. 241. 
4) Orat. ad conc. Basil, de civil, domin. cleric. 

guaknál oly gyakran napirenden van. nem egyedüli 
következménye a rosz nevelésnek az atyai házban, 
hanem némelykor az egyháziak hanyagságának, 
függőségének is róvható föl. A lelkész s átalán a 
papság rendesen sokkal kevesebb erélyt fejt ki a 
gazdagok és müveitek bűnei s tévelygései ellené-
ben, mint ezt a köznép hibái, gyengeségei ellen ki-
fejteni látjuk. Váljon a földesúr jár-e a templomba ; 
húsvétkor végzi-e gyónását? hiven úgymint illik 
megtartja-e a kath. vallás szabályait? eziránt ren-
desen nem igen aggódik a lelkész ; legfölebb meg-
panaszolja ezen sérvét valamely meghitt paptársá-
nak , négyszem közt; de hogy meg is feddné az 
előkelő urat, s megdorgálná rosz viselete miatt, ezt 
ő nem teszi ;5) mert attól tart, hogy különben el-
veszti a kegyelmet, és Isten tudja micsoda kár há-
romolhatnék reá. Ha az előkelő uri ember nyilvános 
botrányt követ el ; ha ünnep s vasárnapokon nem 
látni őt a templomban, az neki mindegy ; azon nem 
szabad megütköznie. Ezt tiltja a lelkipásztori okos-
ság!0) Esztelen okosság biz ez; mely a lelkészt az 
ő hivével együtt a pokolba viszi. Vagy ha a lelkész 
épen azért, mivel földesurának gyengeségeit elnézi, 
meghivattatik annak asztalához és igy az egyház 
rodhatag tagjával közlekedik az Isten embere, az 
ilyen barátság vajmi rosz benyomást okoz az egész 
községre! Ha a vak vezeti a vakot, mindketten a 
gödörbe esnek. S ezen engedékenység a méltatlan 
katholikusok i rányában, ezen hanyagság az egy-
házi rend részéről képezi egyik fő forrását az úgy-
nevezett müveit osztályokban elterjedt és még in-
kább növekedő langyosság és közönyösségnek. Csupa 
panaszokkal itt mi jót sem eszközölhetni, itt, tenni 
kell ; lelkesen és buzgón kell a hivatalt, melyet Is-
ten a papságra bizott, viselni. Mennél komolyabban 
alakulnak a jelennek válságos és a jövőnek kétes 
fejleményü viszonyai, mennél inkább fölemeli fejét 
az úgynevezett fölvilágosodás, annál sürgősebben 
köteleztetnek s tartoznak az egyház szolgái a ke-
reszténytelen s egyháziatlan életmód veszélyességét 
feltüntetni és az e kórságban szenvedőket szépsze-
rével a jó ügynek megnyerni. Egyébiránt, hogy a 
papság ezt csakugyan meg is tehesse, független, s 
oly módúnak kell lennie, hogy ne szoruljon senki-
nek kegyelmi kenyerére. 

5) Mégis megtörténik, opportune, importune. Szerk. 
6) Jól mondja, hogy a lelkipásztori okosság, melylyel 

annyi babonaságot követnek el a Pastoralisban, s annyi ha-
nyagságot palástolnak a gyakorlatban. Szerk. 



Ha a köznép vétkezik, ugy az többnyire holmi biinös 
szenvedély s roszhajlama következtében vétkezik ; de a mü-
veit ember vétkezik elvből. î îeki a vallás évek hosszú során 
tartó elhanyagolása következtében, oly jószág, mely előtte 
semmi értékkel sem bir ; oly pénz, melyet ö nem ismer, s 
melyet gyakran a szellemi hamis pénzgyártók csinálmányá-
nak néz. Hogy itt e bajon segitve legyen, semmi alkalmat 
sem szabad elmulasztani ; apostoli szabadelmüséggel kell a 
szellemi fonákságot földeriteni s annak veszélyes voltát a 
történet s bölcsészet fáklyájánál kimutatni. Substantia divi-
tis, urbs fortitudinis ejus; pavor pauperum, egestas eorum.7) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 1-én. Ülés után okosabb a biró ; ez velünk 

is történik, valahányszor az előfizetéses levelek érkeznek. 
Sok gondolatra, sok akaratra, sok föltételre, sok nézetre 
szolgáltat alkalmat az ily levélsor, mivel nagyobb része 
vagy helyeslést, vagy megjegyzést, majd roszalást, majd 
egykét óhajtást hoz ; s midőn tiszta lélekkel szolgálunk a 
közös ügynek, annyi nézetet, mikint testvértől illik, mérle-
gelve, annyi jó tanácsot kapva, bizony bizony okosablxik 
leszünk. A sok üdvkivánatra viszont küldött üdvvel vála-
szolunk. Fogadják kegyesen. A több rendű ohajok közöl a 
következőt, egy igen meleg keblű, és igen érdemes, buzgó 
testvértől, érdemesnek tar t juk közölni. Így szól: „az egyház 
érdekében azon bizalmas kéréssel járulok : hogy méltóztas-
sék becses lapja 50-ik számában egyik pesti levelezője által 
49 számjegy alatt nyilvánitott azon valóban régi közös 
óhajt — „vajha létre jönne egy oly magyar irodalmi folyó-
irat , mely az irodalom termékeit, nemcsak tudományos, 
hanem egyszersmind valláserkölcsi szempontból is jellemezze 
s igy kellő tájékozottságot nyújtson az eszmék nagyszerű 
küzdelmeiben" — becses lapja mellett félívnyi mellékletben 
létre-hozni , és e szempontból külön előfizetési felhivást 
nyitni : hogy a nt. lelkész urak, kik az irodalom minden 
termékeit megszerezni nem képesek, a létrehozandó folyó-
irat mellett tájékozhatván magukat, híveiknek azon irodalmi 
termékekre, melyek valláserkölcsi szempontból pártolandók, 
ajánlatot tenni tudhassanak. Az egyház ellenei által a te-
kiutély és erőre kapott hirlapi irodalom utján sok ellenes 
forditmány, olvasmány jelenik meg, melyek által nemcsak a 
nagy közönség erszénye kizsákmányoltatik, de szivéből is a 
gyöngédebb érzés kitépetik s a valláserkölcsiség veszélyez-
tetik, és azért nem hogy pártolásra, de megégetésre méltók. 
Sokszor a plébános urak által is, a sokat igérő czim mellett 
pártoltatnak. Meg vagyok győződve, hogy ít. ur felliivása 
nem leend a pusztában kiáltó hang, nagy részvétre fog 
találni." 

Nem hiszszük, hogy legyen, aki azon pesti levelezőnek, 
s a főt. plébánosnak szándékát in thesi nem helyeselné. Sok 
rosz könyvnek a terjedését, s igy azon kárt is, melyet okoz, 
meg lehetne akadályozni, testvéreinket a haszontalan költ-
ségeskedéstöl, melyet jó szándékkal tesznek, megóvhatnók ; 
olvasóinknak a jó könyv tartalmát, eszmemenetét, különös 
érdemét közölhetnők ; ha pedig rosz a könyv, a czáfolatot, 
és az indokokat, miben rosz a könyv, miben haszontalan és 

•") Prov. 10 ,15 . 

csak fruges consumere natus, előre előadhatnók : mind ezt 
tudná az olvasó, anélkül hogy megvenné a könyvet, melyről 
szó van, s igy testvéreink minden magyar és hazánkban 
piaczot biró nem magyar termékekről, ezeknek minémüségé-
ről helyes tájékozást kapva, valóban haladhatnának a korral, 
figyelnék az eszmék lánczolatos fejlődését az irodalom meze-
jén. Mindezek in thesi igen jók, mind helyeselvék ; de a 
hypothesis ? Hic Rhodus, hic salta. Annyit mondhatunk, 
anélkül hogy gyengédtelenség vétkébe esnénk, hogy e gon-
dolat több munkás, munkaszomjas fejet foglalkodtatott, s 
néhány buzgó lelket ma is foglalkodtat ; s aki az 50-ik szám-
ban azon levelet, s levele alá azon jegyzetet irta, épen ő az 
egyik, aki ily itészeti lapról komolyan gondolkodott. De hol 
az olvasó ? hol a pénz ? Irodalmi termékekben Magyar-
ország nem szűkölködik ; de hol van aki megvegye ? 
Négyszáz, ötszáz vevőnek csak pénzpótlékkal lehet irni. 
S mikor Németország, hol az olvasó közönség tizszer, a ve-
vési kedv pedig százszor nagyobb, mégis a Literatur-blatt-ok 
csak nyomorognak ; mit vár junk hazánkban ? ,Uj korszak' 
ily tudományos lap volna, több jeles iró dolgozik benne ; de 
amint ismerjük, elveit kárhoztatni kényszeríttetünk, az in-
differentismust, melyen mozog, nem dicsérhetjük, mint 
Schwarcz Gyula lapja, értékét tulajdonosának oktatásügyi 
tervének értékéből veszi ; s mégis, daczára annak, hogy 
katholikusnak, protestánsnak, kereszténynek, zsidónak is 
akar szolgálni, vagy is olvasó közönségét az olvasók egész 
táborából keresi, hogyan ál l? Bélyeget sem fizet, mégis 
pénz-áldozattal adatik ki. A bohócz dolog örvend kelendő-
ségnek, a komoly olvasmány, mikint ily ismertető s itészeti 
lap lenne, nem izlik. Kevés van ily buzgó, az irodalom iránt 
ily érdekkel viseltető plébános ur, mint épen a ft. esperes 
ur, aki fölebb eme óhaját kifejezte. A szegénység is nagy ; 
habár, saját tapasztalatból szólunk, mert hegyen völgyön kel-
tünk já r tunk , a napi irodalom általán elég pártolásnak örvend; 
ha nyomorultan áll valamely, és jeles vállalat, ez nem a sze-
génység hanem a sok vetélytárs, és amiatt van igy, mivel 
tárgyának nincsenek kedvelői. Ha valamely plébános olvas, 
ahoz lap, legyen ez bármily, kétségkívül jár . Ily helyzetek 
között nem lehet csudálni, hogy a nevezett irodalmi vállalat 
is három év óta nem tudott megszületni. — Igaz, alig van 
lap, nemcsak hazánkban, hanem egész világon, melyet va-
lami pénzáldozat nem támogatna ; s minél szentebb ügynek 
szolgál a lap, annál inkább igényli a pártolást, mivel annál 
kevesebb vevőt talál. Főt. esperes s plébános ur maga szol-
gálna erre több tapasztalati adattal ; többel ínég mink szol-
gálhatnánk. Melyik kath. lap állhat meg magától ? Igen jó, 
ha uj lapok létrehozásáról gondolkodunk ; a ,Religio' a leg-
régibb lap hazánkban, a legszükségesebb, és érdekeinkben 
mindig a leghivebb lesz, erről, hogy biztosittassék, vagy 
csak rendes helyzetbe hozassék, nem gondolkodunk. 

Igaz, főt. ur, nem önálló itészeti lapot javasol, bölcsen 
belátván ennek kivihetetlenségét ; azért csak mellékletet ja-
vasol a Religiohoz. Istenem ! csak tiz perezre volna szeren-
csénk a főt. úrhoz, szerkesztői jegyzőkönyvünkből az egész 
titkot megtudná, s biztosítjuk, örvendeztessen meg becses 
látogatásával, de a szerkesztői jegyzökönyvet ne kérje elő, 
hacsak nem akar egészen más lélekhangulattal távozni, 
semmint jött. Ha még u j irodalmi mellékletért u j előfizetési 
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részletet kérnénk, az anyalapról is többeket elriaszta-
nánk ; ha pedig a melléklet szabad akaratra bízat-
nék, avval-e, vagy anélkül ? tapasztalatból szólunk, lehet 
hogy csa lódunk, de kimondjuk, hogy 100 előfizetőt 
alig kapnánk , s igy az anyalap pénzalapjából kény-
szerülnénk pótolni a melléklet kiadási költségeit. Ho-
gyan áll pedig az anyalap ? Főt. ur fájdalommal sejtheti ; s 
elég, ha sejti. Lehet, hogy nyomorultságunk nem érdemli ki 
a másféle helyzetet ; nem is ragaszkodunk e keserű, keserí-
tett, félreértésből, nem-tudásból behamvazott kenyérhez : 
legyen, ki ügyessége által üdvösebb szolgálatot teend az 
egyháznak és a testvéreknek, tételezzék fel bennünk az 
egyház szeretetét, azonnal átadandjuk a lapot : számadá-
saink rendben levén, az egész ügy öt perez alatt elintézte-
tendik. 

Volt óhajunk, volt reményünk, hogy rendes segédet 
tar thatunk szerkesztői teendőinkhez ; ó az égő szív mindont 
mer remélleni ! ma már felhagytunk o reménynyel. Két ren-
des segédre volna szükség, s egyetlen egyet sem vállalha-
tunk ; egy nemes szívű barátunk van, aki mint rendkívüli 
segély, jeles munkásságát részben felajánlotta. E helyzet, az 
ő hiányaival együtt, nemcsak a két éves folyamon, hanem 
minden számon visszatükrözik. Hálát adunk az Istennek, 
hogy ily viszonyok között több hiány nincs, s ami van, mink 
tudnók legbővebben elszámlálni. Következtesse már most a 
nagy érdemű és társaitól annyira tisztelt ft. esperes s plébá-
nos ur, hol vegyünk, hogyan állítsunk ki az irodalmi Ítészei-
hez legalább három személyt, mikor a mellékelt féliv anyagi 
nyomtatására is az anyalap pénzalapjából kellene kölcsönöz-
nünk ? Mi mindennek oka ? nem ez a hely, hol taglaljuk ; 
s főt.ur iránti tiszteletünk egész bizonyítványát adtuk, mikor 
velünk kegyesen közlött javaslatára ily érdemleges felvilá-. 
gositással szolgálni siettünk. Bármi legyen oka e helyzetnek^ 
senkit nem kárhoztatunk, s elég nyugodtak leszünk, ha 
lelkismeretünk minket nem kárhoztat. Aluszékonyságot senki 
sem vethet szemünkre, — talán az elevenségben hibázunk in-
kább; sólymainkat nem felejtjük otthon, mikor a vadak ellen 
vadászatra indulunk, —• talán az lesz a hiba, hogy sólymaink 
ormányai s körmei igen is élesek ; fegyvereink nem rozsdásak, 
— talán az is a hiba, hogy igen is villognak ; a napi kérdéseket 
ki nem kerüljük, — talán az is a hiba, hogy ki nem kerüljük; nem 
hímezünk, nem hámozunk,— talán az is a hiba, hogy in mé-
dias res rohanunk ; ami szivünkön van, kitárjuk, s — talán 
az a hiba, hogy ezt tartalék nélkül teszszük : kis téren sokat 
igyekszünk mondani, — s talán ezis a hiba, hogy egy gondo-
lattal, a ,variatiók super eo' levével felhígítva, hasábokat 
nem töltünk ; csontosak vagyunk, — talán az is a hiba, hogy 
mint váz lépünk ki ; a tudomány kellékeit, a tanúságok tá-
maszait igénybe veszszük, — talán az is a hiba, hogy mint a 
középkor lovagja testestől lovastól bepánczélozva lépünk a 
sorompóba, stb. stb. . . . De legyen, dicsőséget soha nem ke-
restünk, hanem csak lelkünk üdvösségét a munkában, s ta-
lán ez is a hiba, hogy sokat dolgoztunk. Legyen, mi fárad-
tak, nyugalom után sóvárgunk, s helyzetünket ismerve, nem 
lesz, aki ezt időelőttinek mondaná. Hol a nyugodt, a min-
denre figyelő, mindent mérsékelő elme, mely a szerkesztői 
vezetéshez annyira szükséges ? A munka alatt elnyomott, a 
munkával küszködő, a szükségesek terheit vivő elme nem 

szokott nyugodt, nem szokott soká rugékony, eleven ma-
radni. Isten volt velünk, hogy két év alatt annyira is vol-
tunk. Hiszszük, hogy e közérdekű ügyről adott szerény ész-
revételeink után, ft. esperes és buzgó plébános ur lesz az 
első, aki nekünk teljes igazságot adand. Ha az anyalapot 
csak megfeszített, és épen ezért soká nem tartható erővel 
állítjuk ki, hogyan kezdjünk egy szükségesnek vallott mel-
lékletbe, melyhez legalább 3 személyre s még egyszer 
annyi pénzre volna szükségünk ? Örömmel vennők, ha kik 
ft . testvéreink közöl könyvet olvasnak, ismertetéseiket be-
küldenék ; de beküldik-e ? Messze vagyunk, hogy az előfi-
zető gondolja, miszerint nem személyes, de közérdeket segit 
elő, mikor előfizet, mikor ír. 

BÓDOG-KŐ VÁRALJ A, dec. 16-án. Boldog-Asszony 
szeplőtelen fogantatása ünnepén plébániáin összes hívei 
kettős ünnepélynek tanúi valának Bodó-Kő-Ujfalu fiók-
helységemben, hova a bodó-kő-váraljai anyatomplomban 
reggeli 8 órakor tartott szentmise után ajtatos körmenetben 
vonultak. Temetőnk u. i. harmincz évek hosszú során át 
egészen megtelvén, szükséges lett az uj temetöhelynek, me-
lyet péchujfalusi gróf Péchy Manó u r , cs. kir. kamarás , 
Abauj megye főispánya és a bodó-kő-váraljai egyházi java-
dalom kegyura a bodó-kő-ujfalusi rom. kath. híveknek ke-
gyesen ajándékozott, az egyház szertartásai szerinti meg-
szentelése. Mi hogy annál ünnepélyesebben tör ténjék, a 
szentelés napjául dec. 8-át választáin, azért, mert e napon 
nemcsak plébániám, de a szomszéd főnyi, nagykéri és visolyi 
plébániák hivei is számosan szoktak a bodó-kő-ujfalusi fi-
ók-egyházamba egybeseregleni. És számításomban nem csa-
lódtam. Az említett ünnepnapon, reggeli 9 órakor több szá-
zakra menő ker. kath. hívektől környezve, körmenetileg vo-
nultunk a kellőleg körülsánczolt és ideiglenesen egy fake-
reszttel megjelelt uj temetőre, s azt kegyelmes főpásztorunk 
engedelme mellett, egy rövid alkalmi beszéd után megszen-
teltem, kérve az Istent, hogy mindazoknak, kik itten nyu-
godni és az angyal hívó szavára várakozni fognak, adjon 
örök nyugodalmat. A megható egyházi szertartás végezté-
vel, azon eltökélett szándékkal, hogy hátralevő, mindene-
setre igen is rövid éltünket az örökké tartandó élet szaka-
datlan munkálására fogjuk szentelni, épületes rendben tér-
tünk vissza a fiókhelység tágas templomába, ott ismét egy 
más szertartásnak tanúi leendők. — Azon egyháznak, mely 
ugy szeret bánni az Istennel mint Istennel, s azért szent 
háza diszitésében nem fukarkodik, méltatlan szolgája levén, 
lelkipásztorkodásom kezdetétől óhajaim egyike az vala , 
vajha az Isten megengedné nekem, hogy Bodó-Kő-Ujfalu 
fiókhelységem templomát, egy oly főoltárképpel díszíthetném 
fel, mely az Isten házának is méltó díszére, a híveknek is 
épülésökre szolgáljon. És ime ezen ohajom, hála legyen az 
Istennek, ez év folytán teljesült. U. i. az említett fiókhelység 
egyik jámbor lakosa Mihovics Mátyás, ki már előbb a tem-
plom előtt egy kőkeresztet, a templomban pedig elődöm ft. 
Répászky József jelenleg enyiczkei plébános ur buzdítására 
egy szép oltárt emeltetett, czélom kivitelére szükségelt költ-
ségeket megajánlván, a 9' magas, és 5' 6" széles főoltárkép 
elkészítésével Kassán lakó Stadler Antal festész urat bíztam 
meg, ki azt hallatlan olcsó áron, 90 frtért o. é., és még is je-
lesül sikerülten elkészité. Most már tehát templomom főol-
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tárát, a szeplőtelenül fogantatott bold. Szűz Mária 8" széles-
ségű aranykeretbe foglalt képe ékesiti, melyet a mai ünnep-
napon egy rövid oltárbeszéd után, az idesereglett ker. kath. 
hivek örömfohászai között nm. megyés püspökünk engedé-
lyével a legnagyobb lelki örömmel szenteltem meg. A kettős 
ünnepély hatása a jelenlévőkre nagy vala, 240 bűnbánó ke-
resztény mosá tisztára lelkét a poenitentiatartás szentségé-
ben. — A temető- és oltárképszentelést követé az ünnepi 
prédikáczió és a vérnélküli áldozat bemutatása, mely alatt a 
legtisztább örömmel eltelt szivünk hálára fakadt az irgal-
masság atyja iránt, ki az adakozóknak midőn még nem 
akarnak vala, sugallta, hogy akar janak, és midőn már akar-
tak, ösztönözte őket, hogy tegyenek ; buzgón kérvén őt, mi-
szerint a kegyes adakozókat tartsa még soká e földön, ve-
zérelje az üdvösség utján, bátorítsa a halálban s jutalmazza 
meg az egekben ! 

M—ky E. 
BERLIN, dec. 19 -én. A karácsonyi ünnepek közeled-

tével a napi politika újdonságai úgy látszik ritkábbak, a 
mendemondák gyakoriabbak. Sajtónk sokat foglalkozott 
Richard Vagner kegyvesztésének okai fölött. Úgy látszik e 
vérvörös democrata nemcsak a zenét akarta reformálni, ha-
nem az udvari politikát, és a bajor alkotmányt is. Wagner 
azt tanácsolta volna a bajor királynak, hogy a jelen alkot-
mány helyébe a legszélesebb democratiai alapokon nyugvó 
absolutiát teremtsen, röviden : dictaturát kívánt, mely lehe-
tővé tette volna a királynak mindent cselekedni, és taná-
csosainak alkalmat adandott mélyen nyúlhatni az állam 
pénztárába. A rendes katonaságnak egy időben el kellett 
volna törültetnie, és oly honvédelmi rendszer által helyet-
tesitetni, mely semmibe sem került volna, Az igy megtaka-
ritott milliók a király pénztárába folyván, lehetővé tétetett 
volna Wagnert subventionálni roppant különcz terveinek 
létesítésére. Uj ministerium jött volna létre, Braeter, Völk 
és más protestáns democraták a legroszabb fajából vergőd-
tek volna uralomra, és Bajorország Wagner, Bulov, Semper 
építész és társaik zsákmánya leendett. — A kőmives lap 
,Bauhütte' hosszú levelet közöl, melyben egy testvér a rajnai 
tartományból panaszolkodik azon rosz hatás fölött, melyet 
Seidel testvérnek válaszirata Ketteler püspökhöz okozott'. 
Azt mondja a ,testvér/ hogy S. rosszul cselekedett, midőn 
ily ellennel bocsátkozott vitába, annálinkább, mivel a titok-
tartás, melyre mint kőmives kötelezve van, nem engedte, 
hogy a püspököt kövesse okoskodásaiban. Tehát lehetetlen 
a kőmivességet védeni, anélkül, hogy a titok elárultassék. 
Jó, tehát vagy nyilvánossá tegyétek azt, vagy engedjétek 
ínég, hogy méltán kárhoztassunk benneteket. — Mult szom-
baton a poseni és greseni káptalan egyesült tagjai gróf Le-
dochovszkit választották az egyesült megyék érsekévé. Mi-
után a pápa és a porosz kormány beegyezésüket előre ad-
ták, nincs kétség, hogy a beiktatás nem sokára meg fog tör-
ténni. — Mult évben Meyer Dorothea kisasszony Ellen-
stedtből szász Poroszországból 19 éves korában a katholikus 
hitre tért. Amint ezt atyja meghallotta, azonnal eljött azon 
házhoz, hol leánya alkalmazva volt, és kegyetlenül meg-
verte. Mult october havában pedig kényszeritette az atyai 
házhoz visszatérni és itt halállal fenyegette, ha vissza nem 
térne a protestantismushoz. Szigorúan megtiltotta a katho-

likus templombai járást, söt már napot is tűzött ki, melyen 
újra a protestáns hitvallomást le keilend tennie. Erre no-
vember 23-án a leány megszökött Halberstadt városába, és 
itt a kerületi törvényszék védelmét kérte, panaszát benyújt-
ván. Ahelyett hogy kihallgatást nyert volna, a hatóság el-
fogatta és Elenstedtbe visszavitette karhatalommal atyjához. 
A huysburgi K. lelkész most maga nyújtotta be a panaszt a 
törvényszéknél, támaszkodván a Landrecht 84-i czikkelyére, 
mely szerint minden porosz alattvaló, lia 14 éves, szabadon 
választja vallásátj és e czélra a hatóságok kötelesek is őt tá-
mogatni. 

LONDON, dec. 22-én. A gyermekgyilkolás istentelen 
gyakorlata, fájdalom ! nincs apadóban. Az igazság keze is-
mét utóiért két ily gonosztevőt. Az egyik egy pinczér 4 
gyernieket ölt ; de még felötlőbb volt egy paraszt nő esete, 
ki Denonshire környéken segédkezet nyújtott azon elvete-
medett nőknek, kik házasságon kivül lettek anyákká, és 
kire 130 gyilkossági eset bizonyult be. .Mesterségének gya-
korlata minden esetben 3—5 font sterlinggel lőn dijazva. — 
Doctor Colenso a hírhedt afrikai anglikán püspök ötödik 
füzetét bocsátotta közre a Pentateucliusról, vagy is inkább 
az ez ellen irt müvének, mielőtt visszatér megyéjébe; miu-
tán ő felsége az angol pápa-királynő tanácsa Ítélete folytán 
ismét szívhatja nyugodtan hazája szabad legét — mint 
irja — megmaradhatván a nemzeti egyház kebelében. A 
doctor Colenso javára megindított aláirás 75,000 frankot 
hozott, és az aláirók között vannak az anglikán egyház több 
kitűnőségei. Colenso örvend a jóreményfoki érseken kiví-
vott diadalán s győzelme mámorában egyéb elleneit is, mint 
Wilberforcet az oxfordi főpapot, lesújtani törekszik. — Az 
anglikán egyház mindemellett tesz amit tehet. így a canter-
buryi egyházi tartomány gyülekezete reformálni akarja 29 
canonját oly módon, miszerint akadályozza, hogy a gyerme-
kek, kik az első áldozásnál még nem voltak, a keresztség-
nél mint keresztatyák vagy anyák ne alkalmaztathassanak. 
A prímás t. i. az anglikán canterburyi érsek az uj canon 
latin szövegét megküldte ő felsége kormányának megerősí-
tés végett, hogy azután egyszerre kihirdettethessék, de azon 
választ nyerte, hogy a kitűzött időre ez még nem történhe-
tik, mivel a korona törvénytudósai meg vannak bizva az u j 
canon vizsgálásával. Tehát béketűrés! szegény államegy-
ház ! — Parisban élő egy anglikán igehirdető Archer Gur-
ney a Brother Ignatius módjára u j anglikán szerzetes tár-
sulatot akarna alakítani, melynek főnökeit az illető megyés 
püspök nevezné ki, és mely gyermekneveléssel foglalkoznék 
leginkább, de „nem tisztelné a Szüzanyát és szenteket." Jó, 
hogy Ignácz privilégiumot nem adatott magának a concur-
rentia elhárítására. E gyermekes, hiu, és eredménytelen tö-
rekvések mellett örvendetes látni, a kath. szerzetek Angli-
ában mikint haladnak napról napra. Aug. 5-én a passionisták 
foglalták el első házukat Skótcziában, hová Murdoch, a 
nyugoti kerület apóst, helyettese, hívta meg őket, hogy 
Glasgovban sz. Mungó plébániájában működjenek. Glasgov 
egy negyede már katholikus, és a 4 áldozárból és 2 laicus-
ból álló testületnek leend dolga elég. — Irhonban a földbir-
tokosok és bérlők közötti viszonyt szabályzó igazságtalan 
törvény folytán még mindig roppant visszaélések és igaz-
ságtalanságok történnek. Nem csuda tehát, lia a kivándor-

O O 



lás Amerikába folyton folyik. Julius 28-án, mialatt a tuami 
érsek Kilananban bérmált, egy törődött öreg asszony egy 
4, és egy 6 éves gyermekkel közeledett feléje. ,Még nagyon 
fiatalok arra, hogy megbérmáltassanak', felelt az érsek. 
Csak azért jönnek, hogy még egyszer áldását vegyék, mert 
ők is Amerikába mennek. Az atya, kit mint bérlőt elűzték, 
elment Ohio tartományába, itt kis pénzt szerzett, és most 
gyermekeit öreg anyjukkal együtt maga után hivja. Ez egy 
az ezer és ezer eset közöl. De hányan vannak, kik Ameri-
kában elvesznek, és árván hagyják Irhonban gyermekei-
ket ? Isten legyen irgalmas Angliának, mely Irhonban ily 
társadalmi viszonyokat létesitett. Ballybayban a monaghoni 
grófságban három dühös orangista egy katholikust megölt, 
és a magistratus, mely maga is orangista, szabadon bocsá-
totta a főtettest. 

THIBET, (missiói tudósítás.) Harmadnap u j rendelet 
tétetett közzé, mely a pagodához közel eső helység lakóinak 
megtiltá a missionáriusokkal közlekedni, vagy nekik élelmi 
szereket eladni, továbbá eltiltá a keresztényekké lett lá-
máknak családaikkali közlekedést. Nem sokára két csend-
őrféle jelentkezett lakúnkban. A lámák félelmekben tőlem, 
kérték, hogy segitsem őket. Én kérdeztem, mit akarnak ? 
Azt felelték : a lámákkal beszélni az adó végett. Tudom, 
válaszoltam, a fővárosba akarjátok vinni őket, és hiteha-
gyásra kényszeríteni; mond meg küldőidnek, hogy az adót 
meg fogják fizetni, hanem most hadd őket békével. Az os-
tromlás és sürgetés sürüebbekké válván, tanácsoltam a bon-
zoknak, hogy szökés által meneküljenek az erőszak elől. 
Holdvilágos éjszaka volt, használni kellett az alkalmat. Em-
bereim el is mentek. Megjöttek a küldöttek, és egyik hoz-
zám fordul, mutatván a főnökség pecsétjével ellátott írást. 
Ezen ügy — mondám — nem érint engem, nem nekem kell 
adót fizetni. Igaz, felelt, a lámákhoz vagyok küldve. Jó, te-
hát keresd őket. Természetesen hasztalan keresték, és én 
örvendtem, tudván, hogy emberei már Bongában leendnek. 
Két nappal a lámák menekülése után Durand atya is el-
hagyta a pagodát és Abenbe ment, hogy helyettesítse Gu-
telle atyát, ki Kiang-Ká-ba utazott. Az utóbbi ide azért jött 
volt, hogy Thibet apostoli praefectusát Kenőn atyát segítse 
munkájában ; azonban midőn Gontellc ide érkezett, Renon 
atya haldoklott már, és october 11-én el is hunyt. Ez nagy 
csapás volt a missióra, de Goutelle azért kétségbe nem esett, 
habár a megpróbáltatások nagyok voltak. 

Egy napon két ismeretlen jelentkezett, a thibeti főnök 
küldötteinek mondván magokat, és kijelenték, hogy a mis-
sionáriusoknak el kell hagyni a thibeti földet, máskint a be-
következhető szerencsétlenséget magoknak tulajdonítsák. 
Az utilevél, mely a küldéreket felhatalmazta Thibetben 
időzni, semmibe sem vétetett. A kiang-kai chinai mandarin, 
kinek pártfogását kérték ki, otromba cynismussal válaszolt: 
én nem foglalkozom a ti ügyeitekkel, tegyetek amint nek-
tek tetszik. A missionáriusok látván az ellenállás további 
lehetetlenségét, következő feltételek alatt Ígérkeztek a ha-
táron átmenni, h a : 1. védelem mellett elkísértetnek Pa-
Tangba ; 2. házuk őrizetét egy keresztényre bizzák ; 3. ha 
megígérik, miszerint az állítólagos veszélyek elmultával is-
mét visszatérhetnek. Ezen feltételek alatt Tage és Goutelle 
megígérték, hogy öt nap múlván elmenendnek. Csakugyan 

el is utaztak, Goutelle Pa-Tangban a határon hagyta társát, 
ő pedig folytatta útját Chinába, és eljött Tsing-Tu-ba Su-
Tsuen fővárosába, hogy itt a jog és vallás ügyét védelmezze 
a fő hatóságok előtt, és csakugyan el is érte azt, hogy Thi-
betbe szigorú rendeletek küldettek. Ha a subalternus tiszt-
viselők ellenkezése folytán ezek nem is teljesíttettek egész 
mértékben, a közbenjárásnak mégis meg volt azon haszna, 
hogy Tage atya Kiang-Kaba visszatérhetett. Goutelle visz-
szavonult Ta-Tsion-Lu-ba, hogy a per végét itt bevárja. 

Mialatt ezek történtek, Tsa-Rongban az üldözés folyt. 
Először Long-Pu helység támadtatott meg, hol Desgodins 
atya lelkészkedett. 1864. jun. 19—20-ra éjjel roppant zaj 
támadt. Világi öltönyben lámák rohantak meg a házat, hol 
Desgodins atya lakott. Midőn ez sietve öltözködött, két lö-
vés hallatszott. Kimenvén a terrasse-ra egyikét megtért lá-
máink közöl vérben látta feküdni egy csapat meng-kongi 
láma között. Sietett megmentésére, mire ötet is ugy ütötték 
fejbe, hogy a vér bőven folyt arczáról. Sebe daczára a bátor 
Desgadins nem akart engedni, hanem megfogták őt most 
öten, és a sarokba vonszolták, mialatt a többi keresztény 
használván az éj setétségét, elszökött. A long-pui esemé-
nyekhez hasonlók történtek a két mértföldnyire eső Song-
Ta-ban is. Itt a bonzok csak két megtértet foghattak el, ki-
ket azután Meng-Kongba vittek. A fönemlitett Desgodins 
atya lakában megsebesített keresztény láma Jong-drong-tsé-
uáng borzasztó kínzások után meg is halt Meng-Kongban, az 
üldöző lámák között legdühösebb valami Atton nevü volt. 
Goutelle értesítése szerint(1865.)mart. 10-én ujabban 2 nyerte 
el a vértanúi babért. — Néhányan a long-pui hitehagyottak 
közöl Atton diihösködései és rablásai folytán elhatározták 
elhagyni a vidéket. Ezek között egyik, kinek neve Péclii, 
és kinek egész teste fedve volt sebekkel, feleségével és gyer-
mekeivel a bongai erdőkben barangolt. Atton elindította em-
bereit keresésére, kik meg is találták, és megkötözve vitték 
Long-puba vissza. Itt összehívták a népet, hogy tanuja le-
gyen elitéltetésének és kivégeztetésének. Levetkőztetvén, 
megkötötték kezeit és lábait, és miután ütlegezték, betették 
egy csónakba. Midőn a folyó közepére értek, bevetették az 
áldozatot, gúnyolódva mondván : ime te mindennap elimácl-
kozod a Nam-Ki-Dapo (Miatyánk) és a Kia-Maria (Udvöz-
légy) imáit, segitsenek most rajtad. Erre eltűnt a vizben a 
szegény Péclii. 

Mindezekből látható, hogy a thibeti missiók ügye is-
mét rosszúl áll, mindamellett Istenben bizni kell. Az ellen-
kezés nem jön a nép részéről, amint a mondottakból kiderül; 
hanem a tisztviselők rosz akarata, vagy hanyagsága okozza 
bajainkat, különösen pedig a lámák részéről, mert ezekre 
nézve a kereszténység terjedése életkérdés. A nép kész hi-
tünket elfogadni, melynek tiszta szelid erkölcsei megegyez-
nek jellemével. Hosszú tapasztalásból tudja e nép, hogy azon 
költségek és fáradságok, melyeknek őket kiteszi a lamase-
riak fentartása, csak romlására vezet. Erzi a babonaságok 
ostobaságait is, és szereti nemesebb és magasztosabb vallás-
gyakorlatainkat. Hányszor nem láttuk nevetni őket ama 
babonás gyakorlatok alatt, melyeket szokásból, legtöbbször 
kényszerítve folytatnak ? Es hányszor vallották be magok a 
jobb érzésű lámák is vallásuk hamis voltát '? Legnagyobb 
ellenségeink a tsa-rongi lámák, csak nem rég mondák : a ti 
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hitetek igaz, de ha annak követését megengedjük a népnek, 
mi meghalunk éhen. Mily fájdalom az a missionáriusra, nem 
vezethetni a néptömeget azon vallás gyakorlatára, melyet 
óhajt ! Mi kellene erre ? Az, hogy megszabadíthassuk az 
erőszaktól, és az ettőli félelemtől. Azonban a Chinával kö-
tött szerződés daczára is attól keveset várhatunk." Érde-
kes, mint vélekedik e tárgyban Trémeum-sté tábornok, ki 
H'Lassában kitünö állású férfiú, nagy tapasztalással bir a 
katonai és polgári ügyekben. Ezen tábornok mult évben 
perünkben mint biró kiküldetvén, nyiltan ezeket mondá ne-
künk : „Ha ti csak China közvetítése által fogtok velünk 
közlekedni, nehéz leend Thibetben sikert aratni. Arra van 
szükség, hogy császártok egyenesen velünk alkudozzék, ez 
az egyetlen mód czélhoz jutni." 

AMERIKA, oct. végén. A Missouri államban a kath. 
papság üldözése napi rendre jött. Mialatt a népség legna-
gyobb része a háború által okozott sebeket iparkodik behe* 
geszteni, és a múltra fátyolt borítani, egy állam a gonosz 
szenvedélyeknek adván szabad menetet, szomorú jövőt he-
lyez kilátásba. Ez Missouri, Francziaország egykori telepit-
vénye, hol ma a yankéek uralkodnak, és hol a nemzetiségek 
legnagyobb vegyülete található, francziák, spanyolok, ola-
szok, angolok. Egy állam sem szenvedett talán ennél többet 
a harcz által ; de a politikai ingerültség sem volt nagyobb 
valahol, mint épen itt. Még a többi népek nagyobb része a 
déllel rokonszenveztek, a yankéek természetesen az éjsza-
kiak felé hajoltak, innét a falvakban, városokban, családok-
ban a kiirthatlan gyűlölet. A prot. százféle felekezetek ide 
vagy oda hajolván, az egyházi szószékekből politikai tribu-
neket csináltak , és azt gyűlöltté tették. A katholikus 
papság méltóságteljes állását megtartotta, és habár az egyes 
áldozároknak itt is megvoltak rokon vagy ellenszenvei az 
egyik vagy másik rész irányában ; de azért politikai izga-
tástól óvakodtak, áldozatkészségök pedig és keresztény sze-
retetök a szenvedők irányában tettekben nyilvánult. Ma 
mindazok, kik a confoederáltakhoz szítottak, a gyűlölet és 
üldözés tárgyai lettek. Az unionisták felülkerekedvén, bő-
szülni akarnak. — 1865 január hava óta egy gyülekezet 
tartatott Saint-Louisban a szuronyok védelme alatt, az ál-
lam alkotmányának módosítására. Választások történtek, és 
a megszavazott uj alkotmány kötelezőnek jelentetett ki 
mult jul. 4-ikétől kezdve. Ezen egyesület törvényessége el-
len alapos tiltakozások történtek, mert a szavazók négyötöd-
része elüttetett jogától, azért meetingek tar ta t tak az u j al-
kotmány megdöntésére. — Egy másik igazságos panasz is 
tétetett, hogy az u j alkotmány ellentétben van az Egyesült-
államok szövetségi alkotmányával, mivel a lelkismeret és 
szólás szabadságát sérti. A második czikkely 3-ik szakasza 
hosszú sorát tartalmazza azon személyeknek, kik választási 
joguktól megfosztatnak, semminemű polgári és egyházi hiva-
talt nem viselhetnek. Ezek közzé tartoznak: 1) kik az Egye-
sült államok ellen harczoltak ; 2) kik eme harezot bármikint 
segitették ; 3) kik az ellenségeknek pénzt, élelmi szereket 
adtak vagy bármily módon támaszt nyújtottak ; 4) kik az 
ellenséggel titkon leveleztek ; 5) kik a déliek iránti rokon-
szenvüket kifejezték, nekik diadalt óhajtván ; 6) kik a con-
foederált hatóságoknak alávetették magokat ; 7) kik a gue-
rilla csapatoknak tagjai voltak ; 8) akik az éjszaki kormány-

nyali elégedetlenségüket fejezték ki ; s mielőtt valaki — to-
vábbá — egyházi vagy világi hivatal viselésére bocsáttatik, 
következő esküt kell letennie : „Én N. N. esküszöm és Ígé-
rem ünnepélyesen, hogy a missourii alkotmányok (1865) 2 
czikk 3 fejezetét ismerem és megvizsgáltam ; hogy az abban 
emiitett vétségek közöl egyet sem követtem el ; hogy min-
dig hű voltam az éjszaki államok kormányához, melynek 
most is hűséget igérek : megtartván törvényeit, és minden 
módon igyekezendem védeni, ellenszegülvén e szövetség 
bármily megszakításának, és hogy a Missouri állam alkotmá-
nyát is megtartandom." A 9-ik szakasz kimondja, hogy 
senki polgári és egyházi hivatalát ezen eskü letétele előtt el 
nem foglalhatja. — 500 dollárnyi pénz — vagy két havi 
fogság szabatott arra, ki mint polgári hivatalnok, pap, áldo-
zár eme eskü 60 nap alatti letétele előtt működni mer. — 
A 60 napi határidő sept. 2-ig tart. A metliodista, és presby-
terianus igehirdetők, noha legdüliösebb ellenei voltak a szö-
vetségnek, siettek az esküt letenni, és nem hallottuk, hogy 
közölök hamis eskü miatt valaki bűnhődött volna. A luthe-
ránusok és episcopálisok egy része megtagadta az esküt ; de 
azért folytatják liivataloskodásukat. A kath. papság a sz.-
louisi érsek körlevele folytán megtagadja az esküt. Ugy 
véli, hogy a világi hatóság egyházi ügybe avatkozik, és az 
eskü sérti a lelkismeret szabadságát. Több áldozár a törvény 
által a nevezett birságra vagy börtönre el is Ítéltetett, külö-
nösen a vidéken nagy az üldözés. Fölebbozések történtek 
ennek folytán és a sajtó tiltakozott a zsarnokság ellen, sőt 
Washingtonba feliratok menesztettek; de addig kiolégitő 
válasz nem érkezett. Várni kell tehát a felsőbb forumok és 
a congressus elhatározását. Ami már az emiitett missouri-i 
módositott alkotmányt, és különösen annak második pont-
ját illeti, az törvénytelen ; mert a gyülekezet, melytől eredt, 
nem illetékes, hiszen a nép és az igaz választóknak egy 
törpe kisebbsége körében alkottatott és még a szuronyok 
nyomása alatt. Továbbá a congressus helyeslése előtt nem 
birhat érvénynyel. Végre nyilt ellentétben áll az Egyesült-
államok átalános alkotmányával, mely tiltja a vallás dolgá-
hani határozat-hozatalt, a vallás és lelkismeret szabadságá-
nak sértését, ezt teszi pedig a missouri-i u j alkotmány fen-
nebb elősorolt pontjaiban. A missouri-i okmány bitorolja a 
szövetség jogát, mely egyedül büntetheti a szövetség ellen 
elkövetett vétségeket. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a bécsi ujságirói és irodalmi se, 

gélyegyletnek 1000 ftot ajándékozott.— Ki véthet többet O 
Fölsége ellen, mint épen az irodalom emberei ? Ok ter-
jesztik azon téves tanokat, melyek a társadalmat aláássák, 
a szenvedélyt felizgatva a polgárt elégedetlenné, s igy kor-
mányozhatatlanná teszik ; különösen a bécsi újságírók azok, 
kik a kath. egyházat, mely O Fölsége szivének oly tiszte-
lettárgy, rágalmazzák. Adja Isten, hogy ezen nagylelkű 
adomány azon szerencsés változást szülje az újságíróknál, 
(ha mégis javíthatók) hogy soha ne ír janak olyast, amit egy 
jó keresztény, igazság- és jogszerctö király kárhoztat. 

Főt. Koroncz László, apát s veszprémi székeskápta-
lani kanonok a közigazgatás terén tanúsított hathatós te-
vékenysége elismeréseid kir. tanácsosi czimmel felruházta-
tott. (P. H.) 

Érseklélen ő eminentiája bibornok herczegprimás tem-
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plomot, paplakot, tanodát építtetett. A templomot a her-
czegprimás látta el orgonával, oltárképpel; az iskolára Illés 
Ignácz plébános, zsellérek, béresek is adakoztak. A templom 
belső felszerelésére a fökáptalan 25 ftot adott, Zámony-Káldy 
asszonyság adományokat gyűjtött, két oltárvánkost ő maga 
ajándékozott. Készt vett ezekben a pesti oltáregylet is. 

Pest városának tanácsa u j év alkalmával bibornok her-
czegprimás ő eminentiájához üdvözlő föliratot ktüdött. Ki-
emeli az esztergomi érseki szék hivatását hazánkban, a her-
czegprimás ő eminentiájának az egyház és a haza javára 
czélzott bölcs és tapintatos munkálkodásait ; reményét és 
bizalmát fejezi ki, hogy ö eminentiája működésének áldásos 
sikere leend, „mert fömagasságodnak, igy ir a tanács, pol-
gári erényekben dúsgazdagsága, lángoló honszeretete, föl-
séges urunk és királyunk iránti tántoríthatatlan, tényekkel 
igazolt hűsége, bölcsesége, és hazafias tapintata erre nézve 
elvitázhatatlan zálogul szolgálnak." — Buda város tanácsa 
pedig ugyan ez alkalomból küldöttség által tolmácsolta az 
ország érdemdús prímásának tiszteletét, üdvözletét, s jó ki-
vánatait. 

Fáy Béla erélyesen szólal fel a P. Naplóban a képvi-
selők megválasztásánál alkalmazásba vett rosz eszközök, 
csábitások, itatások, verekedések, emberölések ellen; raj-
zolja azon szomorú következéseket, melyek a nép erköl-
csösségére oly nagy csapást hoznak ; végtére orvosszereket 
ajánl. A választási ügy, kétségkívül egyik égető belkérdés ; 
s mivel hiszszük, hogy a képviselők nagyobb része ily er • 
kölcstelen eszközök nélkül választatott meg; azon fölül is-
merve a magyarnak nemes szivét, mely saját hibáját is elég 
erős bevallani, és kiigazítani : reményünk van, hogy emez 
erkölcsrontások ellen az országgyűlés alkalmas orvosszert 
fog feltalálni, s foganatba is fogja hozni. — Pályamüvet kí-
ván Fáy ur, mely a népnek világosan magyarázná a magyar 
közjogot, melyet azután a papok szószékről felolvasnának. 
F a y ur tehát a tudatlan népen akar ja az orvoslást megkez-
deni, s a csábítók gonoszságának a népen gátot vetni. Mi 
gondolnók, hogy jobb volna a csábítást a csábitóban meg-
akadályozni, s ahol bebizonyíttatnék, s a választás a csábitó 
védenczére esnék, ezt azonnal semmisnek nyilatkoztatni. A 
nép járat lan a magyar jogban, de nem romlott : akik ront-
ják, akik a verekedéseket elökészik, a magyar jogban né-
mileg jártasok : ezek ellen kell tehát a fegyvert alkalmazni. 
Legyenek a vezérek felelőssök ; tudják csak, hogy a csábí-
tásért, a verekedésért tömlöcz vár reájok ; a bajnak fele-
része megszűnik. Ma itt van a baj, hogy a verekedő nép 
bűnhődik, aki pedig verekedésre tüzelte, az büntetlen ma-
rad. — A bün valóban már égbe kiált. 

Megjelent : Compendium juris ecclesiastici, cum singu-
lar i attentione ad leges particular es vi conventionis 18 
augusti 1855 cum Sode apostolica initae in imperio Austriaco 
vigentes ; auctore Simone Aichner, canonico ecclesiae ca-
thedralis Brixin. rectore Seminarii clericorum. Ez két év 
alatt második kiadás. 

Egerben ,Gruttenberg' czimü szaklap „a nyomdászok 
s a vele rokonszakmák közlönye" jelent meg, Tóth István, 
érseki lyceumi nyomdász szerkesztősége mellett. Megjelenik 
havonkint kétszer, a hónap 1-én és 15-én. Az első szám már 
megjelent, ft. Mindszenty Gredeon szokottan jeles apos-
trophe-versezettel nyitja meg az első számot. Az előfizetési 
ár egész érve 2 frt. 40 kr. félévre 1 frt . 20 kr. — Nehéz, 
sziikkörü, de üdvös vállalat ; s mivel nem kétkedünk, hogy 
az apostrophe gondolatainak fonalán fog haladni, tekintve a 
nyomdai személyzet tetemes számát, a szakmai kimüvelődés 
szükségét, az erkölcsi erőnek nagy sulyját, őszinte üdvözle-

tet küldünk az u j bajtársnak, örülve, hogy e gondolat Eger-
ben talált először létrehozó vállalkozót. 

Ranolder János veszprémi püspök ő exja a karácsoni 
ünnepek alkalmával ismét számos jótékony czélra tett nagy-
lelkű adományozásokat. így ő excellentiája egyebeken kí-
vül a csepelyieknek, haranglábra 50 frtot ; a sümegi orgo-
nára 100 frtot ; az iszkázi égetteknek 100 fr tot ; a szent-
benedeki iskolára 100 frtot ; a végedi templomra 40 frtot ; 
az adázteveli iskolára 220 frtot ; a kéttornyalaki templomra 
50 frtot ; a fiadi iskolára 20 frtot ; a homoki templomra 60 
frt ; az igali iskolára 20 frtot ; a vaszari iskolára 40 frtot ; 
a lődi égetteknek 30 frtot ; a sümegi égetteknek 30 frtot ; a 
gyöngyösi kórház kápolnájára 50 frtot ; tavaszszal a már-
maros, ung-, árva-megyei Ínségeseknek összesen 300 frtot ; 
az országos kath. elemi tanodai alapnak 1000 frtot ; a vesz-
prémi szegényeknek karácsonra 105 frtot ; s több különféle 
kárvallottnak nevezetes összegeket adományozott. (P. H.) 

A követválasztásoknál foganatba vett aljas, bűnös, sőt 
személyes érdek miatt egészen a hazaárulásig, mivel az er-
kölcsnek, mely minden ország támasza, talpköve, megron-
tásáig ment izgatásokról a P. H-ban egy egri levéi hűséges, 
de épen azért borzalmas képet nyújt. „Valóban egy igaz ha-
zafi lelkét a legmélyebb szomorúság, s a jövő fölötti kinos 
aggodalom érzete fogja el, midőn látja, hogy a szabadság 
ama kis terét is, mely számunkra megnyílt, a lelkismeretlen-
ség és tudatlanság arra használja fel, hogy a népet az anar-
chia felé vezesse. Ok mindent elkövetnek, hogy a népet val-
lásától megfoszszák, hogy annak a törvények sérthetetlen-
sége s tulajdon szentségérőli hitét megingassák. Valóban 
nem hiszszük, hogy valaha lelketlenebb já ték űzetett volna 
a szabadság, jog, s vallás szent nevével. Csuda-e, hogy az 
elkeseredés a jobb érzelműek lelkében tetőpontját érte el ? 
Vagy mit mondjunk azon lelketlen demágogokra, kiknek 
szavaikból kihalva a vallás és morál végső szikrája is, ame-
lyek helyébe aljasság fészkelte be magát, kik mindent elkö-
vetnek, hogy a népbe gyűlöletet oltsanak be papjai iránt ? 
Meggondolták-e, mit tesznek akkor, midőn a népet papjai 
ellen lázítják ?" stb. — Meggondolták, de csak saját érde-
küket az erkölcsösség kárára. És ez Egerben, mely mindent, 
mindent, még mindennapi kenyerét is az ott lakó érsekek-
nek, s káptalannak köszöni ; mely város, minden közleke-
dési vonalon kivül feküdve, azonnal legnyomorultabb fal-
vacskává sülyedne le, mihelyt érseke, s káptalanja nem volna. 

A tiroli tartományi gyűlésen a kormány által előadott 
javaslat, mely szerint az evangelicusok megtelepedhessenek 
és egyházi községet alkothassanak, tíz tagu bizottmánynak 
adatott át előterjesztés végett. 

Az uzsoratörvény mpgszüntetése vagy is az uzsora, 
szabadalmazása fölött tartott ministeri tanácsban Bécsben, 
mikint a bécsi lapok irják, báró Sennyei tárnok ő nmlga is 
részt vett volna, és az uzsora felszabadítása ellen szavazva, 
az üzleti szükségek tekintetbe vételével 10 százalékos sza-
bad kamatot javasolt volna ; de szavazatja eredmény-
telen volt. Uzsora tehát szabad lesz polgárilag, vagy is 
uzsora többé nem lesz, csak az adós és a hitelező között 
közmegegyezéssel megállapított törvényes kamat. Ha mégis 
megegyezésről lehetne szólani, hol a megszorult keresztény-
nek megnyúzásáról lehet csak a szó. Egyházi szempontból 
szót követel a tárgy. — 

Kegyes adakozás. 
Sz. E . „Benedic Domine fortitudini ejus, et opera manuum illius 

suscipe — Percute dorsa inimicorum ejus, et qui oderunt eum, non con-
surgant ." (Deut. 33, 11.) a szentatyának . 1 cs. koronás tallért. 

Dobsinávól S. J . a szentatyának . . 1 cs. tallér. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpia jz »s aMunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 10-én. S . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866 

Kunszt J ó z s e f 
kalocsai érsek, O Fölsége valóságos belső titkos tanácsosa, szent István- és Lipót-rendek nagy-
keresztes vitéze jan. 5-én reggel szélhüdésben meghalt. E halál amint váratlan volt, az áldásos 
életnek megszakadása épen oly nagy veszteség lett. Az egyháznak egy tetterős fejedelme, a ki-
rálynak törhetlen hűségű alattvalója, a hazának egyik nagy fia, az egyházi ügyek egyik főtá-
masza és bölcs vezére, a hazai kath. intézetek halhatatlan nevű alapitója, a jótékonyság egyik 
legbővebb forrása szűnt meg emez életben. Nescitis diem neque horam; e halálban is intetünk. 
Oszlopaink sorai dűlnek, ragaszkodjunk atyáinkhoz annál buzgóbb szeretettel s engedelmesség-
gel ; ez a távozónak intése mihozzánk. Nagy nevét nagy tettei fogják e földön örökiteni. Kalocsa 
városa másik alapitót bir benne. Bölcs, szeretetteljes főpásztor, s érző szivii atya volt ; nagy 
lelke nagy eszmékben, nagy tervekben fáradott, s azért a kath. s közhasznú nagy tervek benne 
főtámaszt vesztettek. Halála kivált jelenlegi állapotainkban egyházi, országos veszteség, Istennek 
látogatása fölöttünk. — Jan. 5-énestve hat órakora nagyváradi, pécsi, váczi püspökök, Lonovics 
József érsek, a hétszemélyes, a kir. tábla nemes tagjai, s más tisztelőinek, kik a gyászos halált és az 
estveli szertartást esetleg megtudták, jelenlétében az egyházi beszentelést nm. s főt. Bartakovics Béla 
egri érsek, a boldogultnak érsektársa és 60 éves barátja, mélt. s főt. Lévay Sándor és Lipov-
niczky István kanonok segédlete mellett végezte. Akik jelen voltak, emez eseményt megható jele-
neteiben soha nem feledik el. A boldogultnak hideg tetemei másnap reggel érczkoporsóban Ka-
locsára vitettek, hogy főpapi gondjára bizott hivei között örök nyugalomra letétessenek. Bölcse-
ség, jóság, áldás volt élete ; áldásban maradand neve s emléke ; az ő jótéteményeiben megáldott 
főmegyével együtt ajtatos imákba foglalt hü emlékben fogjuk mink is mindnyájan megtartani a 
hazának nagy fiát, Kalocsa halhatatlan nevű érsekét, atyját, főpásztorát. Requiem aeternam dona 
ei Domine et lux perpetua luceat ei ! ! ! 

TARTALOM: Kunszt József érsek halála. — Az egyházi 
birtok és a függetlenség. — Az erdélymegyei Batthyáni 
könyvtár XIV-ik századi misekönyve. — Egyházi tudósítá-
sok.— Vegyesek. 

Az egyházi birtok és a függetlenség. 
IL 

Az egyházi rend függetlensége, szabadsága s 
tekintélye, valamint az isteníti sztélét fénye a földi 
birtoktól is föltételeztetvén, azért az apostoli szent-
szék mindenkor ernyedetlen buzgalommal inté a 
javadalmas egyházi férfiakat, hogy semmi ürügy 

vagy tekintetnél fogva el ne idegenítsék, vagy má-
sok által elidegenittetni ne engedjék az egyházi ja-
vakat ; nehogy az ily engedékenység miatt szegény-
ségbe esvén, szent hivatásukról felejtkezzenek meg. ') 

S teljes igazat szólott a telotini püspök Fran-
cziaországban, az egyházi javak elvétele ellen imigy 
tiltakozván (1790.): „Si Ecclesia, úgymond, suis 
spolietur bonis, creditur vulnus, quod ei infiigitur, 
maioris alicuius momenti non esse; quodsi tamen 
penitius inspiciatur, sequelas exhibebit opinione 
communitristiores. Verum est ministris Dei-Hominis 
pauperis non esse conveniensdivitias saeculi quaerere, 

') V. ö. Benedict. XIV. Constit. select, n. 11. 
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suo potius exemplo et doctrina debere ovessuas con-
temtum divitiarum docere ; Ecclesia ipsa abhorret et 
abominatur sacerdotes infideles, qui pro eo, ut redi-
tus sacros in ornatum templorum, in maiestatem 
cultus divini, in refrigerium pauperum dispertiant, 
usibus profanis applicant, aut plane ad satiandas 
suas cupiditates dissipant. Sunt quidem hi abusus, 
non tarnen tam fréquentes, quam vulgo sparguntur 
in publicum et insuper frequentiores ac tristiores 
futuri sunt effectus, si bona ecclesiarum contrahan-
tur in publicum. Exercitium iurisdictionis sacerdo-
talis debet esse liberum et independens, debet sacer-
dos quemvis errantem audacter et libéré corrigere 
posse, et si opus sit, (cum iudicio et discretione) sa-
cris etiam interdicere. Si vero nil nisi pretio con-
ductus et dimenso stipendio ligatus sit sacerdos, 
quorsum evadet independentia ? An quisque suc-
cumbet tentationi, ut gratiam plebis aut eorum, qui-
bus aerarium commissum est, conniventia sua aucu-
petur. Verum quidem est talem debere esse sacerdo-
tem, quem nulla mala deterreant a sequenda vocatione 
sua, sed et verum est illud : homo se ipsum undique 
circumfert; quapropter pauci invenientur heroes 
invicti. An non periculum incumbit, ne auctoritas 
muneris nostri, quae ad fructus spirituales faciendos 
summe necessaria est, extenuetur? plebs sacerdotem 
suum ut mercenarium respiciet, solummodo ob 
diurnam mercedem servientem, hinc deficiet con-
fidentia et reverentia, prorsus conveniens caracteri 
sacerdotis. An non praevideri potest futurum, ut 
populus vel aerarium publicum obliti, quanta Eccle-
siae rapuerint, existiment sibi tot sacrorum mini-
stros oneri esse, ut proindehorumnumerum succes-
sive imminuere, decorem cultus divini extenuare, ac 
demum iugum religionis, tantorum sumtuum indiga, 
excutere paret? Ereptis bonis an non tolluntur in-
fallibilia media ministerium sacrum utile reddendi ? 
Si enim ad stipendium, quantum vitae nécessitas 
exigit, redigamur, si proinde incapaces reddamur 
eleemosynas largiendi, plebs parum assneta rationes 
redituum nostrorum ducere, fidem non adliibebit 
paupertati nostrae, dum de operibus misericordiae 
verba facturi sumus, non succurrentes paupertati 
eius. An aeger in gara sua egestate magis quam 
morbo pressus verba consolationis pum fructu au-
diet, quae vacua manu porrigentur ? quodsi e con-
trario larga manus accedet, obliviscetur pauper mi-
seriae suae, mater saturatis prolibus benedictionem 
effundet, oves omnes verba salutis firmius recipient, 
si videant pastorem etiam in temporalibus necessi-

tatibus succurrere posse. His omnibus mediis spo-
liatur sacerdos, aere pro tenui congrua solutus." 2) 

Hasonlóképen nem szenved kétséget : „Donec 
sacerdotium in honore est, cultus etiam Dei magis 
defenditur." Szintén figyelemre méltó Ross Sándor-
nak azon mondása : „Szegény templomban szegény 
készületekkel, szegény szolgák által, szegény, szű-
kölködő' az istenitisztelet is ; azaz, sem nem jelenti, 
sem nem emeli az emberi sziv ajtatosságát az isteni 
fölség iránt." 3) 

Egyébiránt a világi fejedelmek és más adomá-
nyozók is szigorúan kárhoztatták minden megtá-
madását alapitványaiknak. Ezeket megmásitani. 
vagy eredeti rendeltetésöktől elvonni a legszigorúbb, 
Isten előtti számadással, s az örök kárhozat bünte-
tésével fenyegetvén. „Quod qui fecerit . . . maledi-
ctionis perpetuae vinculo aeternaliter feriatur." „Si 
quis igitur liujus nostri praecepti paginam frangere 
tentaverit, perpetuali sciat se supplicio tradendum, 
iugiterque barathri poena perpetuo fore concreman-
dum." „Et ut plus divinae irae occur'sum paveat, 
sciat se a Deo Pâtre, Filio et Spiritu Sancto et glo-
riosa Dei Grenitrice Maria et a sancto Petro apo-
stolo. . . perpetuo anathemate damnandum et ante 
tribunal Christi rationem redditurum" stb. 

I ly kemény számadással s az örök büntetés ér-
demlett büntetésével megfenyegetve az egyházi bir-
tok minden megtámadása, történnék akár az állam, 
akár azok részéről, kik bárha királyi hatalommal 
volnának is fölruházva. 

Az apostoli szentszéket és az egyházi előjáró-
kat illeti a fölügyelet, hogy az egyházi jószág czél-
jától el ne üttessék, még akkor sem szabad azt egy 
világi hatóságnak elidegeniteni, ha mindjárt egy-
házi czél volna az, mely kitüzetnék ; amint ezt III. 
Sándor pápa Il-ik Henrik angol királynak kijelen-
tette: „Isten előtt, úgymond, oly kevéssé tetsző dol-
got fogna ezáltal cselekedni, mintha egy oltárt 
vetkeztetne le, hogy egy másikat befedjen vele. Az 
egyházi jószágnak elidegenítése világi czélokra, el-
lenséges tény; elkövetve Isten s az ő egyháza ellen. 
Valamint oly magán személy, mely az egyházi jó-
szágot érinteni merné, szentségtörést követne el: 
ugy a világi hatóság is szentségtörést követne el, 
az egyház birtokát mervén érinteni." S ez a valódi 
szempont, melyről egy ilynemű tényt kell megitélni. 
Többiben már az ó szövetségi Heliodor is, kit az 
Isten szándékolt templom-rablása miatt oly irtóza-

•í) lioskovány, Monumenta catli. Toni. III. 509. lap. 
3) De Religiouibus mundi. 
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tos módon megbüntetett, óvó például lehetne ; jólle-
het, ennek aki másoknak csak eszközül szolgált, ke-
gyelem adatott ; de nem Antiochusnak, aki az egy-
házrablást parancsolá; ki emberi mód fölött ke-
vélységgel eltelvén, magáról azt vélé, hogy a tenger 
habjainak is parancsolhat, a magas hegyek súlyát 
is megmérheti, most a földre vettetvén, hordszéken 
vitetik vala, az Istennek nyilvánvaló erejét önma-
gán bebizonyítván, ugy hogy az istentelennek 
testébó'l férgek hemzsegnének elő és még életében a 
fájdalmak miatt húsa lehulla; s az ő szagától és bü-
zétó'l a sereg megundorodék. És ki kevéssel előbb 
azt vélé, hogy az ég csillagait elérheti, őt a szenved-
hetlen büz miatt senki sem hordozhatá. Ekkor kezde 
nagy kevélységével alább hagyni, s önmaga isme-
retére jutni, isteni csapással intetvén s fájdalmai 
minden pillanatban növekedvén. És midőn már ön-
maga sem tűrhette bűzét, igy szóla : méltó, hogy az 
ember magát Istennek alávesse, és a halandó magát 

r 

Istenhez ne hasonlitsa. Es ez a gonosz könyörge az 
úrhoz, kitől irgalmasságot nyerendő nem vala. Es a 
várost, melyhez sietve jő vala, hogy azt földig le-
rontsa, és az összehordott halottak sirhalmává te-
gye , most szabaddá kivánja tenni, és a zsidókat, 
kikről azt mondotta vala, hogy csak temetésre sem 
tartja méltóknak, hanem a madaraknak és vadak-
nak adja szétszaggatásra, kisdedeikkel együtt ki-
irtja, — most az athéneiekkel igéri hasonlókká tenni; 
a szent templomot is, melyet azelőtt kifosztott vala, 
jeles ajándékokkal fölékesiti ; a szent edényeket 
megsokasitja, és az áldozatokhoz tartozó költségeket 
saját jövedelméből fogja adni; ezen fölül maga is 
zsidóvá lesz és bejárván a föld minden határait, hir-
detni fogja Isten ha ta lmát . . . Azonban mindezen 
Ígéretek nem használtak többé; Antiochus kétség-
beesve halt meg. II . Mach. 3. 9. 

I g y jár t a szerencsétlen Antiochus. I ly nyomo-
rúság éri rendesen azon magas embereket, sőt álla-
mokat is, melyek szentségtörőleg az egyház vagyo-
nára terjesztik ki prédavágyó kezeiket. Midőn Spa-
nyolországban a saecularisatio a tulajdonosokon el-
követett iszonyú bántalmak és számosak meggyil-
kolása közt (18 34-ben 18 jezsuita és 60 más szerzetes 
gyilkoltatott meg a népcsoport által) végrehajtatott, 
akkor az ország csupán egy addig nem ismert czik-
ben a nyilvános koldusokban lett nagyon gazdag. 
U g y a n ezt mondhatni Olasz- és sok más országok-
ról is. 

Annyi bizonyos, az egyházi javak elkobzása 
ártalmas minden államnak ; az egyházi javakért is-

mételt árlejtések után elért ár többnyire a becslési 
értéknél sokkal lejebb szokott állani, minthogy az 
ország vallásos kath. népessége az egyházi javakból 
nem akar meggazdagodni ; a tőzséreknek pedig a 
legkedvezőbb föltételeket kell szabni. A bevett pénz-
nek a cultus s haza javára kellene szolgálnia, de el-
harácsoltatik és a statusadósság ugyanaz maradt ; a 
bevétel, melyet az előtt az állam kincstára a papság kezében 
lévő, jól kezelt jószágokból húzott, most sokkal csekélyebb 
lesz ; az adók ellenben felrugtatnak, mert a kormánynak a 
szerzetesek nyugdíjazásáról, és a világi papság fizetéséről is 
kell gondoskodni. 

S még is fájdalom vannak maiglan emberek, mi több 
katholikusok, kik Isten tudja mi gonosz akaratból pártolják 
az ilyen saecularisatio-féle inditványokat, segitvén ez által 
mind az államnak, mind az egyháznak jóllétét aláásni s 
megbuktatni. Sokszor megtörténik, hogy a kath. egyháznak 
még saját tulajdoni joga is vonatik kétségbe. Találkoznak 
államjogtanárok, kik az időszaki materialismusra támasz-
kodva, azt vitatják, hogy az állam főtulajdonosa minden 
birtoknak, mely az ő körében fekszik, s igy az egyházi jó-
szágnak is ; s ennélfogva nemcsak hatalmában áll az egy-
házi jószág-szerzésnek bizonyos korlátokat , föltételeket 
szabni ; az egyházi jószág kezelését s hova-forditását felü-
gyelete alá vonni és az állami terhek könnyebbitésére adót 
és fizetést kivánni ; hanem hogy egyszersmind őt illeti sza-
badon rendelkezni felette, ha ezt az állam czélja ugy kí-
vánná. S evvel igazolvák az úgynevezett saecularisatio, des-
ainortisatio s egyéb erőszakos megtámadásai az egyházi bir-
toknak. Így zavartatik össze az ideig való jóllét az örökivei. 
Az erőszak hatalma földi nyereség végett megtámadja az 
örök igazságot ; aláássa a testületek s minden társaságok 
önállóságát és szabadságát ; igy készíttetik az ut a commu-
nismus- s forradalomra. (Folyt.) 

Az erdélymegyei Batthyáni könyvtár XIV-ik századi 
misekönyve. 

A tudomány és régi emlékek azon barátai, kik az er-
délyi megye könyvtárát, bár felületesen, megtekintették, em-
lékezni fognak egy gyönyörű kéziratra, mely mint a régibb 
kéziratok diszpéldánya, a Batthyáni könyvtár egyik neve-
zetességét képezi. Emisekönyv a 14-ik századból való, és a 
posonyi társas-káptalan használatára volt irva az esztergomi 
főegyház rendje szerint. Finom pergamen, a szép góth ara-
nyozott és színezett initialék, kezdő nagy betiik, szabályosan 
egyforma szépségű góth veres és fekete szövegsorok csupán 
művészeti szempontból is becsesek. De még becsesebbek 
egyházi, régészeti és szertartási szempontból, minthogy a 
magyar katholikus egyház régi szent szokásait hitelesen 
fentartották számunkra. 

A becses „Magyar Sión" érdemes szerkesztője főt. 
Knauz Nándor ur octoberben egy felszólítást tett közzé, 
melyben a magyar egyház régi szertartásairól szóló iratok-
ról ugyan azon hó végéig hozzá beküldendő tudósításo-
kat kért. 

Sajnálattal láttam előre, hogy e rövid terjedelmű meg-
3* 



20 

napozás lehetetlenné teszi más teendők miatt s jeles emlék 
rövidletes ismertetését is ; de azért a dolog becse mitsem 
változott, s ugy hiszem, hogy későre téve, de mégis nem-
csak főt. Knauz Nándor urnák és az általam nagyra becsült 
posonyi t. cz. társas-káptalannak, melynek egykori jó lelki 
igazgatónk ft. Pántocsek József ur is tagja ; hanem a régi 
szertartások ügyének is kedves szolgálatot teendek, ha a 
becses kéziratról némi töredékeket nyilvánosokká teszek. 

Ezen Missale a könyvtár kéziratai között ,nr. 5. V. 6 / 
jegy alatt áll ujabb veres bőrkötésben, mely a gyakori néze-
getésnek némi jeleit hátán hordja. Terjedelme 247 lap 
az elől álló naptáron kivül, mely hét lapra van irva ; a kéz-
irat elején és végén egy lap szám és beirás nélkül van hagyva. 
Kár hogy a számozat az ujabb bekötés alkalmával sok helyt 
a könyvkötő késének áldozatul esett. 

A naptárban a hónapok elején következő versek ál-
lanak : 

1. Prima dies menais et septima truncat ut ensis. 2. 
ast februi quarta praecedet tercia finem. 3. Martis prima 
necat cui sic sub cuspide jus est. 4, Április uudeno quinde-
num a fine salutat. 5. Tertius in Majo lupus est, et septimus 
anguis. 6. Junius undecimo quin denuma fine salutat. 7. Tre-
decimus Julii decimo innuit ante Calendas. 8. Augusti nepa 
prima fugat de fine secundam. 9. Tercia soptembris vulpis 
ferit a pede denam. 10. Tertius et denus virtutibus est alie-
nus. 11. Quinta Novembris acus vix tercia mansit in urna. 
12. Septima dat priinam, sextam pede dena Decembris. 

Nem érdektelen e naptárban ad 8-am nonarum maj. 
(s. Victoria martyris) ezen oda irt jegyzet : 1500 obiit Jo-
hannes Haar pbbanus et canonicus a. Martini hic po 
(Kivágva.) 

A naptár után következik két lap, melynek elaején a 
„Credo" a „Gloria in excelsis" kétszer, és a posonyi kápta-
lan tagjainak eskü-mintája van leirva ; a második lap üres. 

Mellőzve a Credót éa az elaő Glóriát, mely alig pár szó 
kivételével a maival azonos, a második „Gloria de beata 
Virgine Maria," őseinknek a bold. Szűz iránti kegyeletéről 
tesz tanúságot ezen végszavakban : „Domine Deus, agnus 
Dei filius patris primogenitus Mariae Virginia matris, qui 
tollis peccata mundi, auscipe deprecationem noatram. Ad 
Mariae glóriám. Qui aedea ad dexteram Patris miserere no-
bis, quoniain tu solus sanctus, Mariam sanctificas, tu solus 
Dominus Mariam gubernas, tu solus altissimus Mariam co-
ronas Jesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris 
Amen." 

Ezután állanak ezen emlékezetes szavak : „Istum li-
brum fecit seribi Dominus Johannes emirici cuatoa ecce poso-
niensis, sub anno Dnni M. CCC. LXXVII . " 

A káptalani tagok ekkori esküje igy következik : 
„Nota forma juramenti canonicorum posoniensis capituli : 
Ego juro Deo omnipotenti et patrono huius Ecclesiae a. Mar-
tino, ad ista aancta Dei evangelia, omnia statuta et consue-
tudines huius ecclesiae inviolabiliter observare, jurisdictio-
nem, honorem et bona ecclesiae tarn in temporalibus quam 
in spiritualibus pro posse meo defendere, pro cultu divino 
huius ecclesiae fideliter et devote laborare, et in quantum 
valeo, augmentare, fidelitatem Domino noatro naturali N. 
inelyto regi Ungariae fideliter omnimode, et servare ; Do-

mino nostro communi Domino N. archiepiscopo Strigoniensi 
et suo Vicario ac Domino praeposito huius ecclesiae in li-
citia et honestia obedientiam tenere, reverentiam capitulo 
praedictae ecclesiae ac aenioribus canonicis exhibere, secreta 
consilia et décréta capituli non revelare, res mobiles ac im-
mobilea huiua Eccleaiae, ac domos vel vineaa, siquae mihi 
assignatae fuer int , indemniter conservare; alienata, de-
strueta bona huius ecclesiae pro posse meo restaurare et 
recuperare, sic me Deus adjuvet et patrónus huius ecclesiae 
s. Martinus et omnes saueti. Amen." 

Erre nagyon régi szálkás betűkkel az eskü utóbbi té-
tele elébe béolvasandókul ezen szavak következnek : „item 
specialiter juro quod duodecini fiorenos auri liungarici aut 
valorem eorumdem e pecunia pro cappalibus juxta continen-
tiam privilegii eorumdem intra annum computando ab ista 
die receptionis meae in canonicum, de primis canonicatua 
mei fructibus in conservatorio capitulari, istius ecclesiae de-
ponere volo et solvere cum effectu. Sic me." 

A misekönyv e szavakkal kezdődik : In nomine Do-
mini. Amen. Incipit liber Missalis secundum ordinem Stri-
goniensem. Dominica prima in adventu Domini, nostri Jesu 
Christi. A szöveg kezdő betűjében áll Magyarország czime-
réül a négy folyó, alatta az angyal üdvözlete Máriához más 
ékitményekkel. 

A rövidség határain túl kellene mennem, ha ezen mise-
könyv minden nevezetesebb „rubrum"-át éa jellemző szövegét 
megemlíteni szándékoznám. 

Azért csak a szentmise áldozat maitól eltérő rubrikáit 
és rendes részleteit akarom azon kézi missalémmel össze-
hasonlítani, mely 1861-ben Puatetnél llegensburgban meg-
jelent. 

Az előkészületi imák a 100-ik lapon kezdődnek igy : 
„Quando sacerdos praeparat se ad celebrandum, dicat 

hoa psalmos : V. ostende nobia Domine misericord. . . . et 
Salutare. . . . Quam dilecta tabernacula tuo Domine virtu-
tum. . . . (83 psalm.) Benedixisti Domine terrain tuam. . . . 
(84 psalm.) Inclina Domino aurem tuam (85.) Credidi pro-
pter quod locutus sum. (115.) Laudato Dominum omnes gen-
tes . . . (116) a mostani „De profundis" helyett. Antiphona : 
Intret in conspectu tuo oratio mea. Inclina aurem tuam ad 
precem meam Domine. Incipit letania, mely a minden szen-
tek litániájának rövidlote. Pater noater . . . et ne nos i n d . . . . 
E t veniat auper nos misericordia tua Domine . . . Sa lu tare . . . . 
Peccavimus Domine cum patribus nostris, inique. . . . Ne re-
miniscaris Domine delicta nostra vei parentum nostrorum, 
neque vindictam. . . . Domine ne memineris iniquitatuni 
nostrarum antiquaruin, cito anticipent. . . . Adjuva nos Deus 
aalutaria noster, et . . . Repleatur os meum laude, ut cantem 
. . . Domine averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes . . . . 
Cor mundum créa in me Deus, et spiritum. . . . Ne rejicias 
me a facie tua, et spiritum. . . . Pedde mihi laetitiam saluta-
ris tui, et spiritu. . . . Ostende nobis Domino misericordiam 
tuam, et salutare. . . . Sacerdotes tui induantur justitiam, et 
sancti. . . . Eato nobia Domine turria fortitudinis, a facie. . . . 
Propitius esto peccatis nostris Domine, propter nomen. . . . 
Exurge Christe adjuva nos, et libera . . . Domine exaudi 
orationem meam, et clamor. . . . 

Ad indumentum : Fac me quaeso omnipotens Deus tua 



justitia indui, ut in sanctorum tuorum merear exultatione 
laetari, quatenus emundatus ab omnibus sordibus peccatorum, 
consortium adipiscar tibi placentium sacerdotum meque tua 
misericordia a vitiis omnibus exuat, quem reatus propriae 
conscientiae gravat, per Christ. D. n. 

Alia oratio : Non de meritorum meorum qualitate 
confisus praesumo accedere ante sanctum conspectum tuum 
Domine Deus . . . ect. 

Item oratio : Aures tuae pietatis mitissime Deus inclina 
precibus meis, et gratia Sancti Spiritus illumina cor m cum, ut 
tuis mysteriis digne ministrare, teque aeternam caritatem 
diligere merear, p. Chr. D. nostrum. 

Dum abluit manus : Lavabo inter innocentes manus 
meas, et circumdabo. . . . Ut audiam vocem laudis tuae, et 
enarrem. . . . Amplius lava me ab iniquitate mea, et a pec-
cato. . . . 

Oratio : Largire sensibus nostris omnipotens Deus, ut 
sicut hic exterius abluuntur inquinamenta manuum, sic per 
te mundentur interius pollutiones mentium et crescant in 
nobis sanctarum augmenta virtutum, per Dom. 

Dum extergit manus : Da Domine virtutem manibus 
meis — ect. mint a mai. 

Ad depositionem vestium : Exile me Domine veterem 
hominem cum actibus suis et indue me novum hominem, 
qui secundum Deum creatus est, in justitia et sanctitate ve-
ritatis. 

Adhumera le : Obumbia Domine caput meum umbra-
culo sanctae fidei, et expelle a me nubilam et coecitatem to-
tius ignorantiae. Oratio : Humeros meos et pectus meum 
sancti Spiritus gratia protege Domine renesque meos vitiis 
mentis et corporis omnibus expulsis praecinge ad sacrifican-
dum Deo viventi et regnanti in saecula saeculorum Amen. 

Ad albam : Omnipotens sempiterne Deus te supplici-
ter exoro ut fraudes omnium suffocatione vitiorum exutus, 
albaque veste indutus, te sequi merear ad regna, ubi vera 
sunt gaudia, per Christum, in saecula saeculorum. Amen. 

Ad cingulum : Praecinge Domine lumbos meos zonam 
justitiae perclementissimao, ac circumcide in me omnia vitia 
cordis et corporis mei. Ad mampulum : Stolam innocentiae 
pone Domine super manum meam et appone justitiam pro 
iniquitate mea. 

Oratio : Indue me Domine vestimento jocunditatis et 
intellectu spirituals 

Ad stolam : Stola justitiae circumda Domine cervicem 
meam, et ab omni corruptione peccati purifica mentem 
meam, quia tu dixisti, jugum enim meum suave est, et onus 
meum leve. 

Quando cingit se, oratio : Fac me quaeso omnipotens 
Deus semper mundo ejusque concupescentiis crucifigi, ut am-
bulando sicut tu ambulasti, merear tibi placere per Domi-
num etc. 

Ad ca -tulam : Indus me Domino ornamento humilita-
tis et caritatis et castitatis, et concede mihi protectionem 
contra hostem inimicorum, ut valeam puro corde laudare no-
men tuum gloriosum, qui es benedictus Deus per saecula 
saeculorum. Amen. 

Sacerdos cum venit ante altare dicat : V. Vias tuas 
Dne demonstra mihi . . . . Deduc me Dne in via tua. . . . 

Veni sancto Spiritus reple tuorum corda fidelium et tui amo-
ris ignem in eis accende. Emitte spiritum tuum et creabun-
tur, et renovabis. . . . Oratio : adsit nobis quaesumus Dne 
virtus spiritus sancti, quae et corda nostra dementer expur-
get a vitiis, et ab omnibus tueatur adversis, per ejusd. . . . 
Ver. E. Introibo ad altare Dei, ad Deum. . . . Iudica me ect. 
. . . Introibo ect. . . . Confitemini Domino quoniam bonus, 
quoniam in saeculum misericordia ejus. Confessio : Confiteor 
omnipotenti Deo etc. . . . Absolutio : per gratiam Sancti 
Spiritus paraclyti. Vers. Dinne custodiat te ab omni malo, cu-
stodiat . . . Absolutio : indulgentiam et absolutionem pecca-
torum nostrorum et spatium verae et fructuosae poeniten-
tiae et cor semper poenitens, per gratiam Spiritus Sancti pa-
raclyti tribuat nobis omnipotens pater pius et misericors 
Dnus, amen. Vers. Deus tu conversus viviticabis nos, et plebs 
. . . Ostende nobis Dne . . . et salutare, . . . Sacerdotes tui 
iduantur justitiam, et sancti. . . . Domine exaudi orationem 
meam, et clamor. . . . Oratio; praesta quaesumus omnipotens 
Deus ut reatus nostri confessio indulgentiam percipere vale-
at delictorum, per Chr. D. n. Oratio : exaudi quaesumus 
Dne, suplicantium preces et confitentium tibi parce peccatis, 
ut pariter indulgentiam tribuas benignus et pacem. Oratio : 
Aufer a nobis Dne iniquitates nostras ut ad sancta sancto-
rum etc. Dum ascendit ad altare dicit : Orainus te Dne per 
mérita istorum sanctorum, quorum reliquiae hie sunt, earum 
et omnium sanctorum tuorum intercessionibus mihi indulgere 
digneris omnia peccata mea, qui vivit etc. . . . Dum offert 
incensuin : Accendat in nobis Dnus ignem sui amoris et 
flammam aeternac caritatis. In nomine Patris et Filii et Spi-
ritus S. benedicetur incensum istud, et acceptabile fiat Deo 
in odore suavitatis. 

Dum ponit vinum et aquam in calicem dicit: V. Ostende 
nobis Dne . . . et salut . . . Oratio: ex latere Dni nostri J . Chr. 
sanguis et aqua exiisse perhibetur, ideo utrumque miscetur, 
ut Dominus utrumque dignetur bene + dicere et in odorem 
suavitatis accipere per Chr. D. n, Oratio: Deus qui humanae 
substantiae dignitatem mirabiliter etc. mint ma. 

Dum miscetur vinum et aqua, dicit : 
Fiat commixtio vini et aquae pariter in nomme patris 

•j- et filii f et spiritus + sancti. Amen. 
Dum osculatur evangelium : Pax Christi, quam nobis 

per evangelium suum tx-adidit, conservet et confirmct corda 
et corpora nostra in vitam aeternam. Amen. 

Quando diaconus petit benedictionem : Dominus sit in 
corde tuo et in labiis tuis ut nuncies competenter evange-
lium pacis. 

Dum inclinât se diaconus ante altare dicit orationem : 
Munda cor meum et corpus meum ac labia mea omnipotens 
Deus etc. mint a mai. 

Post evangelium : Per istos sermones sancti evangelii 
filii sui Domini nostri Jesu Christi indulgeat nobis Dominus 
oia peccata nostra et concédât nobis implere sua praecepta. 

Dicto evangelio redit diaconus cum libro, quo deoscu-
lato, dicit sacerdos : Dnus vobiscum. Et. Oremus. etc. 

Deinde faciat crucem super oblatam et calicem dicens : 
Sanctifica quaesumus domine oblationem liane, ut nobis 
unigeniti filii tui Domini n. Jesu Christi corpus et san-
guis fiat. 



—« 22 « 

Quando offert hostiam super altare dieat : Suscipe Do-
mine Sancte Pater, stb. mint a mostani : 

Cum ponit diaeonus calicem super altare, dicit sacer-
dos : Offerimus tibi Domine calicem salutaris etc. mint a 
mostani. 

Postea inclinet se sacerdos et dicat banc orationem : 
In spiritu liumilitatis et animo contrito (mint a mostani) 

Item orationem super hostiam cum signo ci'ucis : Veni 
sanctificator omnipotens Deus et bene -j- die etc. mint a 
mostani. 

Cum ponit incensum in thuribulum dicat : Per inter-
cessionem b. Michaelis (mint a mai) 

Cum incensat calicem dicat: Incensum istud a te bene-
dictum etc. a többi mint a mostani. 

Quando reddit thuribulum diacono dicit : Accendat in 
nobis Dnus ignem sui amoris et flammam aeternae ca-
ritatis. 

Hic inclinet se ad altare et dicat : Suscipe saneta Tri-
nitas (mint a mai.) 

Erigens autem se, deosculetur altare et vertens se ad 
populum dicat : Orate fratres etc. 

Ezután következnek a praefatiok tisztán és szépen 
rajzolt hangjegyeikkel, és a Canon. A „Te igitur" imában „et 
rege nostro" is előjön. A memento előtt ezen rubrum áll : 
hic recitantur nomina vivorum. A „hanc igitur oblationem" 
előtt „hic inclinet se parum," a „Qui pridie" előtt „hic tergat 
manus ad corporale et accipiens oblatam in nianus dicat', — 
rubrum áll. 

A „consecratio" szavai után „hic elevet corpus" deinde 
accipiat calicem in manus et dicat : Simili modo etc. in mei 
memóriám facietis — „hic elevet calicem et postea reponat, 
et extendat manus in modum crucis dicens : unde et memo-
res etc. — immaculatam hostiam, „hic inclinet se profunde 
dicens: suplices te rogamus etc. ut ex hac „hic osculetur al-
tare" altaris partieipatione sacrosanctum corpus et sangui-
nem sumpserimus, omni „hic signet se ipsum" benedictione 
coelesti et gratia repleamur p. Ch. D. n. 

„Hic recitantur nomina mortuoruin" et memento előtt. 
„Hic percutit pectus elevaudo vocem" a nobis quoque előtt, 
— melyben a „sanitificas vivificas benedicis" szavak után 
ezen rubrum van irva : hic deponat corporale, et accepta 
hostia tercio cum ea signet super sanguinem dicens : et prae-
stas nobis etc, omnis honor et gloria. „Hic dextera manu 
tenèns liostiam calicem parum erigat cum utraque manu di-
cens : Per omnia etc. Pater noster — Sed libera nos a malo. 
„Sacerdos sub silentio dicat" Amen. Libera nos etc. cum 
omnibus sanctis „hic accipiat patenam et signet se cum ea, 
et osculetur earn, et accipiat corpus Domini super patenam 
dicens :" da propitius etc. perturbatione securi. „Hic dis-
coßperiat calicem et cum reverentia frangat hostiam per me-
dium super patenam, et mediam quae est in dextera manu, 
ponat in patena, et de ilia quae est in sinistra, accipiat porti-
unculam, et quae remanet in sinistra adjungatur particulae 
quae est in patena et dicat :" per eumdem etc. „Postea dicat 
alta voce" per omnia saecula saeculorum. Amen „hic cum 
ipsa particula tertio signet tantum super sanguinem dicens :" 
Pax doinini sit semper vobiscum, et c. sp. tuo. „Tunc mittat 
portiunculam panis in sangvinem dicens : Fiat commixtio et 

consecratio etc, azonban e két utóbbi szó ki van vakarva az 
első szó jelentősége miatt. 

„Postea dicatur" agnus Dei. „ad pacem osculando al-
tare dicat :" Domine J . Clir. per omnia etc. „hic inclinet se 
et osculetur altare et det pacem diacono dicens" Pax tecum 
„et diaeonus" et c. sp. tuo. „Inclinatus autem sacerdos ante-
quam communicet, dicat : Domine Jesu Christe, etc. Percep-
tio corporis etc. per omnia saecula saeculorum amen. 

„Hic remota palla de calice accipiat patenam et erigat 
aliquantuluni et cum dextera manu accipiat corpus Domini 
et teneat super patenam dicens cum reverentia et humiliter:" 
quid retribuam Domino etc. Panem coelestem aeeipiam — 

, Domine non sum dignus — Ave in aeternum sauetissima 
caro, in perpetuum mihi summa dulcedo. Ecce Jesu beni-
gnissime quod desideravi jam video. Ecce Jesu benignissime 
quod concupivi jam teneo, hic tibi quaeso jungar in coelis. 
„Hic signet se cum ipso corpore et reverenter sumat, et 
siquid inde remanserit in patena, cum digito reponat in ca-
licem, et sie reeipiat corpus Domini et dicat :" Corpus Do-
mini nostri Jesu Christi conservet animam meam in vitam 
aeternam amen. „Quando aeeipit calicem, dicat : Quid retri-
buam Domino etc. Calicem salutaris aeeipiam etc. Laudans 
invocabo dominum etc. Ave in aeternum coelestis potus, mihi 
ante omnia et super omnia dulcis. „Oratio:" Sanguis Domini 
nostri Jesu Christi, quem ore coníiteor de latere ejus pro-
fluxisse, mundet omnes maculas conscientiae meae, et sit mi-
hi remissio omnium peccatorum meorum. „hic sumat san-
guinem et dicat." Sanguis Domini nostri etc. 
ö o 

Postquam coinmunicavit dicat :" Quod ore suinpsimus 
pura mente capiamus etc. Corpus tuum Due etc. 

„Finita missa dicat :" placeat tibi saneta Trinitas etc. 
„Exuens se sacerdos dicat hos psalinos :" 
„Benedicite omnia „opera" „Laudate Dominum in san-

ctis ejus" „Nunc dimittis." 
„Trium puerorum cantemus hymnum etc. Kyrie eley-

son, Christe eleyson, Kyrie eleyson. Pater Noster — V. 
Parce Dne, parce populo tuo. Conliteantur tibi omnia opera 
tua et s. t. b. t. sacerdotes tui induantur justitiam etc. 

Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gló-
riám. Domine exaudi orationem meam. Dominus nobiscum 
„oratio :" Deus qui tribus pueris mitigasti etc. Actiones 
quesumus Domine etc. 

íme ezek az érintett misekönyv jellemzőbb rubrikái és 
eltérő részletei. Nagyon örvendek, lia ezen egykor Magyar-
hon papjainak felkent ajkairól elhangzó imák közlésével a 
t. olvasónak unalmára nem voltam. Valóban az áldozás fo-
hászai lélekemelők és meghatók minden egyházi férfira, ki 
egy ez előtt négyszáz évvel az urnák oltárán áldozó papnak 
szavait szent áhitattal és vallásos figyelemmel akar ja kisérni. 

B. A. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége dec. 15-éröl kelt legfelsőbb elhatározással 

Pankovics István munkácsmegyei szentszéki ülnököt s. Michaelis Archan-
geli de Körtvélyes czimzetes apátsággal felruházni, s a budai magyar ta-
nulmányi bizottmány rendes tagjának kinevezni legkegyelmesebben mél-
tóztatott . 

Cs. ap. kir. Fölsége dec. 18-ról kelt legfelsőbb határozatával Hu-
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szár Antal nagy-abonyi plébánosnak sancti Jacobi de insula Danubii apát-
sági czimet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

NOTÉNCS, dec. 19-én. A könnyelműség kiegészítő 
sajátjaul birja a feledékenységet. E vád soha ne sújtson kö-
zülünk senkit, — de senkit. Minden fontosabb pillanat meg-
érdemli az életben, hogy némi emléket állítsunk neki a fe-
ledés ellen, annálinkább, ha a visszaemlékezés életünk 
egyik fordulópontját ragyogja körül. Folyó évi julius 30-án 
Nöt én es en (Nógrádm.) örömnap, ritka ünnepély volt. S ha 
ide veszszük, hogy a község történetében emberi emlékezet 
óta nincs is párja az ott tartott uj misének, a Szenthárom-
ság nevében és erejével kiosztott áldások valódi értelménél 
fogva, ez ott korszakot képző esemény. A család, melynek 
szerény köre ez alkalomra megnépesedett, örökségül birja 
az egyházi érzület, az ősi kath. szellem elsőségét, mely a 
jelen viszonyok közt már magában is megérdemli, hogy 
tárgya legyen szeretetteljes visszaemlékezésünknek, annál-
inkább, mert bizonyos, hogy a sajtó utján megörökített je-
lenségek kettős érdeket ébresztenek az épülni vágyó közön-
ségben. Mi magunk is újra élvezzük a kedves órákat, olvas-
ván azok emlékrajzait s kedvet találunk abban, hogy a 
boldogító érzelmek kölcsönös kicserélésének őszinte tanúi 
lehettünk. „Az egyházat csak meg kell ismernünk, hogy 
szeressük s feláldozzuk magunkat értté." Ezt mondá nekünk 
tek. tudós Majer Károly ur, mint házi-gazda azon társalgás 
közepett, mely szentséges atyánk a romai pápa által minden 
habozás gyanújától megmentett kath. lelkismeret fölött sa-
já t érdekünkben folyt. Az a mi egyik legfőbb nyomorúsá-
gunk, hogy a világi^katholikusok nem ismerik az egyház is-
teni, regeneráló szervezetét, s nem ismerik lényegében annak 
alapitóját Krisztus Jézust. E vétkes vagy nem vétkes tudat-
lanság anyja a mostani uj pogány korszellemnek, mely áta-
lános hódolatokat követel, hogy megmentse a fölületes mű-
veltség számára az emberek rokonszenvét. Es ez valóságos 
tévely a társadalomban, igazi orditó oroszlány, martalékot 
keresve és körüljárva. Ki merne ellene állni ? Bizonyosan 
senki a világból, hacsak az apostolok nem, vagy a hitval-
lók, szüzek és vértanuk. Mit jelenthet a rejtett mosolygás ? 
Fűzfa-korát éljük mindannak, ami szeplőtelen ? Ha ugy 
volna, puha-fa-koporsót olyan korszellemnek, mely a va-
lódi nagyságot nem a szentségben keresi többé, s a föld 
szinét mindenkor megújítani, tiszteletreméltó erkölcsöket 
törpe cinismussal csak nevetni tudja ! — Anyaszentegyhá-
zunk történetében a nagy eseményeket u j csillagok is jelö-
lik. Lát juk ezt Urunk születésénél, a Nep. sz. János testének 
fölfedeztetésében. És ez utóbbi jelnél állapodom meg és azt 
mondom, hogy az egyház fölszentelt papjai ugyanannyi idő-
jelek a világban és világ fölött, élő jelek, melyek nemcsak a 
kivívott diadalt, nemcsak az elmúlt veszélyeket, de a jö-
vendő csatákat is mutatják, mint a kard ; elévülhetlen, örök 
jelek Israelben, hogy az irás szavaival éljek —- Jézus Krisz-
tuson mint szögletkövön felállítva, sokaknak romlására és 
üdvösségére ; — csillagjelek ama tenger fölött, melynek fe-
neketlen mélyében számtalan hivők sírjaikat találják, ha 
irányt tévesztenek s hajótörést szenvednek. Ilyenkor az ő 
csillagfényök tükrözi magát az örvény fölött, mely a korai 
áldozatokat elnyelte. Ha a test is oly becses (holott az irás 
szerint a test semmi) midőn feltaláltatik, milyen lehet a lé-

lek becse? Alig lehetne szebb és meghatóbb képet rajzolni, 
mint az, mikor a viz örvényeiben fuldokló erős karokkal 
kiragadtatik s visszaadatik az életnek és kedveseinek ; mint 
az, mikor a mentő deszkaszál bátran halad a part felé be-
cses terhével, mikor a pásztor vállain viszi a megtalált ju-
hot : e képek a kath. áldozárra emlékeztetnek. 0 igazi fénylő 
égi-test, vagy is csillag, mely az erkölcsi ember újjászületé-
sét körülragyogja ; ő csillag, mely nagyszerű fölfedezésekre' 
vezet, csillag, mely a setét éjben egyedül viraszt, midőn a 
világ mély álomban nyugszik, ő pedig az Isten szolgája föl-
kel imádkozni Pater sancte serva in nomine tuo quos 
dedisti mihi, ut nullus ex eis pereat, sed omnes unuiii sint 
in te. Tui sunt, et mihi eos dedisti, ut custodiam illos in no-
mine tuo, ut dem eis scientiam salutis in remissionem pecca-
torum, et ut te coopérante et sermonein meum confirmante, 
parem tibi plebein perfectam. Rogo pater ! ut tu ipse sancti-
fices eos et serves ab omni malo : rogo, ut sanctifices mei-
psum ; ut placent tibi, possim placare te, et sine intermissi-
one orans, offerensque tibi quotidie pro meis, illorum omni-
umque vivorum et defunctorum necessitatibus victimam 
sanctam, ipse victima factus a to merear exaudiri. Rogo, ut 
facias me pastorem secundum cor tuum, omnino irreprehen-
sibilem, zelo zelatum pro gloria tua, pro mea et ovium mea-
rum salute. Fac, ut eam ante eas de virtute ad virtutem, lux 
sim et exemplum omnium in verbo, in conversatione, in 
caritate, in fide, in castitate et in bonis omnibus operibus. 
Fac Domine ! ut sim semper loquens quasi sermonem Dei 
praedicem verbum tuum publice et per domos, et unum-
quemque doceam et moneam instans opportune, importune ; 
arguens, obsecrans et increpans in omni patientia prudentia 
et modestia. Fac, ut libentissime impendam omnia mea, ut 
omnes Christo lucrifaciam, et si opus est, diu noctuque aestu 
uraret gelu, fugiat etiam somnus ab oculis meis, et superim-
pendi ipse pro animabus eorum semper paratus sim. O ! 
MARIA mater nostra ! ora Dominum, ut quod infirmum est 
in grege meo, consolidera, quod confractum, alligem, quod 
abiectum, redimam, quod periit, requiram : quod pingue et 
forte, custodiam, et pascam eum non austeritate, nec turpis 
lucri aut vani honoris gratia, sed in iudicio quasi pastor fa-
ctus forma gregis ex animo, quasi nutrix, fovens filios suos, 
immo quasi servus gregis mei per Jesum !" stb. Ki ne is-
merné az „Oratio animarum pastoris pro se et pro ovibus 
suis" — czimii fönséges tartalmú és köteles imát ? Kell, 
hogy a hívek is tudják becsülni ama szoros, elválhatlan vi-
szonyt, mely őket a lelkipásztor kebléhez és lelkismeretéhez 
füzi. — Van-e még olyan világi fia a magyar kath. egyház-
nak, mint Majer Károly ? ismerek néhányat, de nem sokat. De 
annyi igaz, hogy ő a fenforgó ügyekre nézve többször nyi-
latkozott előttünk, hogy félelem, aggály kínozza lelkét kath. 
állapotaink miatt, hogy hazafiság színe alatt minden csak 
ellenünk terveztetik, csak ellenünk fordittatik, hogy a ha-
zafiság a nemkath. vagy rosz kath. fővezérek által kárunkra 
kizsákmányoltatik. F á j neki ! kimondhatatlanul fáj, hogy a 
magyar katholikusok politikailag oly szervezetlenek, s hogy 
ennek folytán a vihar, mely a legkatholikusabb országokat, 
mint Spanyol- és Olaszországokat sem kímélte meg, készü-
letlenül találand bennünket. Mit lehetne tenni annyi erővel, 
amennyivel rendelkezünk ? és mit teszünk? Nem szégyen-e 



hogy például az itt hitelesen felmutatott adatok szerint 
26,600 katholikust és 9400 protestánst számláló választó-
kerületeket buzgó protest, szellemű egyének képviselnek az 
országgyűlésen ? Isten bocsássa meg azon elkapatottságot, 
mely mindig a dolog könnyebb végét ragadja meg, az árral 
úszik s egy napra, és holnap ? Nem személyes érdekből be-
szél ő, mert tudja, hogy lelkét s tehetségeit Istentől nyerte, 
az Istennek ajánlja fel, a legmélyebb keresztény alázatos-
sággal s.resignatioval várja, mig a gondviselés által szá-
mára a kijelelt óra elérkezik. Tehát egyedül a kath. ügy ér-
dekében sajnálja a szörnyű értelmi és erkölcsi dissipatiot 
(fecserlést), melynek a választások folyamában a clerus ré-
széről több helyütt megdöbbent tanúi valánk. Hogy ;iiit te-
gyünk e válságos átalakulásban ? Nem tehetünk egyebet, 
mint ha buzgón imádkozunk. Imádkozzunk s lassan gyűjt-
sük az értelmi s erkölcsi erőt a megpróbáltatás napjaira. 
Ugy is korunk minden emberei a praecipitatio (a rohanva 
haladás) által vesznek el ; nem tudják, hogy a szinkör leg-
ügyesebb hősei lassan kezdik a versenyt, mert a vég min-
dennek titka, a vég koronáz meg ugy az emberi, valamint 
az isteni dicsőség rendében. A pseudo-alkotmányosság zsi-
bajában ő csak hallgathat. Különben is a zaj nem csinál jót, 
s a jó nem csinál zajt. Ugy hiszem, megengedi azt nekem, 
ki huszonöt évtől oly tisztelője vagyok , hogy nagy-
érdekü nyilatkozatát számtalan sajgó sziv benső megnyug-
tatása végett közzé tehessem. A világ maga úgyis amint 
van, elszakadt tőlünk, uton útfélen vesztünket jósolják. Jól 
esik a bajok közt ily fenndobogó férfias mellre borulhatnunk 
s kérnünk az irgalmas Istent, ne az emberek szándékai, de 
az ő isteni legbölcsebb akarat ja szerint vezesse a honatyák 
életbevágó tanácsait. —• 

Ezek után testvéri üdvözletemet küldöm a nőténcsi 
szép nap áldozár-hösének ifjabb Majer Károly megyés pap-
társamnak az Urban. Néhány évi legújabb tapasztalásom, 
különös összemüködését tanúsítja a Gondviselésnek az Isten 
dicsőségét kereső buzgalommal, midőn ki kell jelentenem s 
emelnem egyaránt, hogy egymásután több fölékesitett tem-
plomnak jutott a kitűnő szerencse, ugy mint a nöténcsinek 
is, egy egy első szent miseáldozat elfogadására. Nem rend-
kívüli dolog ez ; sőt maga a dolog természete hozza ezt ma-
gával. Sokat, igen sokat vár korunk a paptól, bizonyosan 
hite ellenére még csudákat is. Midőn az Ur Jézus Krisztus 
tanítványait csudatevő hatalommal felruházá, nem erösité 
ugyan, hogy e rendkívüli hatalommal mindenkor fognak 
utódaik is élhetni, mire szükségök nem is leendett : de azt 
sem mondá, hogy isteni mindenhatósága a ker. századok 
folytában végképen megszünendik a hivők közt munkás 
lenni, s nem fogja a hitetleneket olykor rendkívüli módok 
által is ama pártfogásra figyelmeztetni, mely a ker. kath. 
anyaszentegyház részére a csalhatatlan istenige által örök 
időkre lőn biztosítva. Sőt mi az ellenkezőt hiszsziik s mél-
tán kívánjuk, hogy az ezt tanúsító történetek ne a rationalis-
tikus előítéletek által homályosított szemüvegen nézessenek, 
(a növendékpapság ujabb ferde szokása, akár kell, akár nem 
szemüveggel járni, kelni, tüntetni) hanem ama látpontról, 

melyre a keresztényt a csudatettekben dús kinyilatkoztatás 
emeli, ha azt hivőleg elfogadta. E hit, e meggyőződés vezé-
reljen mindnyájunkat az egyházban, hol fenntisztelt pap-
társam első lépését én is támogattam mint — 

diaconus. 

VEGYESEK. 
A pesti egyetem eredetére, történetére, jelenlegi álla-

potára nézve kath. birtok a hazában. Ha kath. birtok, csak 
a kath. magyarországi egyháznak lehet a birtoka. 0 Fölsége 
fővédő, a püspökség, az egész magyar kath. község a birto-
kos, melyet kath. fiak élveznek, de fő, hogy kath. czélra 
szolgál, habár épen mivel katholikus egyetem, az egész ha-
zára árasztja üdvös müveit. Főt. Schopper György, az 
az egyetem mult évi nagyságos rectora, indítványt tett az 
egyetemi tanácsban, hogy már egyszer valahára az egyetem 
legfőbb kincse, mely igazán hazai kincs, a könyvtár rendbe 
jöjjön, s evégre külön bizottmányt javasolt, mely e külde-
tésben eljárjon. Főt. Schopper, mint volt egyetemi rector 
saját tapasztalásából indult ; mink alulírottak, e tapasztalást 
csak bizonyítással erősiteni tudnók, hogy alig létezik egész 
Európában könyvtár, mely annyira elhagyatott, azaz a prae-
fectus és a t . hivatalnoki személyzet jó voltára hagyatott volna, 
mint épen ezen egyetemi könyvtár. A dolog már ég, már 
égbe kiált, annak végére kell járni. Örömmel közöljük, mivel 
a nm. püspöki karnak, s minden katholikusnak aggodalmat 
okozott a könyvtár patriarchális állapota. 

Budavárosának, igaz magyar városhoz illő, és kitünő-
leg jeles föliratából, melyet es. ap. kir. Fölségéhez újévi üd-
vözletül és hódolatul felküldött, e szavakat emeljük ki : „A 
legnagyobb hála, őszinte szeretet és rendithetlen ragaszko-
dás érzelmeitől fellelkesült nemzet, és az ország ősi fővárosa 
mit kívánhatna egyebet, mint : hogy a mindenható Isten, 
kinek szent akaratától az összes emberiség sorsa függ, leg-
dúsabb áldását árasztván Felségedre és legmagasabb csa-
ládjára, a legnagyobb megelégedés és valódi boldogság édes 
örömeit a lehetőség legtávolabb határáig élvezhesse ; hogy 
az öröm napjait soha semmiféle fájdalom vagy bánat ne ke-
serítse ; hogy megkezdett nagy müvét még ez év folyama 
alatt befejezvén, a birodalom felvirágzásának és valamennyi 
nemzet boldogságának sok évig tanuja lehessen; hogy a 
magyar nemzetnek alkalom nyíljék, a legmagasabb trón 
iránti rendithetlen ragaszkodását, legfori-óbb háláját és áldo-
zatkészségét tényleg bebizonyítani ; végre hogy Europa leg-
alkotmányosabb fejedelmét a népek szeretetéből font dicső-
ség hervadhatlan babérja örökre ékesítse." — Helyesen 
szólt e föliratban a keresztény, a polgár ; legyen raj ta az ősi 
főváros, amennyire lehet, hogy a törvényhozó is ez érte-
lemben szóljon, s teljesülni fognak a legforróbb vágyak. 

Nagymélt. és főt. Bartakovics Béla egri érsek ő excel-
lentiája a pesti Oltár-egylet, sz. czéljainak előmozdítására 
100 ; mélt. főt. Peitler Antal József váczi püspök ő méltó-
sága pedig 30 o. é. frtot, nm. s főt. Szaniszló Ferencz nvá-
radi 1. sz. püspök ur 100 frtot. kegyeskedett szentelni. Ezen 
tetemes segélyezésért legmélyebb hálaköszönetét nyilvá-
nyitja az egylet. 

Szerkesztői tudósítás. 

— a—a. S — y P . — Igen várom ; tudom kitől kell 
N—a. C. Bár volna több ily szünideje ; a szünidő nálunk munka-

idő ; tegye meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Érkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 13-án. 4 . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866 

Az irgalmas Istennek titkos végzéseit, leikeink főpapjának, Krisztus Jézusnak kegyes látogatá-
sát az ő nyájában fiúi hódolattal, imádásra kész megnyugvással fogadjuk. Tetszett ü Neki 

F a r k a s I m r e 

székesfehérvári püspököt, Lipót-rend középkeresztesét, 0 Fölsége valóságos belső titkos taná-
csosát, folyó hónap 7-én, élte 78-ik évében, a mindig példás keresztényt, az erényekkel diszlő 
papot, az Isten igéjének fáradhatlan hirdetőjét, az egyházi szónoklatnak bensőséggel, melegség-
gel, kenetességgel biró hősét, a gondjára bizott hivek szerető atyját, a papi fegyelem, munkás-
ság szeliden szigorú püspökét, az imádság, szent-elmélkedés emberét, boldogságos Szűz Mária 
Isten-anyjának buzgóan tisztelő fiát, az adakozásnak, csekély jövedelem mellett is, bámulatos 
bőségü forrását, magyar és latin egyházi költészet kedves lantosát, a magyar hazának szeretet-
ben lángoló fiát, magához örök nyugalomra közülünk kihivni. Benedictus Deus in aeternum! 
qui percutit et sanat, fiat voluntas tua! Fájdalommal, ittmaradásban rettegéssel, irgalmassá-
godba helyzett remegő reménynyel engedjük át szenteinket az égnek. Viszed atyáinkat, irgal-
mazz ! adj a tyákat ! ! tibi cura est de nobis!!! Már két megye, milliók árva lelke imádkozik, 
mink mindnyájan fohászkodunk atyáért, főpásztorért ; a te sugallatodból értve legnagyobb szük-
ségünket, hogy atyáink közöl egy se hiányozzék. Te ápolsz, te igazgatsz minket, te hivod el ju-
talomra az egyiket, adj a küzdelemre, küldj a munkára másikat a te szived szerint. Kegyes volt 
a boldogult püspök iránt Jézus Krisztus, malasztos volt a bold. Szűz Mária, engedte, hogy kissé 
hosszasabb szenvedésben nagyra halmozott érdemeit a vértanusággal páros béketűrés erényével 
tetézze; többször vette magához a Megváltó Jézus Krisztust betegségében, vigasztalást nyújtot t 
neki a bold. Szűz Mária, kinek legszebb énekét „Omni die die Mariae" magyar pontos rimben 
mint utólsó munkáját elkészitette, s kiadta. Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus ! 

TARTALOM : Farkas Imre püspök halála. — Az egy-
házi birtok és a függetlenség. — A szentatyának válasza 
az olaszok hódoló föliratára. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Az egyházi birtok és a függetlenség. 
in. 

Bármerre tekintsünk szét Európában, minde-
nütt elévülhetlen emlékek hirdetik a kath. egyház 
főpásztorainak a nevelés, szegény ügy, s egyéb jó-
tékonysági térén kifejlett tevékenységöket. Legin-
kább kath. püspökök voltak mindenkor azok, kik 

csüggedetlen buzgalommal felkarolták az emberiség 
testi lelki jóllétének ügyét ; kik a jótékony intéze-
tek életbeléptetésére mindent elkövetvén, nem riad-
tak vissza nagyszerű áldozatoktól. A kath. püspö-
kök páratlan áldozatkészsége és hazaszeretete emelt 
Europaszerte egyetemeket, fő- s altanodákat a tu-
domány s művészet virágoztatására ; emelt épülete-
ket a szegény emberiség ápolására, sérveinek orvos-
lására. 

Ha az egyház főpásztorai nem rendelkeznek 
vala földi vagyonnal, terjedelmes jószágokkal : ugy 
kétségkívül elmaradnak mindazon nagyszerű ala-
pítványok, s jótékony intézetek, melyek maiglan is 
az emberiség diszére, javára szolgálnak. Az egyház 
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kiállja ugyan a legnagyobb szegénység s üldözte-
tés próbáját is; de a szegénytől kicsoda igényelhet 
nagyszerű alapítványokat, vagy egyéb fényes anyagi 
áldozatokat ? Akinek magának sincs, hogyan ad-
hatna az másnak valamit? Az egyház soha sem szo-
kott háladatlan lenni az állam, illetőleg hivei iránt, 
ha kegyeltetik. A visszás gondolkodás s közönyös-
ség az állam részéről, nyomasztólag hat mind az 
egyházra, mind az államra. Ezt látjuk különösen 
Észak-Amerikában. It t az állam tökéletesen lemon-
dott minden igényekről, melyek a vallásügy elő-
mozdítását vagy hátráltatását illetnék. Az éjszak-
amerikai alkotmány ez alapelvénél fogva a kath. 
egyház is örvend az államtóli függetlenségnek, s 
szabad mozoghatásnak. Mind amellett a helyzet 
napról napra feszültebbé lesz. Ha egy futó pillan-
tást vetünk átalában Amerikára , ugy veszszük 
észre, hogy itt az erkölcsi sülyedés, a társadalom 
élén állóknak, valamint a roppant sok hitfelekezet-
nek kebleiből kihalt hit és hazafiúi hűség eltűnése 
az örvény szélére viszi mindinkább a köztársaságot, 
melyet pedig a szabadság barátai minta-államkint 
szoktak volt felmutatni. Számos adattal be lehet bi-
zonyitani a vallás közönyösségig sülyedt államban, 
mint árulják el a hazát, saját képviselői és államfér-
fiai, mint szegik a követi bizalomra méltatott kép-
viselők esküjöket, s mint rabolják meg a nemzet 
vagyonát, hogy azt hazájok megdöntésére forditsák. 

A kath. egyház az éjszakamerikai Egyesült-
Államokban sem a törvények kegyével sem az ál-
lam segélyével nem bir. Az amerikai respublicanus 
szivesen nézi papját apostol- s atyjának, de nem ur-
nák. Az Amerikába bevándorlott protestánsok oda 
irányzákfőtörekvésöket, miszerint a kath. püspökök 
világi uraságát, Európában, egyoldalulag és bal-
fényben feltüntessék, s azért egy éjszak-amerikai 
sehogy sem tud megbarátkozni azon eszmével, hogy 
a püspökök egyházi jószág és majorságokkal ren-
delkezzenek; a hivek hozzájárulásával szerzett egy-
házi birtokot ugy tekintik a respublicanusok, mint 
saját tulajdonukat, melynek felügyelésével nemigen 
bizzák meg a püspököt vagy az áldozárt. Mily visz-
szás állás ez, könnyű átlátni. 

Ezen bajnak s nehézségeknek akként iparkod-
nak az egyház főpásztorai venni elejét, hogy t. i. 
mindig a legjobb s legbuzgóbb tagokat választják 
egyházközségi előljárókul ; s ezek minden méltá-
nyos dologban tartoznak a püspök intézkedéseit 
végrehajtani; azonban ezen föltétel maiglan sem 

teljesült, sőt nem egyszer valósul a közmondás: In-
cidit in scyllam, qui vult vitare carybdim. 

A Trusteék az egyházközség szótöbbségével 
választatnak. Minden 21 éves férfi, aki szavazattal 
bir, tagja a községnek, s részt vesz a Trusteé vá-
lasztásában. Miután közönségesen csak a kisebb 
rész képes a megválasztandó Trusteénak képessége 
s méltó voltáról itélni, s miután még a belátóbbak 
sem szavaznak mindig legjobb öntudatuk szerint, 
hanem különféle tekintetek által engedik vezérel-
tetni magukat; azért megtörténik, hogy ritkán vá-
lasztatnak meg a legképesebbek és legméltóbbak a 
trusteei hivatalra; hanem többnyire olyanok, kik 
tudják ugyan magukat népszerűekké tenni, a köz-
jóért buzgoságukat és önzéstelenségöket a népnek 
előtüntetni s némely pohárbor vagy egyéb kegye-
let által magukat a köznépnél behízelegni. Ilynemű 
emberek gyakran csak név szerint katliolikusok, 
kik is a vallásnak csak kíilszinét mutatják, benső-
leg pedig indifferentisták, vagy hitetlenek, vagy 
épen olyanok , kik Krisztus egyházának intézmé-
nye s lényegéről tiszta fogalommal sem bírnak s 
csak is bizonyos szójárásokhoz értenek ; tudnak 
például a fölvilágosodásról stb. csevegni anélkül, 
hogy értenék, mik ezek tulajdonképen. Ilynemű em-
berek értenek valamit a politikához, de nem tudják 
a hittan elemeit, és mivel a közügyről sokat tudnak 
fecsegni, annál fogva már azt hiszik, hogy az egy-
házat is képesek kormányozni ; előírhatnak a püs-
pöknek és áldozárnak; mi által békételenség támad 
a községekben, keletkeznek viszályok és pártosko-
dások. És mivel a Trusteék az egyházi pénztárt is, 
melyből a pap az ő illetékét liuzza, kezelik; azért 
sokszor fölhasználják e körülményt, hogy a papnak 
állását lehető bizonytalan s kellemetlenné tegyék, 
ugy hogy ez elébb utóbb oda hagyja a községet. A 
Trusteék gyakran tagjai a titkos társulatoknak, 
melyeknek czélja s igyekvése a kath. egyház ká-
rára irányul; annyi bizonyos, a kath. egyházzal 
szemközt ellenségesen álló társulatok tagjaikat 
mindenképen a Trusteék hivatalába búcsúsztatni 
igyekszenek, ezek által mint készséges eszközök 
által czéljukat elérni törekedvén; annál is inkább, 
mivel igy egyházi pénzekhez is könnyebben juthat-
nak. A Trusteék ugyan alávetvék szigorú bünteté-
seknek, ha rajta kapatnak, hogy valamit elidegeni-
tének hivatalukban ; de ahol csupán csak a törvény 
betűje uralkodik, van száz mód a törvény kijátsz-
hatására. Ha ily veszélyes rendszernek káros kö-
vetkezményei nem mindenütt láthatók, ezt csak a 
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püspökök szilárdságának és a papság buzgóságának 
köszönhetni; de emiatt a Trusteék egész haragját 
idézik is magukra. A két baj közó'l a kisebbiket 
kellvén választani, a püspökök és papok elhatároz-
ták ily veszélyes kormányzási rendszernek véget 
vetni. E végre azt rendelték, hogy jövőre minden 
egyház a püspöknek legyen tulajdona, ki aztán a 
községi tagok közöl választja ügynökeit ; s ezek a 
plébános felügyelete mellett és felelősségük kötele-
zettsége alatt kezelni fogják a püspök-egyházi bir-
tokot s általa bármikor le is tétethetnek. A püspök 
mindig készen tartja végrendeletét, mely fönemlitett 
módon irva van ; miután pedig ily módon az egy-
ház birtoka a püspök magán tulajdonául tekintetik, 
annál fogva, hogy a községek is némileg biztositva 
legyenek, az adás s vevési okmányban e következő 
záradék fordul elő: „a romai kath. egyház haszná-
latára N. N. ;" mi által jóllehet egy be nem kebe-
lezett község a törvény előtt semmi értékkel sem 
bir; mégis legalább ragasztékpontul szolgál ez per-
ben s a törvényhozás előtt, és az egyházi jószág 
valamiképen biztositva van ; ámbár kétséges, ha 
váljon a törvényhozás előforduló perekben a jó 
ügyet támogatni fogná-e? A püspökök ezen vég-
zése folytán az ujon alapított megyékben nincsenek 
többé Trusteé egyházak ; Cincinati, Detroid, Vin-
cennes, Saint-Louis, Boston, Dubuque stb. a későb-
ben fölállított egyházak p. o. Philadelphia stb. szintén 
magán birtoka a püspöknek ; legtöbb Trusteé egy-
ház New-Yorkban létezik. Többiben a katholikusok 
minden collegiumai és tanintézetei, melyek szintén 
meglehetős számmal vannak, magán birtokai a püs-
pöknek, s a fönnebb irt módon szállanak át az utó-
dokra. Ha valamely egyházi jószággal biró papi 
személy adóssággal van terhelve s fizetésképtelen, 
akkor az egyházi jószág veszélyben forog, árverés 
utján eladatni. I lynemű veszélyeknek meggátlására 
azt liatározák a püspökök, miszerint csak is ők ma-
guk és a szerzetek főnökei birhatnak egyházi java-
kat ; mely intézkedés a fegyelem s alárendeltség 
föntartásának szempontjából igen jeles. Ide járul 
még azon körülmény is, hogy a püspökök utódjaik 
választásában igen előlátók s az apostoli szék is na-
gyon óvatos, hogy a püspöki méltóságra mindig 
csak is legjelesebb férfiakat és olyanokat szemeljen 
ki, kik évek hosszú során bebizonyitott hűséges ma-
gukviselete s eszélyöknél fogva elég biztositékot 
nyújtanak arra, hogy az egyházi javak személyes 
tulajdoni jogát és felügyeletét reájok lehessen bizni.De 
h a azon szükség állana be, hogy egy püspököt le kel-

lene tenni hivatalából s ez vonakodnék az egyházi jószágot 
utódjának kiadni ; akkor nagy zavarba jöhetne az ügy ; 
azonban az isteni gondviselés e tekintetben is őrködik egy-
háza felett ; a tapasztalás legalább azt bizonyítja, hogy az 
egyházi jószág igen is jó kezekbe van letéve, ha annak 
gondját a püspökök viselik. Eddig az egyházi személyektől 
mi sem lön elidegenítve, s az egyházak nemcsak hogy semmi 
kár t nem szenvedtek, hanem minden a legjobban sikerült is; 
mialatt a Trusteék gazdászata in statu quo marad, vagy 
épen hátra felé megy. A szerzetes községekben közönsége-
sen a főnök az, ki az egyházi jószágnak tulajdonosa ad per-
sonam ; lia ez hü s megbizható ember, ugy minden jól megy; 
ellenkezőleg válságos helyzetben forognának a szerzet anyagi 
ügyei.t. Egyébiránt a kath. egyházi kormány középpontja 
Amerikában is Péternek széke; melyből mint az egység 
tüzpontjából sarjadoznak ki az amerikai egyházi hatalom-
nak egyéb szálai. A részletes éjszakamerikai egyházak fő-
nökei s középpontjai a püspökök; kik az ő jogaik és köteles-
ségeik megosztásával a tőlök függés szollemében, más egy-
házi személyekkel együtt kormányozzák a rájok bizott kath. 
egyházat. 

S az apostoli szentszék minden alkalommal fölszólalt 
Amerikában is, ha a kath. egyháztól megvonatott ama bá-
násmód, melyhez neki Isten rendeletéből joga van. Neveze-
tes e tekintetben VII. Pius pápának azon apostoli levele, 
melyet 1822 évben az éjszakamerikai püspökök- s hívekhez 
intézett az egyházi j avak kezelése és lelkipásztoruk válasz-
tása körül becsúszott visszaélések ellen, s mely imígy kez-
dődik : ,Non sine.' A tárgyra vonatkozó szöveg pedig igy 
szól: „Alterum est, quod assiduam praebet dissidiis et conten-
tionibus causam, non solum Philadelphiae sed etiam in plu-
ribus aliis foederatis Americae provinciis, immodicum atque 
effraenatum ius, quod aeditui sive temporalium Ecclesiae 
bonorum administratores sibi vindicare praesuinunt, inde-
pendentor oninino ab episcopis. Id quidem nisi moderatione ali-
qua limitetur, perpetua esse poterit abusuum et discordiarum 
origo. Itaque memorare debent aeditui, bona quae ad divi-
num cultuin nec non ad ecclesiae eiusque ministrorum su-
stentationem oblata sunt,in ecclesiae potestatem transire; sicut 
autem episcopi ex ordinatione divina sunt qui praesunt ec-
clesiae, ita ipsi non possunt ab eorumdem bonorum cura, dis-
posi t ion ac vigilantia excludi. Quare s. Tridentina synodus 
expresse mandavit administratores fabricae cuiusvis eccle-
siae etiam cathedralis et quorumcumque pioruin locorum sin-
gulis annis ad reddendain Ordinario rationein administratio-
nis teneri, addens sess. 22 cap. 9. de ref. quod etiamsi ex 
praecipua aliqua loci constitutione administrations ratio 
reddenda sit aliis ad id deputatis ; tarnen cum iis adhibendus 
etiam sit Ordinarius. Quare si aeditui concordi animo cum 
episcopo temporalia ecclesiae administraverint, omnia pacifice 
et secundum ordinem fient. Novum autem ac plane inauditum 
est in Ecclesia illud, quod aliquando istic accidisse accepi-
nras, nempe aedituos et laicos sibi ius arrogasse constituendi 
pastores legitimis facultatibus destitutos, saepe etiam censu-
ris obnoxios, ut nuper cum Hogan factum fuisse patet, illos 
etiam pro arbitrio amovendi, atque subsidia praestandi cui 
ipsi maluerint. Si haec ita acta sunt, ut fuit nobis nunciatum, 
quo pacto tolerari posset tam magna legum non ecclesiasti-

4* 
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carum modo sed divinarum etiam subversio ? Ita enim non 
episcopi praeessent ecclesiaesed laici hominespotestatemillam, 
quae episcopis divinitus data est, sibi usurpare conarentur. At 
qui volunt in sinu s. matris Ecclesiae manere, et sempiternae 
suae saluti consulere, universalis Ecclesiae leges religiose 
servare tenentur, et sicuti civili potestati in iis, quae tem-
poralia sunt, obtemperandum est : ita etiam in iis, quae spi-
ritualia sunt, Ecclesiae leges a fidelibus servari debent, ne-
que spiritualia cum temporalibus sunt confundenda. Quare 
ad vitanda dissidia ac perturbationes, quae ex incircumscri-
pta aedituorum auctoritate saepe exoriuntur, régulas et in-
structiones quasdam vobis ven. fratres, pro aedituorum de-
lectu ac moderamine transmittendas curavimus, quibus non 
dubitamus, aedituos se plane conformaturos, quibusque ser-
vatis merito fore confidinius, ut omnia rite componantur, et 
pristina pax et tranquillitas in istis regionibus reflorescat.'' 
S itt ő szentsége többrendü üdvös intelmet ad mind a pász-
toroknak, mind pedig a hiveknek s azon aedituusoknak sa-
já t miheztartásuk végett. *) 

S az apostoli szentszék csak kötelességét teljesiti,{mi-
dőn az egyház függetlenségét s idegenithetlen birtokát meg-
védeni és biztosítani igyekszik. A helyzet még más szem-
pontból is sajátságos. Az éjszakamerikai Egyesült-Államok 
alkotmánya ugyan is eredetileg csak községi hatalmat is-
mer, s ez alatt értetik a kormány, a törvényhozó testület, a 
városi tanács s az állampolgár. Minden egyéb ugy tekinte-
tik a törvény előtt, mintha nem is léteznék. A törvény tehát 
püspökről, plébános vagy vallási községről mit sem tud. 
Ezek folytán, hogy a jószágbirtok törvényszerű legyen, kell 
hogy annak birtokosa egy az állam által elismert polgári 
személy legyen ; miért is az Egyesült-államokban eredetileg 
pusztán csak állami jószágok léteznek, vagyis községi jó-
szágok és a magán javak. Ugyan ily okból csak is állami 
szerződések és a magán polgárok szerződései jönnek tekin-
tetbe ; minél fogva a püspök vagy a plébános mint ilyen 
sem nem birtokolhat valamit, de el sem is adhat, sem nem 
vehe t ; minden tulajdon u. m. a templom, a plébánia, az 
iskola, a collegium, a majorságok stb. a törvény előtt pusz-
tán magán jószágnak tekintetik s csak is mint ilyennel szo-
kás bánni. Ha valamely püspök vagy plébános végrendelet 
nélkül hal meg, akkor minden egyházi jószág, ainelylyel 
bir, az ő rokonaira száll. Nehogy pedig ilynemű jószágok 
csakugyan a rokonokra essenek, hanem az egyház haszná-
latában maradjanak, szükséges, hogy a püspök vagy áldozár 
mindig készen tartsa végrendeletét, melyben nem az ő hi-
vatalbani utódját szabad örökösnek kineveznie, mert ez a 
törvény előtt semmi — miután őt meg sem nevezhetné ; ha-
nem meg kell biznia egyikét szomszéd püspökei közöl, aki 
azután az örökséget annak rendje szerint átadja az utódnak, 
ha megválasztatik. Valóban különös állapot. S alig van re-
mény, hogy ezen visszás állapot a törvényhozás utján eltö-
rültessék ; mert miután a protestánsok számra nézve jóval 
túlhaladják a katholikusokat és a törvényhozó testület tag-
ja i szótöbbséggel választatnak; azért a törvényhozás job-
badán a kath. egyház ellenségeiből áll, kik egyátalában nem 
hajlandók semmi különös kedvezményeket engedményezni 

*) V. Ö. Roskoványi : Monumenta eath. Tom. I I I pag'. 726. 

a kath. egyháznak. Mert jóllehet Amerikában is a protes-
tánsok számtalan felekezetre oszolvák, mindamellett abban 
mindnyájan egyet értenek, hogy a catholicismust gyűlölik 
s annak romlására törnek. Csak a kis Maryland államban 
sikerült kivivni, hogy a törvényhozás a baltimorei érseket, 
mint ilyent elismeri ; de ezen engedély is korlátolva van oly 
formán, miszerint mindenféleképen megkötvék kezei, s még 
maiglan is csudálkoznak rajta, mikép vala lehetséges ilyes-
mit keresztül vinni, és most hiába eröködnének ilyesmit 
ugyanazon törvényhozásnál megkísérteni ; ámbár itt a ka-
tholikusok aránylag legszámosabbak és sokkal nagyobb 
tekintélyben állanak, mint más egyesült államokban. 

A szentatyának válasza az olaszok hódoló föliratára. 
PIUS PP. IX. 

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Exi-
mia vestra erga Nos pietas et observantia, ac diu spectata 
in rei catholicae, huius apostolicae Sedis, ac iustitiae, sanae-
que doctrinae causa strenue propugnanda virtus et constan-
tia se quotidie magis ostendit egregiisque factis mirifice ful-
get. E t sane ubi summo vestro dolore novistis, irritas fuisse 
omnes curas a Nobis apud Sardiniae regem adhibitas, ut pro 
gravissima et quotidiana Nostra omnium ecclesiarum solli-
citudine consulere possemus tot infelicis Italiae dioecesibus, 
quae cum incredibili animi Nostri moerore, et numquam sa-
tis deplorando fidelium damno sunt iamdiu suis orbatae pa-
storibus, vos, dilecti filii, universos Italos hortati estis, ut no-
men quisque suum professi, et Nobis se gratissimos esse clare 
aperteque declararent pro pontificia Nostra in Italiam cari-
tate, ac simul significarent, se velle omni ope nefariis impro-
borum insidiis, fraudibus, conatibusque obisistere, ac san-
ctissimae nostrae fidei, religioni, et Nobis, atque huic Petri 
cathedrae firmiter, constanterque adhaerere. Quae vestra 
monita Itali tanta alacritate exceperunt, ut brevissimo tem-
pore plusquam decies centena hominum millia non pravarum 
ophemeridem conviciis, non minis, non accusationibus, non 
carcere deterrita singularem suum erga Nos amorem et re-
verentiam splendidissimc confirmarint, tum proprio nomine 
scripto, tum ingenti pecuniae vi eollata, ac vobis undique 
missa ad Nostras, et huius sanctae Sedis sublevandas angu-
stias. Quam pecuniae summam, et volumina, in quibus Ita-
lorum nomina scripta sunt, ad Nos cum gratissimis vestris 
litteris VI idus huius mensis datis perferenda curastis, cum 
laetissimus anniversarius dies rediret, quo Nos in Domino 
exsultantes dogmaticam de Immaculato sanctissimi Dei Gre-
nitricis Virginis Mariae conceptu definitionem pronuntiavi-
mus, et vulgaviuius. Equidem, dilecti filii, inter maximas, 
quibus premimur, acerbitates ob deterrimum sane bellum, 
quod impiorum hominum opera contra catliolicam Eccle-
siam, hanc apostolicam Sedem, ac Nos in misera quoque Ita-
lia nunc geritur, non mediocri certe solatio, et consolatione 
afficimur, cum videamus, tot existere Italos, qui a falsis, et 
perversis adversariorum suasionibus, doctrinis, sacrilegisque 
ausibus summopere abhorrentes, et omnia despicientes peri-
cula, ac insectationes, palam publiceque gloriantur, se velle 
in catholicae religionis professione stabiles et constantes per-
manere, ac summo Nos, et hanc apostolicam Sedem obser-
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vantia prosequi. I taque haud possumus, quin hisce Italis ve-
ris catholicae Ecclesiae filiis ex animo vehementer gratule-
mur, ac débitas eisdem gratias agamus pro admirabili stu-
dio, quo Nostris, et huius sanctae Sedis indigentiis opitulari 
non desinunt, dum a Deo humiliter, enixeque exposcimus, 
ut ipsos in sancta sua fide, et religione magis in dies con-
servare, et confirmare, et uberrimis divinae suae gratiae do-
nis replere dignetur. Sciatis autem velimus, dilecti filii, Nos 
iam iussisse, commemorata Volumina in Vaticanis aedibus 
dil igenter asservari, veluti insigne, et immortale praeclarae 
I talorum religionis, et erga Romanum pontificem Christi hic 
in terris vicarium, et hanc sanctam Sedem pietatis monu-
mentum, ut omnis etiam posteritas agnoscere possit, qui 
fuer int veri catholicorum italorum sensus in hac tanta ini-
micorum hominum contra divinam nostram religionem, et 
hanc apostolicam Sedem, ac Nos conspiratione. Vobis autem 
persuasissimum sit, praecipuam esse, ac prorsus singularem 
Nostram benevolentiam erga vos, dilecti filii, qui tanto stu-
dio pro religione, ac iustitia decertare, ac tan ta filiali pietate 
Nostros angores omni modo lenire summopere laetamini. 
Atque omnium coelestium munerum auspicem, et propensis-
simae Nostrae in vos voluntatis pignus apostolicam benedi-
ctionem toto cordis affectu vobis ipsis, dilecti filii, peraman-
ter impertimus. 

Datum Romae apud s. P e t r u m , die 14 decembris, 
anno 1865. 

Pontificatus nostri anno vigesimo. 
P I U S P P . IX . 

Ex t ra . Dilectis filiis presbyteris Jacobo Margottio 
et Davidi Emmanuellio rectoribus ephemeridum, 
quibus ab Uni ta te Catholica nomen. — Augustam 
Taurinorum. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NYITRA, dec. 24-én. A karácsonyi sz. ünnepek ki-

válóan a kisdedek, és azok, qui facti sunt sicut parvuli, 
örömnapjai . A gyengéd anyai szeretet már jóval előbb cse-
pegteti kisdedeinek szivébe a születendő kisded Üdvözítő 
utáni epedő szeretetet, s oly módon, mely utánozhatlan és 
csak a mélyen érző ker . anya saját ja, tölti el gyenge szivei-
ket kifejezhetlen gyönyörvágygyal azon óra után, melyben 
a született égi kisdednek elfogulatlan érzelmekben tolmá-
csolhatják szeretetüket, az angyalokkal kifejezhetik hódola-
tuka t ; s azután mily őröm tör keresztül meglepetésök zava-
r án és sugárzik vissza arczaikon a fényben áradó karácsony-
f á n a k , mint az Isten fia a j ándokának látására ! Valóban 
boldogok a kisdedek zavar ta lan örömükben, — ök elvették 
Üdvözítőnk gyengéd áldását ! — A gyermekévek elmúlnak, 
a hullámzó szenvedélyek kora beáll, sokakat erősen meg-
gyökerezve talál a jóban, és tovább is meleg érzelmekkel 
kisérik az anyaszentegyház életét ; de sokan a védő ajtatos 
gyakor la tokat elhanyagolják, s midőn szivöknek leginkább 
volna szüksége égi harmatra , legkevésbé keresik föl. Sivár 
lesz talán a sziv, mely kisded korában oly gyengéd öröm-
mel szerette Üdvözítőjét, s érzéketlenné válik minden iránt, 
mi nem nyúj t tápot a habzó szenvedélyeknek ; de a kará-
csonyi sz. ünnepek közeledtével föl fog tünedezni a vissza-

emlékezés a gyermekévi boldogságra, mely az első benyo-
más élénkségével talán annál érezhetőbbé teendi a fásultsá-
got és ürességet, mely a vallási gyakorlatok elhanyagolása 
után szivökben beállt, és kietlenné, örömtelenné tevé belvi-
lágukat . A szívnek megvan a maga joga, ki tudja az isteni 
malaszt nem választ e olyan visszaemlékezéseket a jégké-
reg fölolvasztására, mely a szivet megdermesztette. Nincs-e 
elég példánk rá, hogy a gyermekek els'ö áldozása mint ma-
lasztszikra hat a szülők szivére, s a megemlékezés az első 
áldozásra és az emelkedett örömre, melyet a gondos szülők 
és jó lelkipásztor karöltve iparkodának fokozni, ú j ra vissza-
terelé őket a valláshoz és annak szivemelő gyakorlataihoz? 
Ezeknél és sok egyéb tekinteteknél fogva csak örülni lehet, 
ha a karácsonyfák ünnepélye mindinkább terjed, s a ker. 
irgalmasság pótolja a szegény anyát, Jézusban és Jézusért 
örömet szerez, s önmagára nézve is örömnek forrása lesz. 
Nálunk ft . Gyurikovics Mátyás esperes plébános, tek. Nagy 
József megyei főorvos, W u t z a y Péter iskolagondnok és 
Proksch András sebész u rak bocsátottak k i fölhívást egy, a 
szegény iskolagyermekek számára rendezendő karácsonyfa-
ünnepély ügyében. A siker megfelelt a bizalomnak ; a kis-
ded Jézus iránti szeretetből a kegyes adományok szépen 
gyülemlettek. Bejött összesen 330 frt , 86 kr . o. é. és több 
ruhadarab ; ebből 274 fr t 30 kr . fordít tatott ruhák bevásár-
lására és a karácsonyfák fölékesitésére. Dec. 24-én délután 
tar ta tot t az irgalmas-szüzeknél az ünnepély, melyet ft. Gyu-
rikovics Mátyás ur számos válogatott részvevők jelenlété-
ben lelkes és szívhez szóló szavakkal megnyitott, hálát 
mondva egyszersmind a kegyes jótevőknek, k ik közöl első 
helyen emlitendő a püspök ő méltósága, a ft . káptalan és 
Apponyi Zsófia grófnő ő méltósága, ki a távolban sem fe-
lejtkezett meg rólunk. Azután az örömben részesitett fiuk és 
leányok tolmácsolák örömüket és hálá jukat a nemes jótevők 
iránt, majd meg örömdalokat zengedeztek a született Meg-
váltóról. Végtére 167 darab ruha osztatott szét 38 fiu és 34 
leány között, — a karácsonyfák ékességéből a többi jó vi-
seletű-gyermekek is részesittettek. 56 frt . 56 kr , mi fölma-
radt , a jövő esztendei karácsonyfa-ünnepély zálogául szol-
gáland. Több vendég szemében rezgettek könyek az öröm-
ünnepély a la t t ; Megváltónk éreztette velők, hogy beatius 
magis dare, — és amit egy leány a kisded Jézus nevében 
mondott : „amit tet tetek egyiknek ezek közöl, nekem tetté-
t ek" — szivig hatott . Orömtöl dagadó kebellel távoztak az 
ünnepélyről a gyermekek és jótevők, — megvigasztalva 
és a gondviselés iránti bizalomban emelve a szegény szülök. 

Nov. 23-án hosszú fájdalmas betegség után költözött 
jobb létre T v r d y György nyitrai olvasó-kanonok, született 
1780 jul. 5-én, áldozárrá szenteltetett 1803 jul. 10-én, és 
1832-ben nyitrai kanonoknak neveztetett ki mint puchói 
plébános, esperes és szentszéki ülnök. A boldogult sok esz-
tendő óta visszavonultságban élt már, de sokszoros bőkezű 
jótékonysága annál nyilvánosabbá tevé nevét. Nem kisér-
tem korábbi jó czélokra tett adakozásait fölszámlálni, mivel 
csak hiányosan tehetném. I t t csak fölemlitem, hogy a viszo-
lai és sztrecsnoi szegény plébánosok anyagi helyzetét tete-
mesen javí tot ta , megmutatván példában, hogy lehet a felső 
vidék sok, napról napra tengődő plébános állapotát tűrhe-
tővé tenni. Nem régen tett le ft. káptalannál 12,000 ft . ala-
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pitványt, melyet egy ideig szegény rokonai élveznek, későb-
ben más kegyes czélokra fog fordíttatni ; kevéssel halála 
előtt 1000 frttal járult a nyitrai most épen szervezés alatt 
lévő aggok ápoldájához. Ezeken kiviil végrendeletileg még 
a következő kegyes alapítványokat tette : 200 frt . a nyitrai 
főtemplomra; 50 frt . a könyvtár ra ; 500 frt . az egyházme-
gyei alapra ; 300 frt . a nyugalmazott papok intézetére ; 200 
fr t . a megtértek alapjára; 1600 frt . egy, a zsolnai árvaház-
ban nevelendő árva-rokonára; 1500 frt . rokonságából férj-
hez menő jóviseletü szüzekre ; 500 frt . a nyitrai aggok ápol-
dá jára ; 500 aranyat a zsolnai templomra; a többi hagya-
téknak egy harmadát a zsolnai aggok ápoldájára stb. Opera 
illius praecesserunt et sequuntur ilium, — sit illi Dominus 
merces magna nimis ! 

ROMA, jan. 2-án. Ünnepeink mindenkor fönségesek, 
olyak voltak ez évben is. A szertartások, s a vitéz kard, ka-
lap megáldatásának leírásával nem fárasztom, mindenről 
tudósítok, ha a szentatyának szavait fogom közleni. 

Karácsony első napján nagymise után, melyet a szent-
atya tartott, Piéta kápolnában templomi ruháit letette, Mattéi 
dékán beteg levén, a bibornok aldékán üdvözölte a szent-
atyát. Üdvözletének bevezetéseül e szavakat választá : orie-
tur in diebus ejus justitia et abundantia pacis, et dominabi-
tur, kifejezte a bíbornoki testület forró óhajtását, hogy az 
Isten ő szentségét soká tartsa meg ez apostoli széken; me-
lyen oly dicsőségesén ül, hogy igy láthassa ő maga az emii-
tett szavak teljesedését. Kérjük, úgymond, az Istentöl azon 
békét, melyet ő a jóakaratú embereknek igért e földön, hogy 
a szentszék megdönthetlen jogai győzedelmeskedjenek, 
hogy a jó lelkekért megrövidíttessenek a próbáltatás napjai, 
amint irva van : non dabis in aeternum fluctuationem justo, 
hogy az eltévedettek megismerjék s megsirassák hibájukat. 
Reményijük, hogy az irgalmas Isten megadja ő szentségének, 
hogy e kegyetlen s hosszú liarcz után, melyet oly törhetlen 
erővel visz, láthassa a győzelmet, a szent tekintélynek tisz-
teletét, melynek ő a kezelője, visszaállítva a világi fejede-
lemséget az ő régi és törvényszerű határaival. A bíbornoki 
testület hűsége és szeretete ő szentségével leend mindenütt, 
s legforróbb vágyakban fog az Úrhoz imádkozni, hogy az 
igazság és béke visszatérjen a földre és uralkodjék. 

A szentatya válaszolt : „Örömmel fogadom, s őszintén 
viszonozom a bíbornoki testületnek az ő jó kivánatait. Mióta 
a pápai széken vagyok, mindig tapasztaltam a bíbornoki tes-
tületnek hűségét, ragaszkodását, s remélem, hogy ezután 
is és mindig fogom birni. Igaz, az egyház soha sem volt 
harcz nélkül ; alig született meg, azonnal a pogány császá-
rok kegyetlenségével, a bölcsészek dölyfével, az eretnekek 
konokságával, későbben a barbárok nyerseségével, és a 
mozlimek dühével kellett harczra kelnie. Később újra fel-
tűntek más bölcsészek, kik, ha lehetett volna, az egyházat 
alapjaiból ki akar ták emelni. Mai nap e harcz, e küzdés 
majdnem egyetemes s rettentő lett, mindnyájan ellene har-
czolnak, úgyhogy eme dühösségek közepette megujul Jézus 
Krisztusnak alvása Grenezareth taván a hajócskában. Ezen 
alvás, melyet imáink nem voltak eddig képesek megszakí-
tani, bűneink miatt tovább fog tartani, s talán az isteni 
gondviselés titkos végzéseiből is, melyek szerint minket pró-
bául és megtisztítani akar." Ezután a szentatya eleven szi-

nekkel festette azon gyászos viszonyokat, a jók kimondha-
tatlan szenvedéseit, a gonoszok álnokságát, kegyetlenségét, 
azon károkat, melyeket az emberi társadalom szenved. Végre 
szavait emelve ő neki sajátságos elragadtatással és átszelle-
mültséggel mondá : „Különösen undok emberek egy király-
nak szájába tették eme szavakat : a jövő Isten kezében van. 
Jól van, mink is mondjuk, de keresztény értelemben, eme 
szavakat : mink is vár juk a jövőt. Nem vizsgálgatjuk miké-
pen és inikor, de egyszerűen említjük, hogy az Isten az ő 
szándékaira másodrendű eszközöket választ. Midőn a szent 
jóslatok mondák, hogy a Megváltó Bethlehemben fog szü-
letni, a pogány császár népösszeirást parancsolván, nem 
tudta, hogy ő az isteni akaratnak eszköze, mely által az tel-
jesedik. Amig tehát nem érkezik el az Isten által megígért 
idő, készüljünk reá Jézus Krisztus szavai szerint : viraszsza-
tok, és imádkozzatok. Viraszszunk másoknak példát adva a 
ker. erényekben, a nyomorultak iránti szeretetben, a téve-
dek iránti béketűrésben, a gonoszok incselkedései elleni 
erősségben. Imádkozzunk állhatatosan, mivel csak ez a mód, 
melyen a szükséges malasztok birtokába eljuthatunk. Jézus 
Krisztusnak alvása nem lesz örökkévaló ; eljön az idő, mi-
kor felébred, felkel, s parancsolni fog a szeleknek és a ten -
gernek, s lesz nagy csendesség. Nem tudom, mily sors vára-
kozik én reám az isteni gondviselés rendelete szerint ; de 
erős a reményem, hogy közőletek, kik most övedztek, sokan 
tanúi lesznek a végleges győzelemnek, mely nélkül az Isten 
ügye soha nem volt." 

Nem Írhatom le a hatást, melyet eme szavak a hallga-
tók sziveiben tettek. A hatás nagy volt. Ó szentsége szava 
erős, átható, szokottan csengő, és eleven volt, arczán a nyu-
godtság tisztán látható, mikor a remény szavait a jövő győ-
zelemre mondta, oly bensőséggel, oly hangnyomattal ejtette 
ki azokat, hogy ugyanazon reményt mi bennünk is felkel-
tette. Mint atya, mint ur, mint hatalmas, mint győztes, s az 
u j győzelmekről biztos szólt. Mi hálát adtunk az Istennek e 
vigasztalásért, e megerősítésért, melyet a szentatya szavaiból 
merítettünk. 

r 
Átmegyek a franczia törzstisztséghez mondott sza-

vakra. Ezeket az újságírók ki fogják zsákmányolni, mivel a 
politikai viszonyokra czélzott. A septemberi szerződésre 
nézve csük azt mondta : „hallottam, hogy ez idén el fogtok 
menni," hozzá tette „talán el is mentek ;" s erre czélozva 
mondá : „talán utoljára áldja meg őket ily ünnepélyesen, 
azaz u j évkor. Talán ! ! Valóban talán ; mivel mi történik 
sept. 16-ig, mikor ama dicstelen szerződés le fog folyni, azt 
a jó Isten tudja. Ezek körülbelől a szentatyának szavai : 

„Hálával és őrömmel fogadom a jó kivánatokat, miket 
tábornok ur a hadak nevében nyilvánított. Megragadom az 
alkalmat, hogy a derék hadseregnek az ő jó szolgálataiért 
hálámat kifejezzem. Ez évben bővebben kell áldásomat 
adnom, mivel mondták nekem, hogy a hadsereg en-
gemet itt fog hagyni, ez volna tehát az utolsó év, mely-
ben őt e napon megáldjam. Sz. Pál szavait kell itt használ-
nom : scio quod post discessionem intrabunt lupi rapaces. Jól 
van, akkor én, méltatlan és szegény szolgája az Istennek, 
Jézust fogom követni a szenvedésben. Jézus Krisztus, mi-
előtt Golgotára ment volna, a Gethsemani kertben imádko-
zott, én is fogok imádkozni érettetek, családjaitokért, Fran-



cziaországért, minden jó katholikusért a világon, kik enge-
met az ő adományaikkal, imádságaikkal vigasztalnak, erő-
sítenek ; imádkozni fogok a császári családért, és ezen 
szegény Olaszországért, mely a vallástalanság és a nyomor* 
nak mélységébe vettetik. De hagyjuk e szomorú gondolato-
kat ezen örömnapon nyugodni. Fogadjátok tik mindnyájan 
áldásomat, melyet nektek az Atyának, ki minden jónak kút-
feje, a Fiúnak, ki minket megváltott, és a Szentléleknek nevé-
ben adok, aki titeket erősitsen nemcsak a földi, hanem a szel-
lemi ellenségek ellen is, kik ellenetek gonoszabbul és állha-
tatosabban incselkednek. Benedictio Dei omnipotentis Patris 
et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat 
semper. Amen." 

A jelen volt tisztek soha nem fogják elfeledni e sza-
vakat ; ők e jelenetről, e szavakról elragadtatva beszélnek. 

LISSABON, nov. 30. Századunkban, midőn annyi jel-
lemtelenséget látunk, és midőn a vallási közönyösség oly fé-
lemletes módon terjed, szerencsés az ember, ha őszinte és 
erős meggyőződéssel biró férfiak ajkairól hallhatja az igaz-
ság nyilt bevallását, és a hit melletti tanúskodást. Ezen vi-
gasztalásunk volt nekünk kath. portugalliaknak Saldanha 
horczeg és tábornagy részéről, ki a minister-elnökhöz inté-
zett egy levelet a polgári házasság ellen, melyet Portugal-
liába is behozni akarnak. Mielőtt e levél kivonatát közle-
nők, meg kell emlitenünk, miszerint régen arról van szó, 
hogy uj polgári törvénykönyv adassék Portugalliának. 
Scabra gróf volt megbízva szerkesztésével, ki bevégezvén 
munkáját, bizottmányt kért annak megvizsgálására. Ennek 
tizenegy tagjai közöl öten néhány pótczikket ajánlottak a pol-
gári házasságra vonatkozólag. Ezek a többi tagok részéről 
elvettettek, a kisebbség külön véleményt adott. Saldan-
ha herczeg ez ügyben most a ministeriumba fordult, és 
Ígéretet nyert, hogy nem fog mint javaslat a törvényhozás 
elé kerülni ; a ministerium azonban igéretét nem tartván 
meg, Saldanha herczeg nyilvánosságra bocsátotta levelét. 
„Excellentia — így ir — azon sok rosz mellett, mely ben-
nünket sujt, és az igaz hazafi szivét megszomorítja, uj ve-
szély által fenyegettetünk, mely azt támadván meg, ami 
Portugalliának legbecsesebb, egyszersmind sérti az alkot-
mányt, veszélyezteti a trónt, az uralkodó családot, melyet 
annyi áldozatok árán helyeztünk vissza méltóságába. Ha 
azon nagy szerencsében részesültem, hogy a rom. kath. val-
lásban születtem, egyszersmind lelkem egész erejével a sza-
badságügyének áldoztam magamat. Szüleim igaz kath. ne-
veltetést adtak. Hat évi mély tanulmányozás és elmélkedés 
megerősítettek hitemben, és ha excellentiád és annyi hon-
fiak, tudják, hogy annyiszor tettem ki éltemet a szabadság 
védelmeért, meg lehetnek győződve, hogy utolsó cseppig' 
kész leendek kiönteni véremet hitem védelmére, mely a por-
tugál nép hite, az állam vallása. Néhány szerencsétlen szel-
lem törekvése, nálunk a protestantismust meghonosítani, 
azután a rationalismust — soha élénkebben nem nyilvánult, 
mint most a polg. törvényköny javaslata alkalmával." A 
herczeg most a szentirás, szentatyák helyeit, a tridenti zsi-
natnak és a pápáknak határozatait idézi a házasságnak 
mint szentségnek bevitatására, és áttérvén a tervezett ka-
tholikus-ellenes czikkekre azt mondja : „hogyan hallgathat-
nék én, hogyan a portugál nép, mely daczára a tett erőkö-

déseknek, katholikus nép fog maradni? Avval végzem, hogy 
kijelentem, miszerint meggyőződésem szerint excellentiád 
ki fogja küszöbölni ama törvényjavaslatból mindazt, ami a 
polgári házasságra vonatkozik, és nem fogja oda vetni az 
üszköt, mely borzasztó tűzvészt támaszthat. Csak igy fog 
excellentiád érdemeket szerezni a haza körül, ha megszün-
teti az egyházi ügyek ministeriumának bitorlásait és elis-
merendi, miszerint az egyház kormánya nem a világi hata-
lomhoz tartozik, hanem a püspökökhöz. Lissabon nov. 7. 
Saldanha herczeg." 

VEGYESEK. 
Amint említők, hogy a m. kir. kath egyetemi senatus 

főt. Schopper György prorector ur indítványára bizottmányt 
nevezett az egyetemi könyvtár állapotának megvizsgálására, 
a bizottmány működött, s az egyetemi tanácsnak be is adta 
a tetemes hclyzethiányokról szóló jelentését. Nem vagyunk 
beavatva a kiküldött bizottmány munkálataiba ; de, amint 
tudjuk, gyönyörű állapota az a könyvtárnak, ha máig sincs 
könyvlajstroma. Ki felelős a könyvekért ? Senki ! Miért ? 
Mivel senkinek át nem adattak. Miért nem adattak át ? Mi-
vel nincs könyvlajstrom. Ami van, j a j azon munkásnak, aki 
ezen lajstrom után akar indulni. Hogyan ? Kijegyez magá-
nak 200 könyvet, (magunk tapasztalásából mondjuk ezt,) 
megy a fiókba, a fiók nem létezik. Hova veszett ? ,Nem tu-
dom' a válasz. — Hogyan nem tudja ? Nem tudom, tehát nem 
tudom. — De hiszen itt az indexből írtam ki, nézze, itt van a 
könyv czime, a fiók, a szám, a betű. — Nem tudom, hova 
veszett a fiók, a szám, a betü. — De hiszen ezen könyv min-
den legkisebb közkönyvtárban megvan, ez páter, ez scho-
lasticus volt, a könyvtár pedig szerzetesek könyvtáraiból 
alkottatott, itt meg kell lenni a könyvnek. — A felelet : nem 
tudom. — 70-en fölüli fiók nincs, az index pedig szól 102-ik 
fiókról is. Nem tudom. — Szakavatott, forrásokból dolgozó 
férfinek pukkadásig menő boszonkodás, mivel ,nem tudom'-
mal harczolni Don-Quichottenek sem lehet. Mit őriznek te-
hát a könyvtári őrök ? Nem tudom. E könyvtár valóban 
szánandó a tudós ember előtt. Vajha mihamarább rendbe 
jönne! 

— Ft . Winkler József kanonok ur Szaniszló Ferencz 
ötven éves áldozárságának emlékére 500 o. é. frt . alapít-
ványt tett le a nyugalmazott papok tőkéinek gyarapítá-
sára. Adjon az ég megyénknek több ily jóttevő angyalt. 

(P. H.) 
Újvidékről december 20. azon örvendetes hírt közöl-

hetjük, hogy a rom. kath. egyház-képviselet vasárnap tar-
tott gyülekezetében elhatárzá, miszerint a fenálló rom. kath. 
kórházalapból 5000 fr. egy átalános városi kórház építésére 
és 5000 fr. mint alap ennek kellő fentartására azon esetben 
fordittassék, lia a többi egyházfelekezetek is e nemes intézet 
fölépítéséhez emberbarátilag járulni hajlandók lesznek. 
Minthogy tudomásunk szerint Újvidéken mindig áldozatkész 
és különben is nagyobb számú szerb rokonaink vannak, a 
legmelegebben óhajtjuk, hogy ily humanistikus szent czél 
mielőbbi létrehozására testvérileg szövetkezzenek. 

(Alvidéki lapok,) 
,Uj Korszak', Schwarcz Gyula urnák lapjában az idő-

szaki sajtóról is szokott egy szemle megjelenni; folyó év 
első számának szemleirója két kath. írót, Kábapartit (álnév) 
s kis Ilméri Istvánt leczkézteti, hogy a magyar irodalom 
termékei között sok mérges növényt akarnak felfedezni. A 
szemlésznek, hogy diatribejét kisimíthassa, csak a mérges 
növények sokasága ellen van kifogása ; nem tagadva, hogy 
irodalmunkban badarait is kerülnek elő, de ezek, úgymond, 
megczáfoltatva, méregnélküliek lesznek, s csak is az emberi 
gyarlóságnak róvhatók fel, mely gyarlóság mindig meglesz. 
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,Ne fessük az ördögöt a fehér fa l ra / ez a szemlész urnák 
(Cz—rnak) kiáltványa. — Mikor Kábaparti az ö észleléseit 
irta, alig gondolt az Uj korszakra; ha gondolt volna, erre 
tollát nemcsak hogy nem tompítja, hanem bizonyosan meg-
élesíti vala. Lehet hogy az Uj korszak önmagát mérges nö-
vénynek nem tart ja ; ki is tar taná annak magát ? Jeles irói 
vannak, jeles a szerkesztője ; de a lap vallásos elve, ha mégis a 
valláskerülést vallásos dolognak nevezhetjük, mérges nö-
vény ; Schwarz ur oktatási terve pedig mérges cseresznye, 
maszlagos nadragulya. Lehet, hogy az egész oktatási terv 
Sch. Gy. úrtól, csak azon emberi gyarlóság szüleménye, 
melyről a szemlész ur emlitést tesz, mivel az egész terv va-
lóban gyarlóság. Nem tanácsos nagyítani a bajt ; de veszé-
lyes azt kicsinyíteni. Hogy mindaz, ami a kath. egyház el-
len legközelebb történt az életben, irodalomban, csak em-
beri gyarlóságnak volna felróvható, ehez valóban mézesség 
kell, melynek bőségével, mikint látszik, a szemlész ur dicse-
kedhetik. Nos dicimus scapham scapham. Igaz, aki titkon, ész-
revétlenül akar dúlni, arra nézve legkellemetlenebb, ha né-
ven kiált ják ; s a szemlész ur vállalta magára azon háládat-
lan szerepet, hogy mig más dúl, ő őrt álljon, hogy senki se 
háborgassa. A farkasról a báránybőrt lerántani, mindig 
hasznos dolog. Nincs nálunk Siècle, Indépendance Belge 
stb. ; de készül ; a növekedő tigrist, mikor szopik, csak ti-
grisnek akar juk nevezni. ,Pas trop de zéle' mondja a szem-
lész ; mink pedig : pas de duperie ! Kis Hméri munkájának 
jósága abból fog felismertetni, ha igy fogják kárhoztatni. Jó 
szerencsét ! bátor lelket ! ! 

Tiszt. Blázy Lajos ur az általunk bemutatott prot. kö-
vetelései közt azt a tényt emiitette, hogy a kath. plébáno-
sok a vegyes házasságok kihirdetéséről nem akarnak bizo-
nyítványt adni. Mink mondtuk, hogy nem levén az ily ki-
hirdetés, és felőle szóló bizonyítvány letiltva, Blázy urnák 
panasza csak egyes esetekre vonatkozhatik. Bl. L. ur kis-
kőrösi ág. vallású lelkész levén, saját tapasztalatára vonatkoz-
hatott. Erre nézve Keczelröl következő felvilágosítást kap-
tunk : „Tiszt. Blázy Lajos ur, a szomszéd kis-kőrösi luth, 
község lelkésze, mikor a vegyes házasságok megtagadott 
hirdetéséről panaszkodik, csak mystificál. Tény, hogy bizo-
nyos vegyes házasság Kis-Kőrösön a kath. plébános által 
kihirdetve nem volt, de nem másért, minthogy az törvény-
ellenes volt. A férj katholikus volt, mégis abban egyezett 
meg, hogy az ág. vallású lelkész által fog összeadatni, s a 
törvény világos rendelete ellen, minden születendő, férfi és 
nő gyermekeit az ág. hitvallásban neveltetni. Ily egyesség 
után a ref. lelkész ur czédulát küldött a kath. plébánoshoz, 
tudtul adván az előtte történt eljegyzést, s kérvén egyúttal, 
hogy a pár a kath. templomban is kihirdettessék. Ez az, 
ami nem történt, mivel sem az egyesség, sem ennek ered-
ménye, sem az eljegyeztetés nem fér össze a törvényekkel. 
Bl. ur elhallgatja az előzményeket, hogy másra dobjon sa-
rat ." Eddig a tudósító. Föntar tván e tudósítás hirlapirodalmi 
hitelességét, mellőzve, másra hagyva a törvényelőtti hiteles-
séget az itt közlött tényről, csak azt a kérdést teszsziik : 
igaz-e, hogy a protestánsok egetföldet megmozdítottak a re-
versalisok ellen Igaz-e, hogy az itt közlött előleges egyes-
ség valóságos reversalis volt V Igaz-e, hogy némelyek azért 
kelnek ki a nyílt reversalisok ellen, melyeket igazolni lehet, 
hogy titokban, tehát soha nem igazolható, reversalisféléket 
hozhassanak létre '? Kapott-e t. Blázy ur a félőktől erre biz-
tositást ? Nem ily előleges biztosítás alapján vezette-e az 
eljegyzést '? Mink csak kérdünk ; jó lesz t. Blázy urnák az 
esetről és a benne emiitett egyességről felvilágosítást adni. 
Ha ez igaz, akkor nem a kath. plébánosoktól kivánt, hanem 
a nem-kath. lelkészektől bármiképen létrehozott reversalisok 
ellen kell u j törvény. Ha kath. plébános reversalist kér a 

magzatok neveléséről, ez lélekvásárlás ; ha pedig nem-kath. 
lelkész fogad el hasonló egyezményt, az lelkismeretszabad-
ság. Valóban ily eljárásra nézve legalkalmatlanabb a fön-
álló törvény, s igen is érthető, ha ellene panasz emeltetik. 
De a baj másutt van. 

Az üllői választási kihágások alkalmából eljáró pest-
megyei fenyitő-törvényszék előtt a tiszti ügyész vádbeszé-
débon a következő jellemző s figyelemre méltó passus is for-
dul elő: „Tekintetes törvényszék! Most, midőn a követvá-
lasztási mozgalmakkal felmerült személy és vagyonbiztosság 
elleni kihágások, fájdalom ! megyénk több választó-kerüle-
tében is napirenden vannak, és különösen Váczon, hol az 
egész várost rettegtető zavargások, erőszakos kártételek és 
vérengzések vizsgálatából csak a napokban tért vissza a 
törvényszéki küldöttség, a tegnap érkezett távirat szerint 
ujabb vérengzés adta magát elő; most, midőn a választások-
nál vak eszköz gyanánt felhasznált köznépben oly anarchi-
cus nézet kezd gyökeret verni, hogy a követválasztási moz-
galmak köpenye alatt minden féktelenkedés és kicsapongás 
szabados dolog, mert e tekintetben sem törvény, sem bíró 
nincs ; midőn, fájdalom ! a személy- és vagyon-biztosság el-
len intézett kihágásokat, amennyiben ezek a követválasz-
tásokkal vannak kapcsolatban, sokan puszta bravúrnak te-
kintik, mintha az ököljog ideje tért volna vissza : a tiszti 
ügyészségnek kétszeres kötelessége, hogy a békés lakosok 
szabadsága, személye és vagyona ellen intézett féktelensé-
geket és erőszakoskodásokat kérlelhetlen szigorral üldözze, 
a bebizonyult tetteseknek a fennálló büntető hatóságok ál-
tali ínegfenyitését eszközölje." (P. H.) 

Abauj megyéből két rendű tudósítást kaptunk a kép-
viselők választásairól. Az egyik í r j a : „Szeretik mondogatni: 
a vallást el kell különözni a politikától. Nem tudom mennyi-
ben igaz, de a jelek azt gyanittatják velem akaratom ellen 
is, hogy a tények meghazudtolják a szavat. Ok per fas et 
nefas, (polgári értelemben irom,) emelik embereiket ; mink 
pedig saját jó lelkű embereinket nemcsak nem emeljük, ha-
nem az ellenfél embereit segítjük. Kassa város részéről báró 
Luzsénszky József katholikus ; kassai kex-ületben Semsey 
Albert katholikus ; a füzéri járásban felfüggesztetett a vá-
lasztás. (A zsidók emancipatioja szerepet játszik. Gr. Károlyi 
Edével van egy kath. ember, de van-e kath. elv is ?) A 
gönczi kerületben Gábriel István helv. vallású; a szikszaiban 
Darvas Antal helv. vallású; cserehátiban Csörghe László 
helv. vallású ; tehát már eddig 80,000 katholikusnak két 
képviselője van, 20,000 protestánsnak pedig három. (Hát 
Borsodban 90,000 katholikusnak egyetlen egy Jekelfalussy 
Lajos ?) E számok a szavak ellen erős bizonyságot tesznek." 
(Szeretnők, és szeretettel kérnők, ha minden megyéből ez-
iránt részletes tudósítást kapnánk, ad nostram doctrinam jó 
volna. Szerk.) 

Győrött némely jó lelkek az ottani színész-társulat 
szűkölködő tagjainak javára, nehogy a karácsonyi ünnepek 
alatti szünetelés miatt kereset, s igy élelem nélkül maradja-
nak, gyűjtést rendeztek, melyben, a szűkölködők felsegé-
lése, s annak bebizonyítása levén szóban, mily jó, mily ke-
gyes anya az egyház, midőn ünnepnapjai miatt valaki szen-
ved, a szeretet kiapadhatlan forrását nyit ja meg nekik, a 
püspök ő nagyméltósága 100 frttal részt venni kegyeskedett. 

Kegyes adakozás. 
Székesfehérvárról a szentatyának . . 4 cs. arany. 

Szerkesztői tudósítás. 
Kérjük kegyes előfizetőinket, hogy ha neveik, vagy lakásuk, neta-

lán, hibáson volna nyomtatva, vagy ha az eddigi számok még nem érkez-
tek volna meg, ezt reclamatioban velünk tudatni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyom Iájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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I. Félév. 1866 

TARTALOM : Az egyházi birtok és a függetlenség. 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi birtok és a függetlenség. 
ív. 

Egykor Ermoald, Hilperig frankok királyának 
előkelő tisztje 40 darab aranyat kiildeLannomar apát-
hoz azon kéréssel, miszerint ezeket a szegények kö-
zött oszsza ki, — hogy fölgyógyulhasson betegsé-
géből, mely már is halállal fenyegette őtet. Lannomar, 
aki Ermoald becsületéről nem sok dicséretest hallott 
volt, sokáig vonakodott a pénzt elfogadni, inig végre 
sok sürgetés után megparancsolá a küldőnek, hogy 
várakozzék ; ő pedig az aranyokat elvitte a kápol-
nába. S miután itt az Urnák esedezett volna, hogy 
ezen ajándékot kegyesen elfogadni méltóztassék, lé-
tévé az oltárra s egyikét a másika után vevé kezébe, 
fontolgatva s vizsgálódva, s mindannyiszor a körül-
állók csudálkozására egy térdhajtást bocsátott elő. 
Végre megtartott egy darabot, melyet jogszerüleg 
szerzettnek talála. A többi harminczkilenczet vissza-
adá a követnek, azon intéssel : „Mond meg uradnak, 
hogy a pénz igazságtalanul van szerezve s azért 
nem is képes Istennek Ítéletét megváltoztatni, sem 
az életet meghosszabbitani, sem biinei bocsánatát esz-
közleni s azért adja vissza először az igazságtalan 
jószágot s ugy gondoskodjék üdvéről, mert most 
az egyszer meg fog halni." Ezen szavak csakhamar 
teljesedésbe is mentek. — Mily történeti, illetőleg 
itészi alapon nyugszik ezen elbeszélés, nem tudom; 
annyi azonban bizonyos, hogy az igazságtalan ke-
reset alamizsnája nem kedves áldozat Isten előtt. 

Boldogabb kor volt az a miénknél, midőn a 
hivek Isten iránti szeretet s íidvösségök felőli gon-
doskodásból nagyszerű áldozatokat hoztak az élet 
ura s Megváltója oltárára. Aranykornak lehet azt 
már csak azért is nevezni, mivel a keresztény hivek 
szivei fogékonyabbak voltak akkoron az egyedül 
üdvözítő hit igazságainak elfogadására. Szép s bol-

dog idő volt az, midőn nagyok és kicsinyek, előjá-
rók és alattvalók, gazdagok és szegények, fejedel-
mek s egyszerű nemesek vetélkedve siettek szent-
egyházakat emelni s azoknak jövőjét bőkezű alapít-
ványokkal biztosítani. Ennek következtében áldo-
zatkész apáink bőkezűségéből maiglan gondoskodva 
van a katholikus isteniszolgálat szükségeiről any-
nyira, mikép a hivek csekély hozzájárultával szük-
ségeinket önmagunk fedezhetnők. Ejszak-ameriká-
ban ez másképen van. It t az apák gondoskodásának 
kevés nyomaira találunk; az államszervezet sajátsá-
gos viszonyai tompitólag hatottak a keletkező s 
mindinkább terjedő ker. kath. egyház tényleges 
életnyilatkozatára, s azért csak gyéren találkoznak 
némi alapítványok; a cultus egész terhe a jelenben 
élő nemzedék vállaira nehezül. Ennek folytán vala-
mint egykor Krisztus az ő apostolait szegénységben 
küldötte a nemzetek tanítására s a szegényeknek 
hirdettetett az evangelium ; ugyan ez áll maiglan 
is Éjszakamerikában. Európában az egyház terje-
dése a fejedelmekre, nagyokra, nemesekre is elha-
tott, s az isteni gondviselés ugy intézte el az egyház 
állását, hogy a romai pápák legyének fejedelmek, a 
püspökök legyenek terjedelmes birtokok urai ; ha-
talmas gyámurak, kik többrendü alapos kötelezett-
ségnél fogva a cultus szükségeit nagylelküleg ma-
guk viseljék ; szóval az egyház állása nálunk sok-
ban különbözik az egyház állásától Amerikában ; s 
ámbár igen jól ismerjük nálunk is a patronatus je-
len gyakorlatának árnyoldalait , ismerjük annak 
káros hatását, valamint azt is, mennyire eltért az 
egyház szándékától, várakozásától ; más részről 
mégis hálával üdvözöljük azon fönkelt lelkű férfia-
kat, kik a bekövetkezett nagy adózás s jövedelem-
csökkenés mellett is példás buzgósággal az egyház 
szükségeiről gondoskodni serénykednek. 

Amerikában a templomépítés s föntartás bizo-
nyos honi szokástól függ. Havaiamely vidéken vagy 
városban elégséges számú katholikus találtatik, s 
ezek szükségét érzik egy ujon fölállitandó szentegy-
ház vagy lelki pásztorságnak, akkor az illetők ösz-
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szegyülnek s tanácskoznak, hogy s mikép lehetsé^ 
ges volna a szándékot mennél gyorsabban végre-
hajtani ? A bevándorlott angolok és irhoniak, meg az 
amerikaiak közönségesen oly helyet iparkodnak e 
végre megvásárolni, mely a korcsmáktól távol esik; 
mert nagy botrány volna náluk, a korcsmából egye-
nesen a templomba s ebbó'l ismét a korcsmába menni; 
aki ilyesmit merne náluk, az rögtön elvesztené jó 
hirnevét. Sajátságos dolog! ezen nemzetek a részeg-
séget nagyobb gyalázatnak tartják a csalásnál. 
Szintén békét s csendességet szeretnek templomaik 
előtt, és soha sem találni őket tömegben templom 
előtt állani; mindig hazulról indulnak a templomba, 
s innét egyenesen mennek is haza; ezen kivül a 
férfi karonfogva vezeti nejét, s gyermekeitől kisér-
teti magát. Ezen tisztességes szokás jó hangulathoz 
tartozik náluk. A németeknél ennek ellenkezője 
van szokásban ; itt a korcsmárosok viszik a főszere-
pet ; a németek szokása A'asárnapokon a korcsmá-
kat látogatni s az isteniszolgálat előtt, vagy után 
egy pohárka italt magukhoz venni ; azért a korcs-
márosok kézzel fogliatólag s minden erőből oda 
törekszenek, hogy mindig az ő házaik közelében 
épitessenek a templomok. Elérvén ezen tisztán 
anyagi czélukat, mily sok illetlenségre szolgáltatik 
ezáltal alkalom, könnyű elgondolni. Már a német 
templom épittetésének kezdetén is támadnak gyak-
ran pártok s engesztelhetlen ellenségeskedések; mert 
minden korcsmáros maga számára igyekszik ezen 
előnyt megnyerni s miután mindeniknek vannak 
saját követői, azért ez is egyik oka annak, hogy 
sokkal nehezebb egy német kath. templomot alapí-
tani, mint egy angol katholikust. Ha már a község 
megegyezett a templom térségének megvételében s 
templomot akar építeni, akkor egyházi szabály sze-
rint a püspök engedélyét s jóváhagyását megsze-
rezni tartozik. Ezen egyházi í-endelet nem-tudásából 
történik olykor, hogy megvétetik valamely térség 
és templomot építenek rajta, a püspök tudta s jóvá-
hagyása nélkül; s ennek csak akkor adják ezt tud-
tára, mikor már minden megtörtént, s innét van, 
hogy olykor templomokat találni egészen czélsze-
rütlen helyeken építve, miután ezt az olcsóság s 
magán érdek ugy akará. Ha az épitéshez a püspök 
beegyezése megadatott, akkor elrendeltetik a pénz-
gyüjtés a népnél; de alig kapják be tizedrészét a 
szükségelt kiadásoknak, és pedig azért, mert a hívek 
vagy csekély számúak, vagy szegények, vagy épen 
közönyösök. Könnyebben megy a gyűjtés az ango-
lok, irhoniak és amerikaiaknál ; mert ezek gyermek-

koruktól fogva megszokták egyházaikat a kormány 
segélye nélkül építeni és föntartani ; sokkal nehe-
zebben esik ez a németeknek, miután ezek európai 
szokáshoz hozzá szokva, mindent, u. m. az egyházak 
építését és fentartását jótékony alapítványokból 
vagy a kormány utján szeretnék fedeztetve látni. 
Miután pedig mégis templom kell, azért közönsége-
sen hitelbe vétetik meg minden. Ezen a templom s 
földalapon fekvő adósságért hatos vagy hetes száza-
lékot kamatképen kel.l fizetni, mert ez törvény sze-
rint a legcsekélyebb kamat. Ebből könnyen föl le-
het fogni, miért hogy az éjszakamerikai egyházak 
legtöbbje adósságba van merülve. Ezen adósságokat 
bizonyos időközben ki kell fizetni, ha nem, akkor 
nyilvános árlejtés utján eladatik a templom. Mivel 
pedig a legújabban épitett templomok többnyire a 
püspököknek magán tulajdona, könnyű elgondolni 
az aggodalmakat, melyeket kiállanalc a püspökök, 
midőn a tőke és a kamat követeltetik tőlök. Igaz, 
Európából is érkeznek pénzküldések, azonban ezzel 
csak a kamatot képes legyen megfizetni, hogy egy-
házait a végrehajtástól megmentse. 

. Az egyházi jövedelemnek egyik fő forrását ké-
pezi a templompadok bérleti dija. Midőn a templom 
már fölépíttetett, és az isteniszolgálat tartására al-
kalmassá tétetett, akkor a templompadok egy egész 
vagy fél, vagy negyed évre a többet Ígérőnek bérbe 
adatnak. Ezen padok utáni jövedék és az adakozási 
pénz képezi az egyetlen egyházi jövedelmet, mely-
ből az áldozárok és egyházi szolgák tartatnak, az 
isteniszolgálat szükségei fedeztetnek, a templom-
épület föntartatik, és az adósság kamatjával együtt 
fizettetik. 

A templómpadok közönségesen négy, vagy öt, 
ritkán több személyre alkalmazvák, ugy hogy egy 
család rendesen egy széket tölt be. Mennél több pad • 
adatik bérbe, annál jobban áll a templom anyagi 
ügye ; s azért az amerikai templomokban többnyire 
csak egy oltárt találni, hogy annál több pad elfér-
hessen benne; olykor még oldalán is fölállitvák 
karzatok. Többiben, ha valahol templomot épitenek, 
ugy ennek nagyságát nem szabad a lakosok számá-
hoz mérni, hanem csak azok számához kell azt 
mérni, kik a templomot föntartani s kifizetni segi-
tik. Kiválólag megtartandó ezen szabály a német 
templomok építésénél; mert a németek, mihelyt ész-
reveszik,hogy fizetni kell,kimaradoznak a templomból 
s inkább egy angol templomban hallgatnak szentmi-
sét, ahol természetesen acsarnok- s egyház ajtajánál 
kénytelenek állani.Szintén Amerikábanis vannak em-
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berek, kik katholikusoknak neveztetnek ugyan, mert megke-
resztelvék ; de még sem buzgó katholikusok, s azért 
semmi templomba sem járnak. 

Az éjszakamerikai államok katholikusai nincsenek 
bizonyos templomokba beosztva, hanem mindenik saját tet-
szése szerint választ magának templomot, ha ugyanazon 
helyen többrendü templom van. Miután pedig mindenki oda 
megy szivesebben, ahol szebben tartatik az isteniszolgálat s 
szép szónoklatot lehet hallani ; u g y a templom jövedelme is 
az egyháznál rendelt papok képessége, ügyessége és buzgó-

• sága szerint határoztatik meg. Egyébiránt bármily ingatag 
a templomok jövedelme, mégis eddigelé még egy katholikus 
templom sem ment idegen kézbe az Egyesült-államokban ; 
miből méltán szabad következtetni, mily erőtetésökbe kerül 
a katholikusoknak egyátalában, hogy templomuk legyen s 
azt fönn is tarthassák. Az angolul beszélő katholikusok az ö 
papjaiknak közönségesen 6—800 dollárt fizetnek évenkinti 
dijul s ezt a templom jövedelméből szerzik meg ; a németek 
pedig közönségesen csak 3—40.0, néha alig 200 dollárt fi-
zetnek. 

Mi már az úgynevezett hittéritőket illeti, ezek Ame-
rikában két osztályba sorozhatok ; az első osztálybeliek él-
nek s működnek a városokban ; a második osztálybeliek 
pedig kiválólag faluhelyen, vagy jobban mondva szétszórt 
állomásokon laknak. Az előbbiek a minden munkást megil-
lető élelmezést mint fönebb láttuk, kapják az illető egyhá-
zak jövedelméből ; ezen jövedelem pedig nem egyéb, mint a 
templomszékek bérleti dija, melyet a plébániai hivek ne-
gyed, vagy egész évenkint fizetnek az egyházi igazgatóság-
nak. Ide járul az úgynevezett stóla a házasság szentségének 
kiszolgáltatásaért stb. és a mise-dijak. A falusi hittérítő el-
látva püspökétől nevezetes teljhatalommal, de költség he-
lyett többnyire csak az apostoli áldással, elmegy a számára 
kirendelt községbe s itt a legközelebb álló legjobb gazdaház-
ban, mely ő.t vendégszeretöleg elfogadja, üti föl lakását ; a 
család egyszerű asztala az övé is ; a gondos háziasszony el-
készíti fekhelyét a szoba egyik szabad szögletében ; gyakran 
pedig csak sima földön kénytelen aludni ; egy szalmazsák 
és gyapottakaró vagy egyéb ilynemű teszik az egész dicső-
séget ; egy-egy vászon lepedő kiterítve fölülről elkülöníti a 
papi vendéget a többi házi cselédtől, mely közönségesen más 
helyiségek hiányában szintén ugyanazon egy szobában el-
helyezkedik. Reggel a hittérítő körülnézi magát, váljon a 
gazdának vagy szomszédjának van-e szinkéje, vagy pajtája 
az isteniszolgálat megtartására ; s lia igen, annál jobb ; kü-
lönben pedig nem marad neki egyéb hátra, mint a családi 
szobát kiválasztani, s ott az oltárt fölállítani ; ami igen egy-
szerűen történik, vagy az asztalnak tova igazítása, vagy két 
ládának egymás fölibo helyeztetése, vagy pedig két fadarab-
nak bevésetése által a szoba falába, mely azután beboritta-
tik lepedővel ; — rendkívüli ékesitésül pedig a háziasszony 
kikölcsönözi az ö fátyolát s ezt az oltárra függeszti, balda-
chinum gyanánt. Ezek igy megtörténvén, a hittéritő ipar-
kodik amennyire csak lehet, egy feszületet, vagy más val-
lási képet oltárkép gyanánt fölállítani annak közepére, oly-
kor pedig nem maradt neki egyéb hátra, mint saját olvasó-
já t kivenni zsebéből s annak a keresztjét oda ragasztani, 
hogy a szabálynak elég tétessék. Ily roppant szegénység da-

czára, a hittérítő nem csügged el, szüntelen lebegvén lelki 
szemei előtt a jó pásztor azon képe, minőt az ur Jézus maga 
ád, s az emberiség üdve kiván. „A jó pásztor jó legelőre 
tereli juhait, ö érettök életét föláldozza." Erre serkenti őtet 
és ösztönözi azon gondolat és készakarat, hogy szétszórt 
lelki fiai javát nyugalmának, kényelmének, minden földi 
hasznának, sőt még egészségének, és életének föláldozásával 
is, minden körülmények közt elősegitse és eszközölje. Öröm-
mel ragad meg minden alkalmat, hogy messze vidékeken 
szétszórt híveit Krisztus Jézus igaz hitében oktassa ; a kis-
dedek gyenge sziveibe, az Isten, szüleik s egyéb embertár-
saik iránti tisztelet és szeretet nemes növényét beültesse. A 
nagyobbakat pedig tanitja azon kötelességekre, melyek őket 
átalában mint az Isten képére teremtett embereket, kivált-
kép pedig mint szülőket, családatyákat, s polgárokat illetik. 
Szent kötelességének ismeri tovább a tévelygőket útba iga-
zítani, a bűnösöket téríteni, a czivakodókat, s ellenségeket 
kibékíteni, a szomorúakat vigasztalni, a szerencsétleneket 
enyhíteni, a betegeket türelem és állhatatosságra serkenteni, 
a haldoklókat a mennyei útra vezetni. 

Ebből látni, hogy a kath. egyház meg tud élni még a 
legválságosabb körülmények között is. Természetesen más 
a kérdés, lia arról van a szó, mi egyez s felel meg jobban a 
kereszténység magas érdekeinek, az egyházi rend szabad-
sága s függetlenségének. Benedictio Dei in mercedem justi 
festinat et in hora veloci processus illius fructificat. 

Munkai/ János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir . Fölsége dec. 25-ró'l kelt legfelsőbb liatározatával a 

a nagyváradi görög-katholikus káptalannál Popp Jánost éneklő-, Mor-
liázy János őr-, Nyisztor Vazult pedig iskolai kanonoknak legkegyelme-
sebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, jan. 12-én. Más körülményekben indokolt re-
ményeink lehetnének, hogy hazánkban fog a jog tiszteleté-
nek hajnala felhasadni Európában. Mi is jobb mint a jog 
folytonossága, melylyel az államtaui rationalismusnak egy-
szerre gát vettetik ? Kétségkívül, ami jó van a magyarok 
által annyira védett jogfolytonosságban, az igazán magyar, 
igazán katholikus; ami belé vegyittetik, ami némelykor 
alatta értetik, — az ny ugoti, az idegenszerű, az nem katholikus, 
az nem magyaros, az azon befolyásnak az eredménye, mely 
Európának népeit, nemzeteit, alkotmányait chablonirozni 
akarja . Eme befolyásnak fő jellege : a kath. egyház elleni 
gyűlölet, s innen mindennek lerontása, amit az ősök jámbor-
sága kedvezőt felemelt, mindennek felemelése, ami a kath. 
életet akadályozza, aláássa, irtja. Ezen külföldi befolyás kő-
mives conspiratio, mely egy részről minden katholikus-elle-
nest szül, más részről minden ilyest dicsér, felkarol, buzdít, 
véd, elősegít. A két elmeirány : katholikus és ellenes, leg-
ínetszöbb feszültségben tart ja, vezeti a közügyeket egész 
Európában. Mintha a kath. egyház minden jó t lerontana, 
mintha minden szabadságot és uralkodást elkobozna. Tizen-
kilencz századig boldogította Európát, hogyan válhatott egy-
szerre a boldogtalanság forrásává? ez megfoghatatlan rejtély, 
melyet még senki sem magyarázott meg. Non eripit mortalia 
qui régna dat coelestia, ezt énekeljük az egyházi hyinnus-
ban ; „Rex iste non venit reges pugnando superare, sed rao-
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riendo mirabiliter subjugare. Nec ideo natus, ut potestati re-
giae succédât, sed ut in eum mundus fideliter credat," olvas-
tuk a szent zsolosmában. 

Volt egykoron a müveit nemzetek között egy hatal-
mas vágy Megváltó után ; s e vágy ép akkor volt a legha-
talmasabb, mikor a romai birodalom teljes fényben ragyo-
gott. A pogány műveltség minden erejét végső fokig kifej-
tette, hatalma az oczeántól Eufrates torkolatáig, éjszakon 
Britanniától délkeleti vonalban közép-Németországon át a 
Duna torkolatáig terjedett. Ily nagy pompában, hatalomban, 
bőségben az emberi sziv üres, az emberi elme tartalom nél-
kül volt, igazság és boldogság után vágyódott. „Audita ma-
jor humana vox : excedere deos, simul ingens motus exce-
dentium." „Percrebuerat oriente toto vêtus et constans opi-
nio, esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecti rerum poti-
rentur." E vágy, e hagyomány, e várakozás keleten végig 
hatott, s az Isten sugalma mellett alkalom volt, hogy a há-
rom keleti bölcs útnak induljon, s keresse fel a született 
Megváltót. Lumen requirunt lumine, Deum fatentur munere. 
Az isteni kinyilatkoztatástól független ész 4000 évig minden 
lehetőt megtett, s mikor vívmányainak teljét öntötte ki, ak-
kor buzdította, akkor vezette az emberiséget egy gondolat, 
egy vágy a természetfölöttiek után. A világi hatalom félt a 
bukástól, Heródes, a zsidó papok, a romai Caesarok közös 
védelemre keltek a természetfölötti rend ellen. Christianos 
ad leones ! e volt több város lakóinak kiáltozása. A termé-
szetfölötti erő győzött, minden keresztényi lett, u j világ-
született. Ma épen, mint a Megváltó születésekor, egy gon-
dolat, egy vágy fogta el a nemzetek íiainak egyik részét : 
minden, mi természetfölötti, kiutasítani az életből, minden, 
ami az egyszer inár megbukott független észnek uralkodá-
sához tartozik, visszaállítani. Renan korunkat a visszahe-
lyezés korának nevezte. Visszahelyeztetett Pilatus, Júdás, 
Julianus; Renan az ördögöt helyezte vissza elvesztett -becsü-
letébe. Mikint amiensi Péter idejében egy szózat hallatszott 
egész Európában : ez az Isten akara t ja : ugy ma is csak egy 
szózat bir büerővel : ez a haladás, ez a szabadság, ez a füg-
getlenség ! Haladás lesz, ha az emberiség 2000 évvel hátra 
megy. Fekete szörny nem enged aludni ezereket. Terveket 
hoznak fel, mindeggyikök fulánkja, ,ki a fekete szörnynyel !' 
S ki e szörny ? Először a szerzetesek, másodszor a papok, 
harmadszor az egyház, negyedszer az evangeliom, ötödször 
Krisztus Jézus Isten-ember, hatodszor maga az Isten. Szó-
val : ami természetfölötti, ami a megváltáshoz tartozik, az 
fekete szörny. Az emberiség egyik része teremtetni akar, 
megváltatni épenséggel nem akar. Akaratát több ponton 
érvényesiti, mint a gonosz szellem szándékát részletenkint 
nyitja fel, a ker. épületet, melyet 19 századok emeltek, osz-
tályonkint ássa alá. Mind e fokokat a külföld túlélte. A soli-
daris dicsőséget keres abban, hogy az Istent megtagadja, a 
jámbor lélek dicsőséget talál, ha hitét ünnepélyesen bevallva, 
szeretetével az egész világot boldogitja. Itt áll Europa a 
Megváltó előtt ; fiai közöl a Megváltót imádják, mások, mint 
a zsidók, tagadják. Amit az evangéliumban olvasunk, hogy 
a tiszta búza a konkolytól az aratáskor elválasztatik, ma 
teljesül. A legnagyobb gonoszság szemközt áll a legnagyobb 
életszentséggel. Az Isten elválasztott minket, s oda vezette 
az eseményeket, hogy a gonoszság és a jámborság" leplezet-

lenül tűnjenek fel, az igazság egészben, a tévely is egészben 
ismertessék. Sz. Ágoston óriás eszméje Jerusalem és Baby-
lon városairól, életbe lép ; vegyesen élnek a két város lakói, 
de különböznek elvekben és viseletben; megy mindenik 
saját városába, vagy mikint loyolai sz. Ignácz mondja, saját 
zászlója alá, — megy, nem lépésekkel, hanem törekvéssel. 
Jézus és az ördög kifejtette zászlóját, toborz mindkettő. 
Korunk e gondviseléses nagy jellegét minden komoly elme 
felismerheti. Usquequo claudicatis in ambas partes ? ma hang-
zik, nem szavakban, hanem eseményekben. 

Mennyire hatott el e keresztényellenes szellem ha-
zánkban, kiki megítélheti. Még csak az első és a második 
fokon kisértget, de erősen nem ül. Vannak, kik a harmadik, 
negyedik fokot érintgetik, mint például Schwarcz Gyula az 
ő oktatásügyi tervével ; de épen, mivel az első fokokat át-
ugorja, honfiaink nem értik őt, terve álomkép marad egy jó 
ideig. . . . Mások figyelmesebbek, gyakorlatiabbak, nem em-
iitvén, sőt tagadván a keresztény-ellenes elméletet, a meg-
váltás elleni rendszert, egyes tételeket, egyes követeléseket 
tesznek, mint a kornak elengedhetlen kívánalmait, melyeket 
teljesíteni kell, hacsak az európai müveit nemzetek sorából 
nem akarunk kimaradni. Eme gyakorlati tételek, például a 
zsidók emancipatioja, az uzsora törvények eltörlése stb. köz-
vetlen gyakorlati hasznuk színével kecsegtetnek, . . . mire '? 
hogy létre jöve más nagyobb tételnek nyissanak utat. Tisz-
telt Schwarcz Gyula ajtóval rohan a szobába, ő az egész 
tervet feltárja, s jó, lia tájékozást veszünk . . . habár későn 
is. Nevezzen minket is Cz—r szemlész ur ördögfestőnek ; az 
a különbség van közöttünk és közötte, hogy épen ő az, aki 
az ördögöt, mint a circus bohóczát, szépre festi, mink pedig 
e festéket nedves daróczczal letörüljük, azért nem csudál-
kozunk, ha a jeles magyar irályu Cz—r szemlész ur reánk 
kiált : eccur turbas circulos meos '? Akarná hogy az ördög 
szép legyen, mi nem engedjük. 

Legkönnyebb jeremiádokat írni, mivel szivünk fájdal-
mait irjuk. E x abundantia cordis os loquitur. Magában meddő 
foglalkozás ugyan a jeremiáda irása, mivel mint öreg anyó-
kát még ki is nevetnek hozzá, s aki ellen e meddő panaszo-
kat emeljük, még az önelégedettség örömét szerzük meg 
neki, épen mint a vadásznak a vadkan hörgése : ,Jól talál-
t am/ ez a büszke válasz a meddő jeremiádákra. De azért 
nincs minden haszon nélkül, mivel tiltakozás a rosz ellen ; s 
mikor a rosz a közpiaczon megjelenik, ha ki nem utasíthat-
juk, legalább néven nevezzük, elfordulunk tőle, s hogy más 
jó lelkek is ezt tegyék, felszólítjuk. Az elvi harcznak kez-
dete ez, nem győzelem, de mégis kezdet, valamint az előőrsi 
tüzelés. Tiltakozás ez továbbá, s nincs is a rosznák kellemet-
lenebb a világon, semmint ha nem engedik évesedés által jó 
szint ölthetni. 

Napjainkban különös értéke van az ily jajveszéklés-
nek, ha már több nem lehetséges ; mivel a dolgoknak saját 
nevei megőriztetnek, a beszéd logicája megtartatik, a szótár 
saját értelmének visszaadatik. Cz—r uj-korszaki szemlész 
ur maga fogja legjobban tudni, mily nagy kincs az, ha az 
emberi nyelvnek helyes szótára elkészíttetik, s benne a sza-
vak értelme meghatároztatik, s így az utónemzedéknek 
áthagyományoztatik. Mi pedig ma a legnagyobb veszély ? 
mi csábitja el az elméket leginkább ? Az, hogy a tévely 
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igazaágnak, a rosz jónak, a rút, a gálád szépnek mondatik. 
Ez teszi meg, mit a romai iró panaszolva emiitett : ,vera re-
rum vocabula amisimus,' erreczélzott a szentatya 1862-ben: 
„restituantur suis rebus vocabula et haec sacra Sedes sibi 
semper constabit ;" ez az, mit a próféta is panaszolt : bonum 
dicunt malum, et malum bonum. Ha más haszna nincs is a 
meddő jeremiádoknak, azon haszna mégis megvan, hogy a 
kópék zavartalanul nem gazdálkodhatnak. A zsivány jön, 
egyik szolga, legyen bár a legügyetlenebb, felkiált : ,zsivány'! 
tüz gyul ki, kis láng még, de mégis tüz ; habár a zavart fej 
nem is oltja a tüzet, még sincs haszon nélkül, ha kiáltja : 
,tüz van !' S Cz—r szemlész ur az ,Uj-korszak'-ban harag-
szik, morog, dörmög, hogy ez igy történik, neki tetszik : mit 
akadályozzátok a zsiványt, hiszen csak tiz forintot lop, ez 
csak emberi gyarlóság ? minek lármáztok, tüz van, hiszen 
kicsiny a láng, eloltom én ! S ha majd nagy lesz a tüz, eloltá-
sára ki lesz leghivatlanabb ? Cz—r szemlész. Sero medi-
cina paratur. Contempta parva scintilla magnum excitavit 
incendium. Megvallja, hogy bizony van itt rosz, de még sem 
sok, s ami van, csak emberi gyarlóság, ne fessünk tehát ör-
dögöt a falra. Nincs roszabb tanácsadó a veszélyben, semmint 
aki tagadja a veszélyt. 

Akadálynak vétetik a természetfölötti rend, pedig 
épen egyedüli előmozdítója a földi, a természeti rendnek. 
Vakságnak mondatik a kath. dogma, és a kinyilatkoztatás 
összege ; pedig oly világot nyit fel előttünk, oly ismeretek-
kel gazdagít, mit az emberi elme önmagától soha meg nem 
szerzett volna. Rabságnak mondatik egy csalhatatlan tekin-
télynek engedelmeskedni a hitben ; pedig a valódi rabság-
nak épen ez a tagadása, a leketetlenitése. Istenre viszo-
nyozva helyzeteinket, rabságról szó sem lehet ; rabság min-
dig ember és ember közötti viszonyt jelez. Rab volna tehát 
a katholikus, mivel az isteni tekintély előtt meghajol, de 
szabad ember a protestáns, aki az igehirdető szavát épen 
ugy fogadja, mikint a katholikus, az egyház szavát szokta 
fogadni. Ugyanis, hol kereste fel a prot. nagy néptömeg a 
szentírás érthetésére szükséges készültséget ? Ha pedig csak 
a természetes józan észre történik a hivatkozás, mikor ol-
vasta, mikor vizsgálta át a prot. nagy néptömeg saját ter-
mészetes józan eszével a szentírást ? Ha pedig mondatik, 
tételről tételre megítéli, kell-e ezt, kell-e azt hinni ; kérdez-
zük, hányan teszik meg e mérlegezést a milliók közöl ? íme 
bizony csak az igehirdető szavának hisz, elméjét embernek 
rendeli alá, vezettetik ember által. Ez a szellemi rabság. A 
kath. ember tudja, hogy isteni tekintélynek hisz, mivel mit 
tanit egyik püspök, azt tanít ja a másik is, és lia Európából 
Amerikába megy, ott is otthon találja magát, lia a templomba 
belép. Történik-e ez egy protestánssal ? Jár ja be a magyar-
országi prot. imaházakat, sőt olvasgassa a Prot. egyh. s is-
kolai lap czikkeit, mindenütt mást lát mást hall, s miután 
saját lelkészéhez szokott, menjen a világon szerteszét, sehol 
nem talál lelkészt, kitől ugyanazt hallaná. A kath. ember 
az egész világon az összes ker. kath. népet egy tekintélynek 
látja hódolni, a pápától kezdve az utolsó gyermekig, ki most 
kezd eszével élni, itt az isteni tekintély ! a protestáns nép, 
miután maga vizsgálódni nem képes, az összes prot. igehir-
detést pedig ezer és ezer ellenmondásokbau látja, csak egyes 
ember tekintélye előtt hajóihat meg, azaz hisz embernek. 

Isten helyett embernek hitt, az emberek különbözőleg véle-
kednek, Magyarországban mást fog kelleni neki hinni, mint, 
Németországban, sőt hazánkban is helyről helyre mást és 
mást. Egyet fog' hallani mindenütt : hogy igy hinni szabad-
ság. S ez az állapotok egész ereje, hogy bennök magát sza-
badnak hiszi. íme a rabság szabadság, a szabadság rabság. 
— Menjünk még tovább, hogy az erdőből tisztára jussunk. 
Kövessen minket, kérjük, Cz—r szemlész ur, hiszen barátsá-
gos cserelapi viszonyban vagyunk az ,Uj korszakkal / figyel-
meztesse a derék, a merész tervü, és jeles hazafit, Schwarcz 
Gyula urat is. Fabula de te narrabitur . . . de csak a főelvek-
ben. (Folyt.) 

GYŐR, dec. 28-án. Karácsony a lelki öröm, a lelki 
öröm ünnepe ; vigadöz az egyház, vigadnak gyermekei : 
mert e napon ajándékoztatott meg a világ élettel. „Neque 
enim locum fas est ibi esse tristitiae, ubi natalis est vitae."1) 
Örül e napnak a gazdag is, a szegény is, „una cunctis laeti-
tiae communis est ratio." E napon béke száll egyesek kebe-
lébe, béke a családi körökbe, mert hisz nem híjába énekel-
ték az angyalok e napon: „Et in" terra pax hominibus.' 
Mit is énekelhettek volna egyebet a béke adójának születé-
sekor ? „Quid enim in tliesauro Dominicae largitatis ad ho-
norem praesentis festi tam congruum possumus invenire, 
quam pacem, quae in nativitate Domini prima est angelico 
praedicata concentu ?" a) 

Karácsonykor a békeszerzőt hirdetik a karácsonyfák, 
midőn a családok körülöttük szeretőleg összegyülekeztek. 
Nincs az egyházban, nincs a liivek egyházi szokásaiban 
semmi is, minek magasabb jelentősége nem volna. A kará-
csonyfa is ily magasabb jelentőségnek kinyomata. Fenyőfát 
használ a kath. szeretet leleményessége, mint mely minden 
egyéb fa között legjobban jelképezi Krisztust. A fenyőfa 
mindig- zöldéi soha el nem fonnyad : viruló Jézus szeretete, 
nem mulandó az Ö békéje, melylyel a világot meglepte. A 
fenyőfa ágacskái keresztalakuak s e minőségüknél fogva a 
szeretet oltárára a keresztre utalnak. Ágacskái föl a ma-
gasba törve, egy sudárban végződnek : „sursuin corda", egy 
óhajtása legyen szivünknek, lelkünknek, Jézus Krisztus le-
gyen annak tárgya, szálljunk föl a magasba, honnét jött a 
szeretet ; ezt jelenti a magasba törő, egy ágban végződő fe-
nyüfa mint karácsonfa. 

A béke szeretet ; szeretetét azonban karácsonykor 
leginkább a szegényekre, elhagyatottakra terjeszti ki, mint 
akiket a béke szerzője leginkább akart e szeretetben ré-
szesíteni. „Pauperes semper habebitis vobiscum." Ha az Ur 
ugy rendelte, hogy szegényeink mindig legyenek : kell hogy 
mindig enyhítsük nyomoraikat. Ezt tette a győri sz. Erzsé-
bet-egylet, midőn a százat fölülhaladó szegény családok 
nyomorát enyhíteni akarta . Békét hozott az Ur Jézus — 
hadd érezzék a testi békét legalább karácsonykor. Meghoz-
ták ezt nekik az élelmi szerek s ruhanemüek, melyekkel 
minden egyes család aránylag, szükségeihez mérten ellát-
tatott. 

Azonban a kath. egyház intézetei nem pusztán huma-
nitási intézetek, milyenekkel protestáns atyánkfiai is dicse-

' ) S. Leo. Ser. XX. in solcmnit. nat . Dei. 
2) S. Leo. Ser. XXV. In. nat. Dei . 
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kesznek ; a mieink Krisztuson s szeretetén alapulnak ; s 
azért midőn az egyház a testet a szeretet békéjével elá-
rasztja, előrebocsátja a szeretet békéjét a lélekre. ,,Pacem 
do vobis, non sicuti mundus do vobis." Ezt tette az emiitett 
egylet igazgatója, midőn a szegényeket a lelki békére, meg-
nyugvásra, Istenben való bizalomra intette. — J a j a társa-
dalomnak, hol e kettő együtt nem j á r j ha szegényei nyo-
morukat nem az Istenért, hanem csak mint igát tiirik, me-
lyet le nem í-ázhatnak magukról, előbb utóbb kitör az ár, 
mely mivel nem volt szabályozva, nem volt rendes meder-
ben vezetve, annál nagyobb pusztítást okoz. — 

Nem maradhatott el a karácsonyfa ott, hol Krisztus 
leányai, békéjét s szeretetét a gyermekek gyenge szivébe 
csepegtetik. Értem a győr-szigeti irgalmas-nővéreket. Mint 
a sz. Erzsébet-egylet ünnepélyén a szegényeket, ugy ott is 
magas jelenlétével szerencsélteté ő excellentiája a kisdede-
ket. Azt mondják — mert ki győzte volna megolvasni ? —-
háromszázan fölül — szóval mindnyájan mert hisz mind 
szegények — részesültek némi adományban. A koldus apá-
czák, megajándékozzák a koldus gyermekeket ! . . A világ 
nem érti ezt, nem fogja föl, de mi tudjuk mikint kelljen ér-
teni : „Quia omni habenti dabitur, et abundabi t ;" 3 ) és : „Do-
minus pauperem facit et ditat." *) Az ur fizesse meg nekik 
oly szeretettel, mint amilyen szeretettel ök az adományok 
összegyűjtésében fáradoztak. 

„Et in terra pax hominibus bonae voluntatis." Hogyan 
is maradhatott volna akkor azidén is városunk egyik ma-
gány-intézetéből a szeretet békéje, hol a jóakarat oly szép 
tettekben nyilatkozott mindig ? Ez alkalommal ez intézet-
ben- negyvennégy leányka részesült felső öltönyben. Gyara-
pította az Ur az intézét-tulajdonosnőnek a szegények iránti 
oly nagy szeretetét ! 

Ezek szerint Győrött a karácsonyi ünnepen körülbelül 
120 család mentetett meg a testi aggodalmaktól, s mintegy 
400 gyermek mentetett meg a hidegtől. Kik voltak a nemes 
adakozók, az Ur Isten tudja, s ez elég. Ok nyomort enyhí-
tettek, az éhezőknek ételt adtak, a mezíteleneket ruházták : 
mindezt a jászolban fekvő kis Jézusnak tették, jutalmuk 
biztosíttatott a „venite benedieti patris mei" szavakban. 

Karácsonfát állíttatott még a kisebb papnevelde igaz-
gatója is a gondjára bízott növendékeinek. A növendékek 
szeretetét, bizalmát maga részére megnyerni, okosság ; a 
kis Jézus iránti szeretet táplálni a növendékek szivében, 
nagy szeretetre mutat lelkeik iránt. Ezt tevén a ft. igazgató 
ur tapintatát s buzgalmát tanúsította. 

Mindez katholikus intézetekben történt, és ha még 
megmondanék, hogy többnyire micsoda pénzből került ki ! 
— Mit tettek protestáns atyánkfiai ? nem tudjuk ; pedig a 
kis Jézus nekik is békét s szeretetet hozott. Hogy semmit 
sem tettek, az gyanittatja velünk, hogy a Győri-Közlöny t. 
szerkesztője referensét a mi ünnepélyeinkre küldötte, kinek 
dicséretére legyen följegyezve, közleményében tett ama 
nyíltsága, hogy habár a hozzá legközelébb állók (protestán-
sok) nemtetszését magára vonja is : azért az igazságszere • 
tetet tőlünk meg nem tagadja. Utinam semper! Egyébiránt, 
hogy családjaiknak a protestánsok is állítanak karácsony-

3) Luo. 19, 26. 
») I. Reg. 2, 7. 

fát, azon nem kételkedünk ; hanem ezzel is a practikus éle-
tet egy inconsequentiával tetézik. Oly értelemben, mint ők, 
a zsidók is állítanak családjaiknak karácsonyfát . ä) — Vé-
gül karácsonyünnepén a kath. legény-egylet először nyi-
totta meg iparkiállitását. Kezdet volt s azért szerény volt, 
mindössze 48 tárgy tétetett ki közszemlére. A tárgyak 
többnyire mind elkeltek. 0 excellentiája a püspök itt is je-
len volt s az egyletet 100 fttal ajándékozta meg. Ezt már, 
mivel nyilványos köszönet mondatott érette, illő, hogy Blázy 
Lajos ur is tudja meg. .• A jutalom kiosztás januar 1-én 
történt. —• 

Mladoniczky. 
MISKOLCZ, jan. 6-án. Dicsértessék az Ur Jézus 

Krisztus ! Ezen átalános keresztény üdvözlettel köszöntök 
be én is ez u j évben ; kívánva, hogy a fölséges Isten adjon 
testi-lelki erőt a „Religio" szerkesztésére, mindnyájunknak 
pedig olvasására, sokaknak közölünk, kik nem hordatják, 
megismerésére. Elején lévén még ez évnek, azért róla mit 
sem szólhatunk, menjünk tehát kissé vissza az ó év legu-
tolsó eseményeire és registráljunk némelyeket közölök. — 
Az ó év alkonyatán egybegyűltünk mi is a mindszenti egy-
házban, hálát adandók az Urnák az egész év folytán vett 
jótéteményeiért. Erzi is f - ugy látszik — minden ember e 
megható percznek, midőn egy év minden örömei- élvezetei-
s fájdalmival búcsút vesz tőlünk, komoly voltát, azért siet 
az Ur házába. Mondhatom, hogy elég tágas egyházunk alig 
birta befogadni az ajtatoskodókat. Igaz, hogy ilyenkor nem 
csak a kath. hivek, hanem más felekezetűek is meg szokták 
látogatni egyházunkat, kivált, mióta nagymélt. kegyelmes 
érsekatyánk ezen ajtatosságot újra szabályozta. Nem leend 
érdektelen ezen intézkedést, mely főpásztorunk Egerbe 
jötte óta átalános lőn az egész egri megyében, megemlíteni. 
Először az ünnepélyhez mért alkalmi beszéd tartatik, ha a 
parochia segédlelkészszel is bir, azután kitétetik a Szentség 
és Jézus sz. nevéről elmondott lytánia s Tárkányink által e 
czélra szerkesztett megható ima után elénekeltetik a „Te 
Deum laudamus", végre a Szentséggel adott áldással végét 
éri az ajtatosság. Varázserővel bir ez ajtatosság prot. a tyánk-
fiaira is, ugyanazért —- mint halljuk — 1865-ben már ök is 
szerveztek némi ajtatosságot e czélra. Különben nemcsak 
ez egyben utánozzák ők á katholikusokat, minek különben 
csak szivünkből tudunk örvendeni, mert ez, ugy látszik, jel 
a közeledésre, jel arra, hogy egy akol s egy pásztor legyen. 
Városunk kath. lakóinak ugyanis mint másutt azon kegye-
letes szokásuk van, hogy halottak napján, midőn az egy-
házból a körmenet a sírkertbe megy, kedveseik sírjait s em-
lékköveit, tehetségűk szerint, föl szokták a kegyelet jeleivel 
díszíteni és kivilágítani, ez által is jelezni kívánván a szen-
tek egyességét, e kath. tant. Körülbelül két éve annak, 
hogy hasonló kegyeletes szokás kezd uralkodni mindkét fe-
lekezetű prot. atyánkfiainál is. Ok is kivilágitják most már 
elhunytaik sírjait. Protestáns elveikhez képest következe-
tesen ? Erről haligatok, erre minden kath. hivő könnyen 
meg tud felelni. — Tudva van már a hírlapokból, hogy 
1863-ban, ez ínséges évben Miskolczon a katholikusok és 

5) Pesten széltiben. Lipótváros házainak főlakásai fényben tün-
dököltek, jeleül a rendkívüli családi ünnepnek. Szokás már ez estvén 
keresztényeket is vendégül meghívni. Szerk. 



mind az ágostai, mind pedig a helv. vallásúak templomai-
kat, melyek eddigelé csonkán álottak, diszes tornyokkal 
ékesiték föl. A helv. vallásuaké még nem egészen kész, jövö 
tavaszra végzik be. Mult dec. 30-án hozták el Bécsújhelyből 
ez utóbbi számára készült 53 mázsás nagyharangot. Ezt 
csak azért emlitem, mert azt egy helybeli polgár B a t h ó 
István, amint a fölirat !a harangon mutatja, „Isten dicsősé-
gére és meghalt leányja — Eszternek emlékére" önteté és 
Eszternek fog hivattatni. Ára 4885 o. é. forint. Valóban 
szép áldozat egy magányos embertől. — Blázy urnák váro-
sunkban is akadtak tanítványai, kik a cape-rape tant na-
gyon szeretnék a gyakorlatba is átvinni. Természetesen 
olyanok azok, kik communisticus elvekkel telve, mások 
vagyonára jogtalanul ásítoznak. De midőn az ember meg-
fordítja a dolgot, s rajtok akarná azt érvényesíteni, akkor ő 
kegyelmeik tiltakoznak. Ahoz — mondják — nem szabad 
nyúlni, mert az a miénk; de a katholikusokéhoz persze 
szabad, mint valami uratlan vagyonhoz. Egyébiránt meg 
vagyunk győződve, hogy az illetékes forum majd meg tudja 
az igaz tulajdon jogát védeni és á szájhősök s a mások ja-
vaira jogtalanul pislogókat erélyesen visszautasítani. 

— m — 

ÉSZAK-AMERIKA, nov. végén. Szóltunk egyébkor 
azon haszontalan törekvésekről, melyek ép a különféle prot. 
felekezetek egyesülésére az éjszakiak és délszakiak között 
irányultak. Ezen egyesség a külső cultusban mindinkább 
nehezebbé lesz, különösen a presbyterianusok és methodis-
ták között. Nem is szólunk a dogmai egységről, mely a sza-
bad kutatás elve miatt ép oly lehetetlen, mint a kör négysze-
güsitése. Az episcopalisok mindemellett e czélra fáradhatat-
lanul működnek, amire a két hét óta Philadelphiában tartott 
gyűlés is irányozva látszik lenni. A különféle államok püs-
pökei képezik a felsőházat, a clergymen-ek pedig és a vilá-
giak küldöttei az alsóházat. Minden ház külön tanácskozik 
és hogy valami a törvény erejére emelkedhessék, erre mind-
kettőnek helybenhagyása szükséges. Közös gyűlések is vol-
tak, mely alkalommal a püspökök a szentélyben, a többiek 
a hajóban foglaltak helyet. Az imakönyvekben és offieiuin-
ban több lényeges változás, és több u j érsek fogadtatott el. 
Föliratot intéztek a reményfoki és egyéb anglikán püspö-
kökhöz, kijelentvén hitöket a szent könyvek isteni ihletsé-
géröl, végre Colensot kárhoztatták. Egy közbejött esemény 
azonban majd megzavarta az egyetértést. A püspökök háza 
azon indítványt fogadta el, hogy a béke helyreállítása után 
most ,Te Deum' tartassék, aminek az alsóház ellenmondott, 
az e czélra tartott közös gyűlés is zavaros volt, végre az in-
dítvány csekély többséggel határozattá emeltetett. A tcn-
nessei püspök felszenteltetett az anglikán egyház szertartása 
szerint, mely ünnepélynél mindannyian jelen voltak. A mon-
treali ang. püspök mint korelnök működött. A legközelebbi 
gyűlés New-Yorkban leend. Megemlitjük még mint ritkasá-
got, hogy a főt. és tiszt, urak tartózkodtak ez alkalommal a 
kath. egyház és intézmények gyalázásától, azért is igen ille-
delmesen viselték magokat. Többen ezen gentlemen-ek kö-
zöl szeretetreméltók, és szép ismeretekkel birnak. Szomorú 
látni, mint emésztik fel magukat ezen Penelope-munkában, 
és hogy s z e m e i k meg nem nyílnak az igazság megismerésére. 
Soraik mindennap ritkulnak, és amit ők vesztenek, azt a 

catholicismus nyeri meg, s lehet mondani, közölök a legja-
vát. A megtért prot. pastorokból a legbuzgóbb apostolok 
válnak. — Ez őszön a kath. egyháznak is voltak ünnepei. 
A lelkigyakorlatok végén minden püspök áldozáraival zsi-
natot tartott, s épületes volt látni, mily összhangzás létezik 
a főpásztor és papjai között, kiknek csak egy czéljok van : 
Isten dicsősége és híveik lelki üdve. Főt. Lavialle, ki a szent-
széktől louisvillei püspökké neveztetett, saját székesegyhá-
zában szenteltetett fel oct. 1-én roppant néptömeg jelenlété-
ben. A felszentelésre nyolcz püspök jelent meg. Spaulding 
baltimorei érsek nagyszerű beszédet mondott a hierarchiáról, 
az nap este pedig Mac-Gill richmondi püspök az egyház 
diadalairól. Oct. 15-én Conroy albanyi püspök az uj-yorki 
érsek által szenteltetett fel Albanyban. A szakadó eső és 
szél daczára ezeren sereglettek a székesegyházba. Habár 
most a megtérések gyakoriabbak nyugoton, hová a német 
és irhoni bevándorlók sürüebben jönnek, azért keleten is 
szép virágzásnak indul az egyház. Van egy területre nézve 
kis megye, mert csak áz uj-jerseyi államra terjed ki, hol sz. 
hitünk ügye különösen gyorsan halad, és ez a nevarki püs-
pökség. Alig múlik el vasárnap, hogy buzgó főpásztora tem-
plomot nem szentelne, vagy egy újnak alapkövét nem tenné 
le. Nevarkban magában egy franczia pap Gervais atya góth 
stylben nagyszerű templomot építtet, melyre a roppant költ-
séget ö maga szedte össze. Jersey-City-ben egy másik fran-
czia áldozár Senez atya, miután Istennek templomot emelt, 
tanodát is épített. Ugyanazon megyében vannak benczék és 
passionisták is. Van egy nagyszerű collegiuma is Seton-hall 
nevezete alatt, mely vetekedik bármily amerikai intézetek-
kel. Evvel kapcsolatban áll egy papnevelde is. — A cleve-
landi megyében Rapp püspök kórodát nyitott, melynek épí-
tése csak a mult évben kezdetett meg, 3 ma már betegeket 
fogadhat be. A louisvillei plébániában végre a mult évben 
megkezdett collegium befejeztetett, hála tiszt. HöfFer fára-
dalmainak, ki, hogy a valódi keresztény oktatásnak házat 
emeljen, éveken át koldult, és fáradságos utazásokat tett. 
Isten áldja meg a szorgalmas munkásokat ! 

VARSÓ, dec. 2. Nem érdeknélküli ismerni a részlete-
ket, melyek Zwolinskinak a varsói megye administratorává 
történt kijelölésére vonatkoznak, miután a kath. világ ál-
mélkodására a hivatalos lap azt jelenté, hogy eme választás 
a káptalan részéről egyértelmileg történt. Felinski érsek 
gyanítván a történéndőket, helyettese Rzewuskinak elmoz-
dítása esetére Szygielskit és talán ennek is előmozdítása 
után Damagalskit ajánlotta a káptalannak. Tscherkaskoj 
herczeg pedig a káptalannak kijelentette, miszerint a kor-
mány részéről egyedül csak Zwolinski fogna megerősittetni. 
Szygielski és Damagalski erre megegyeztek, hogy a pragai 
lelkészre ruháztassék a kormányzói hatalom. A ministeri 
hivatalos jegyzékben pedig, mint emiitők, az ügy máskint, 
és hamisan lett közölve. Mondják azonban, liogy Zwolinski 
első volt, ki a dolgok eme elferdítése ellen tiltakozott ; sőt 
kijelentette volna, miszerint a megye kormányzói működé-
sébe be nem lép, mielőtt a hivatalos lap a történteket hiven 
nem közlendi. Eddig a minister nenv teljesitette eme kivá-
natot, és Z. meg fog maradni kijelentett szándéka mellett, 
el nem fogadni a méltóságot, mely a katholikusok nézete 
szerint törvénytelenül ruháztatott reája. 
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Miután e tárgynál vagyok, érdekesnek tartom felem-
liteni egy pétervári orosz szakadár lap, a „Golos" hogyan 
czáfolja meg a varsói hivatalos lapnak Rzewuski ellen emelt 
vádait. Valóban figyelemre méltó, az orosz lap a logica és 
igazság ereje által legyőzetve, mily tanúságot tesz a kath. 
főpap mellett. „Noha nem tudjuk — igy ir — mint védte R. 
azon magaviseletet, mely miatt száműzetett; könnyű azonban 
átlátni, miszerint nem volt másra szükség hivatkozni, mint 
kötelesség teljesitésére. Mint a varsói kath. érsekség kor-
mányzójának a római szentszékkel kellett közlekednie ; az 
utóbbinak képviselője Oroszországban nem levén, mi volt 
természetesebb, minthogy a bécsi nunciushoz folyamodjék?.. 
Midőn a varsói egyik zárdában a szerzetesek főnököt vá-
lasztottak, ez által is csak a canoni rendeleteket teljesité, 
melyek értelmében a választás a szerzetesekhez kizárólag 
tartozik ; a canoni szabály pedig ily ügyekben a katholikus 
főpapra nézve magasabban áll, semmint a politikai rendeletek." 

Jelentve volt nem rég a politikai lapokban, miszerint 
a podoliai és zitomiri püspökök felhatalmazták megyebeli 
papjaikat, hogy hiveik oktatásában az orosz nyelvet hasz-' 
nálhassák. Ezen engedmény egészen természetes ; da váljon 
kiterjed-e az a kormány által engedélyezett tankönyvekre 
is ? Mi kételkedünk arról, ha igaz, mit eme könyvekről a 
,Den' czimü moszkvai újság mond. „Megvizsgáltuk — ugy-
mod e lap — a nyugati tartományokban a katholikusok 
használatára kitűzött kátét. A pápára vonatkozó tan igen 
halványan van előadva, és catholicismus tanai megszeliditve 
adatnak elő. Ezen munkában annyira hiányzik az őszinte-
ség, miszerint kételkednünk kell, hogy egy kath. áldozár 
ezen könyv nyomán adhassa elő a hittant." A „Den" nem 
kételkedik kimondani, hogy ezen eljárás törvénytelen ; pe-
dig e lap szerkesztői épen nem mondhatók részrehajlóknak 
irányunkban. Egyébiránt a ,Den< azon nézetbon van, hogy 
a „papismus" tanitása egy tanodában se tiiressék, mely az 
orosz államban bármily segélyezésben részesittetik. 

VEGYESEK. 
Az egyetemi könyvtárt a tanuló ifjúság és más nagy-

számú olvasó közönség veszi igénybe. Az olvasótermek 
szaporittattak, a világosság rendeztetett, az órák, mikor 
legyen nyitva a könyvtár, tetemesen többek. Ez mind 
jó ; de ez a használatnak csak egyik és igen kicsi 
része. Az ifjúság csak kozdő a tudományokban, kézi köny-
veket olvas ; fődolog a könyvtárnál, hogy a szakavatottak, 
akik kútfőkből dolgoznak, akik valamely tárgyat lehetőleg 
átkarolni, kidolgozni, és oiy könyvben összeállitani akarják, 
melynek értéke legyen, dolgozhassanak. S ez az ami egye-
temi könyvtárunknál lehetetlen. Tapasztalásból szólunk, 
ami a hittant illeti. Ha én 200 könyvből, melyet az index-
ből magamnak kijegyzek, alig találok 10-et, hova menjek 
szándékommal ? S ezen tizet is hol találom ? A könyvlaj-
stromban kijegyzett fiókban ? Ez nem létezik, vagy lia lé-
tezik, egészen más tartamú könyvek vannak a fiókban. Hol 
keresse tehát az ember ? Megy vaktában, s vaktában találja 
meg a könyvet ott hol nem is vélte,megtalálja egy hónapi, egy 
évi keresés után, megtalálja mikor keresésével felhagyott, 
s egészen mást keresett. Megtörtént velünk, hogy egy 
tárgyra vonatkozó könyveket nem már az indexből, hanem 

kezdve az első fióktól a 100,000 kötetek között kerestük, s 
midőn arczunkon, kezünkön, ruhánkon, tüdőnkön porral 
telten aknáztunk, a tárgyra vonatkozó könyveket rajkint 
egy fiókban fedeztük fel. Még tek. Csery ui-, mint legidősebb 
hivatalnok, egy kis élő index,; többre felsegitett. Hol egy 
könyv után háromhónapos vadászatot kell tartani, annyi 
időt veszteni : ott értékes tudományossággal nem lehet dol-
gozni. Mennyit várunk az egyetemi tanácstól a tudomány 
érdekében ! mennyit kívánunk a bizottmány tudós és eré-
lyes tagjaitól ! Jót javasoltak, csak a következő nagyságos 
rector urak legyenek rajta, hogy foganatosittassék. 

Religio, vallás, felekezetesség tehát ne legyen a képvi-
selők, hivatalnokok, vagy a községi pénzsegélyzendők meg-
választásánál. Mily békés élet volna ekkor ! De mikor, egyet 
a többek közöl, Pokorny Gusztáv evang. Szilassy Ferencz 
ref. egyházi gondnokok, mivel gróf Czebrián László katho-
likus pártján állottak Kubinyi Ferencz ellen a képviselők 
választásakor Losonczon, a magány, polgári, családi körök-
ben (részletes tudósításból irjuk) a boszantások, rágalmak 
záporával elöntetnek, mint árulók, úgyhogy az egyházi 
gondnokságról kényszerülnek leköszönni, hogy személyes 
függetlenségüket megóvják ; mit kelljen akkor gondolnunk 
e szózatra : félre a vallással a politikában ? Pokorny az egy-
házi gondnokságról leköszönt, emelkedett-e csak egy hang 
is, hogy a gondnokságot tovább is vigye, miután tiz évig 
vitte ? szólt-e valaki, hogy ismét választassék meg ? hogy ér-
demei a jegyzőkönyvbe tétessenek ? Nem tudjuk, de Büsbach 
presbyter (iiterae sensus) indítványára Pokorny Gusztáv vi-
selete kárhoztattatott. Nem vagyunk hivatottak az ág. egy-
háziak gyülekezeti határozataikat ismerni, mérlegelni ; 
de mikor rosz néven vétetik, hogy mi kath. képviselőben 
tudunk ceteris paribus megbizni, akkor jogunk van kérdezni, 
miért Ítéltetett el Pokorny ur a presbyteriumban követválasz-
tási szavazatjáért ? Ítélt-e el egy kath. püspök valakit emiatt ? 
Adjon a tárgyról felvilágosítást tek. Ballagi ur. Roszalni 
fogja ; de roszalásával megakadályozza-e ? Nem az a különb-
ség lesz-e igy közöttünk, hogy mi nyíltan kimondjuk, mások 
pedig megteszik; mi csak tanácsolunk, mások pedig tör-
vényt szabnak, hogy a vallásra kell nézni a választásoknál ? 
Várjuk a választ, és szeretni fogjuk, ha megnyugtatnak. 

Roskovány Ágoston nyitrai püspök ő mltga az ujesz-
tendöt azzal kezdte meg, hogy a ft. káptalannak 50 ezer ft. o. 
é. állampapírokban átadott az egyházmegyei alap számára, 
föntartván magának későbben meghatározni a czélt, melyre 
az fordítandó lesz. — Ez már a második adomány oly fön-
tartás mellett ; az előbbeni ugyan -40 ezer frt. tett készpénz-
ben, de állampapírok vétetvén, az alapítvány meghaladja az 
50 ezeret. 

Az egész birodalom börtöneiben összesen ez év végéig 
33,950 férfi és 5018 nő tartatott őrizet alatt, mi 3,229,5877 
ftnyi költséget okozott. Minthogy azonban a fegyenczek 
munkája 618,217 ftot hozott be, az állam tulajdonképeni 
kiadása 2,611,370 f t ra rug. (P. H.) Ez is sok, de mégis 
elég, .hogy egy dogmaticus igazságra emlékeztessen, az em-
beriség solidaritására, s ami ebből folyik, az egyesek tettei-
nek következéseire mindnyájunk fölött. Egy vétkezik , 
mindnyájan szenvednek; a 2,611,370 ftot legalább mink 
szenvedtük le. Ily solidaritást tanit a kath. egyház az örö-
kösödő bűnről, s reversabilitást a megváltásról. Per unius 
inobedientiain peccatores constituuntur multi; unius obe-
dientia justi constituuntur multi. 

Mindazon n. t. urak, kik 1861-ben a pesti m. k. 
egyetemen a hittani tanfolyamot befejezték, bizalommal 
kéretnek fel : miszerint szokásos évi jelentéseiket alapszer-
ződésük Vl-ik pontja szerint mielébb beküldeni szíveskedje-
nek. (Madaras, Bács-vm., u. p. Mélykút.) Láng Márton-hoz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és ICocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Unica ratio spei nostrae. — Egyházi 
tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Unica ratio spci nostrae. 
Napok gördülnek le napok után a nemzetek 

életében, évek váltanak fel éveket, Ki az, ki mond-
hatná, hogy egyik nap olyan mint a másik, hogy 
év nem különbözik évtől fontosság tekintetében ? A 
történet némely napokat a mult érczlapjára vésett 
fel, némely éveknek ledönthetlen emléket állitott, 
világos tauuságul arra, hogy egyesek és nemzetek 
életében napok és napok, évek s évek fontosságra 
igen igen elütnek. Boldog az, ki az időt ismeri; ki 
jókor észreveszi, hogy az egyetlen kedvező pillanat 
számára most beáll ; ki már a távolban látja, hogy 
mosolyogva közeleg feléje boldogságának nemtője,ke-
zében az adománynyal, melyet régtől fogva epedve 
vár, s ezt észrevevén,- siet teljesíteni a föltételeket, 
melyek alatt az adományt veheti, siet elkészülni az 
illő fogadásra ! 

I ly fontos sőt legfontosabb a mi édes hazánkra 
nézve 1866. mikor a legliazafiasabb fejedelem, saját 
magas személyében élére állván a nemzetnek, ő 
maga akarja vezetni nemzeti sorsunkat. 

Én ez évet a mult dec. 8-diki ünneptől számí-
tom, s elragadtatással veszem észre, hogy az 1865. 
magyar honatyák Magyarország szeplőtelen Véd-
asszonyáuak oltalma alatt gyűlnek össze, hogy a 
fölséges király páratlan leutazása s az oly neveze-
tes hongyülés megnyitása épen MÁRIA oktávájára 
esik. Én ezt nem tekintem véletlennek, amint csak-
ugyan semmisem véletlen a nemzetek életében; én 
ezt fensőbb intésnek veszem; azért engem e körül-
mény örömmel és lelkesedéssel tölt el, tiszteletemet 
a hongyülés iránt fokozza, reményemet az eredmény 
érdemében biztosítja, mindenelőtt pedig azon meg-
győződésemet szilárdítja, miszerint a nemzetek Is-
tene kezébe vette szeretett fejedelmünk szivét, ezu-
tán ő akarja sugalni és igazgatni; igen, e fensőbb 
sugalat impulsusának tulajdonítom, hogy ama hon-
gyülés megnyitását, mely uj korszak alkotására 

van hivatva, dec. 14-dikére s igy épen MÁRIA ok-
távájára tette; az Ur nemzetünk figyelmét bizo-
nyára azon magasztos Asszony felé akarta irá-
nyozni , kinek csudás fogantatásában a boldogság 
gyönyörű hajnala pirult ki ; kétségkívül az ősi 
m a g y a r bizalmat akarta lángra lobbantani azon 
dicső Védasszony iránt, ki elé e nemzetet feledhet-
len szent királya vezette, mondván: Ecce mater tua! 
Ah! az Ur tanítja e körülmény által is különösen a 
honatyákat, hogy ne feledjék, miszerint a hon, me-
lyet képviselnek, MÁRIA országa; hogy a szent-
istváni alkotmány teremtésében lényeges tényező 
volt a szent Sztiz iránti leggyöngédebb tisztelet, 
lényeges tényező volt annak nyolczszázados fentar-
tásában és megvédésében: épen azért nem szabad 
annak hiányoznia ugyanazon alkotmány visszaállí-
tásánál s kifejtésénél sem ; sőt épen e nemzeti erény-
nek kell megszentelnie a legtisztább hazaszeretetet, 
bölcseséggé hatványoznia a most oly szükséges 
okosságot. Értsük el ez intést, buzgalommal fogjunk 
kötelességünkhöz; a boldogság nemtője, az Úrtól 
küldve, mosolyogva közeleg ; teljesítsük a föltételt, 
mely alatt adományait várhatjuk és — reméljünk ; 
mert : signum magnum apparuit in coelo: mulier 
amicta sole et luna sub pedibus eins, et in capite 
eius corona stellarum duodecim ! 

Igaz, ragyognak a magyar történetben időkö-
zök, melyekben a haza polgárai nyugottan teleped-
tek le csendes tüzhelyeikkez, magok köré gyűjtöt-
ték szelid munka után vidám övéiket s boldog lé-
lekkel éldelték a béke örömeinek édes mézét. Hogy ne 
fordulnának elő ily időközök? Előfordulnak, de 
századokon át gyéren és nem is valának tartósak. 
Idegen népek közé czövekelték be hazájokat a hős 
elődök ; idegen elemek torlatától vétettek körül ; és 
ez idegenek nemcsak fajra, de érdekre é s szenvre néz-
ve is idegenek voltak és maradtak ; a béke jótékony 
nyugalmát, a nyugalom édes gyümölcseit csakha-
mar megirigyelték tőlünk; reánk rohantak. Vagy 
ha a szomszéd komolyan okulva egy ideig nem jött 
fölriasztani pihenő helyünkből: elég kábák voltunk 

6 



4 2 

mi magunk bizonyos gyászos sugalatnak engedni, 
— egymást rázni fel, s egymás ellen dühhel ron-
tani! . . . A mi történetünk véres könyv, helylyel-
lielylyel gyászszegélylyel ; annyi sötét nap, annyi 
zivatar talán egy nép életét sem bontotta mint a 
szegény magyarét, És most kérdem : annyi szörnyű 
tusájában voltak-e szövetségesei a magyar nemzet-
nek? Annyi zivatar idején voltak-e barátai, kik neki 
biztositó jobbot nyújtottak a mostoha erőszak el-
len? Nem tagadom, igen, voltak. Egyszer a német, 
máskor a bizanti császár pártunkat fogta; de azt 
kell mondanunk: vajha ne fogta volna, vajha a ma-
gyar nemzet hirét soha se hallották volna ! IV. Bé-
lának az utólsó Babenberg lovagias szavát adta: 
ugy, de a lovagiasság, mint látszik, akkor is a sze-
mélyek szerint majd erény majd bün volt; sajnos 
ez utóbbi volt az emiitett szövetséges részéről is. 
Nikápolyhoz az egész világ igért hadakat küldeni; 
láttunk is idegen sisakokat ragyogni a magyar zász-
lók körében, de a rut vereség tekintetében az idegen 
segédhadak nem tehettek egyebet, mint hogy azt 
velünk megosztották. Emlitsem-e Erzsébet királyné 
és V. László szövetségeseit, kik. hogy mindig közel 
legyenek hozzánk a vész idején, éjszaki várainkba 
rakodtak be, s népünk iránt gyakorolták a barátsá-
got, mely ma is csehbarátságnak neveztetik ? Hu-
ll yady Mátyás „atya" czimmel megtisztelt pártfogó-
jának még csak nevénél is szégyen és boszonkodás 
fogja el a magyar keblet. 1526 a király és püspö-
kök, mint újkorijeremiások, jajveszékléssel töltötték 
el a világot a magyar haza sorsa felől ; meghúzták 
a vészharangot, hogy, akiben a buzgóságnak vagy 
szeretetnek csak egy szikrája van, jőjön Magyaror-
szágba a kereszténység védbástyájának védelmére. 
Senki sem jött, senki sem a világi fejedelmek közül. 
Ágyúdörej zúgott fel Mohácsnál; a magyar nemzet 
virágát temették; a gyász cselekvény moraja volt 
a z . . . A gondviselés megengedte a végzetes leczkét; 
de a nemzetet még jónak látta megtartani. Keveseb-
ben levénk, de a kardot még elbírtuk ; és mert a 
magyar, ha fegyvert kellett fogni, soha sem nézte, 
hányan vagyunk, — tovább harczoltunk, annálin-
kább mert kellett is. Támadtak uj szövetségeseink, 
bár ne támadtak volna ! Szapolyay fegyvertársa 
miatt a gyalázat bélyege sötétlik ; az ő szövetségese 
nem volt a nemzet szövetségese. Ezentúl a franczia 
és svéd királyok neveivel is találkozunk történetünk 
lapjain : de a vér arczunkba szökel, lia elgondoljuk: 
mily aljasan élt vissza szerencsétlenségünkkel a fel-
használás, a hitegetés, az önérdek. Századokon át egy 

legigazabb barátja vala hazánknak, egy leghívebb 
védnöke és frigytársa, kiben méltán bizhatánk 
ki szeretetét, hűségét, áldozatkészségét tőle telhető-
leg mindig bebizonyitotta, — a kereszténység atyja, 
a szentséges atya, a pápa ; örömnapjainkat a dicső-
ség jelvényeivel és czimeivel emelte; gyászos kor-
szakainkban mellettünk maradott, buzdított, lelkesí-
tett; üres pénztárunkat aranynyal töltötte, elha-
gyott zászlóinkat vitézekkel környezte. Mátyás ki-
rály II. Pius, II. Pál, IV. Sükösd pápáktól közel 
1,000,000 aranyat vett át hadi készületekre; VII. 
Kelemen csak a mohácsi nap körül 400,000 frtot 
küldött II. Lajosnak s e fölött még 9500 katonát, 
ugy hogy a 25,000-nyi királyi tábor tetemes részét 
pápai zsoldosok tették; ugyanazon szentatya 1532. 
100,000 aranyat s 8000 liarczostszállitott Ferdinand 
oldalára a török ellen ; emlitsem IV. Piust, VIII . 
Kelement, II. Orbánt, a Sándorokat, XI. Inczét, ki 
egymaga 2,000,000 aranynyal segité elő a török ki-
üzetését?Ez egy jóságos atyát kivéve,királyaink többi 
szövetséges névsora csak pironkodásaink, csak ve-
reségeink jegyzéke; valahányszor szövetkezett a 
magyar, csak mélyebben sülyedt a bajba, csak szé-
lesbitette a sebet magán és hazáján; a szentatya 
annyit akart tenni és tett, amennyit tehetett; saj-
nos ! mindent nem tehetett ; jótéteményeinek emléke 
élni fog örökre minden hazaszerető magyar szivben; 
székét, hármaskoronáját, főpásztori botját, hatalmát, 
szeretét áldani fogják a késő unokák is, midőn tör-
ténetünk lapjain jóságával találkozandnak : vajha 
azt meghálálni, talán valamennyire visszafizetni is 
törekednének!! Ennyit tett a magyar hazájáért a 
szentatya, de még sem tehetett mindent; ő egymaga 
meg nem akadályozhatta volna, hogy e nemzetet a 
sürü zivatarok el ne sodorják az enyészet örvé-
nyébe. Volt azonban még egy szövetségesünk, igen 
volt, ki a páratlan múltban védőleg terjeszté ki fö-
löttünk jobbját, s ha önhibánk miatt elbuktunk, az 
esésből újra fölsegített ; igen volt, ki a szomorúság 
napjai között többször szinte váratlanul felhozta az 
örömnapját a haza egére, dicsőséggel vette körül a 
magyar zászlókat, diadallal ékesitette a küzdőket. 
Ki ezen szövetséges hatalmasság? Az, kinek képe 
ragyogott a zászlókon, kinek neve élt a hősök szi-
vében, kinek hódolatot zengett király és nemzet, ki-
nek szeretete tündökölt a fényes napban fölöttünk, 
ki iránti bizalomból illatozott minden virág közöt-
tünk • ki lett volna más e titkos, de erős és hűséges 
hatalmasság, mint MÁRIA, Magyarország védasz-
szonya!? Az első szent király megtanította a ma-
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gyar t a kellemes MÁRIA névre, bizalmat sugárzó képét 
beirta annak szive mélyére, országát MARIA országá-
nak nevezte el, s még időszámításába is bevitte a Boldog-
asszony és Nagyboldogasszony nevezeteket, és halálos ágyán 
körültekintvén a hatalmasságok fölött, legezélszerübbnek 
találta szeretett nemzetét ugyanazon hatalmasságnak, az 
Isten anyjának ótalmába ajánlani : 

„Most néked szent imát rebeg ajkam, szűz MARIA ! 
O vajha nemtöm szárnyain hozzád felszállana! 
Könyörögj szerelmes JEZUSunk előtt hü népemért, 
() Isten-anyja, esdekelj annak jóléteért ; 
Kér j Istentől hitbalzsamot szívökre, MÁRIA, 
Légy béke s veszély között, ezek védasszonya !" 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 18-án. Menjünk tovább, fiizzük az ellenté-

teket, ismerjük a hadtervezetet. 
Akadálynak mondatik a haladásra, hogy a papság 

részt vegyen a politikai mozgalmakban ; pedig ki segítette 
jobban hazánkat a legválságosabb időkben,semmint apapság? 
Nem szolgált-e hiven, önfeláldozással az egyházban, az or-
szággyűlésen, egykoron a csatában ? Béke idején nem emelt 
e tudományos intézeteket, neveldéket, kórodákat ? Szükség 
idején nem első volt-e a pénzáldozatban ? A papságnak el-
sőnek kell lenni a keresztény erényekben, nem tagadhatja 
senki, hogy első volt a polgári erényekben is mindenkor. 
Mit jelent tehát ama szólam : a pap az oltárhoz ! Igen is 
szükség van reá, hogy az egri és mohácsi választási jelene-
tek egyetemessé ne váljanak. Akkor van a papra legna-
gyobb szükség, mikor mondják, hogy reá nincsen szükség ; 
jobb, önfeláldozóbb polgári osztály nincsen a papságnál. Mit 
jelent tehát e szólam : a pap az oltárhoz ? Igen, aki ezt 
mondja, az is jőjön az oltárhoz ; vagy ha a haza egy oltár, 
melyen a hazafi szivek áldoznak, ugy igazán a pap az ol-. 
tárhoz. Egy magában e szólam a szenvedély szava ; de nem 
áll magában, ez csak egyik nyilatkozványa az egyetemes 
iránynak, mely nagy mérvben érvényre törekszik. Hazánk-
ban csak a képviselettől, vagy a választási befolyástól akar-
ják távol tartani ; másutt az egész politikai, polgári életből 
kiszorították, nem birtokolhat, végrendeletet nem tehet, sőt 
a templomot is mint laicus, községi, gyülekezeti házat tekin-
tik, mintha benne nem laknék az élő Isten-ember, melyről 
tehát nem a püspök, nem az egyház, hanem az állam ren-
delkezik. Mondaná valaki, hogy agyrémekkel küszködünk, 
még nem vagyunk annyira. Igaz, hogy ínég annyira nem 
vagyunk, de egyenesen oda tartunk, hogy annyira legyünk, 
s nem szabad elfelejtenünk, hogy az egy századra előre tett 
ugrások igen gyakoriak a mai világban. Fient, fieri quae 
posse negabam. A tények elvre vezetnek vissza, s ha az el-
vet-tartjuk szemünk előtt, ha arra figyelünk, hány fokot ha-
ladott az meg már külföldön, közöttünk az első fokait könv-
nyen felismerhetjük, s hol fog végződni, előre tudhatjuk, 
előre megmondhatjuk. E tények magokban még nem érde-
melnek ugyan jeremiádokat, de kevesbé érdemlik azt meg, 
hogy az, ami iniatt valaki által jeremiád iratik, megbocsát-
ható gyarlóságnak mondassék. A viz erősen szivárog a ha-

jóba, nem hasztalan dolog, ha lármázzuk : elsülyed a hajó ! 
Mondhatnók : szivárog a viz ; de oda tekintünk, ami készü-
lőben van, teljes joggal mondhatjuk : elsülyed a hajó. S ha 
már gyarlóságról kell szólani ilyésekben, legnagyobb gyar-
lóság, ha gondoljuk, hogy hazánk az összes európai forron-
gás, átalakulási menet befolyásán kivül van ; legnagyobb, de 
az írónál alig menthető gyarlóság, ha az egyes tettekben, 
jelenetekben, szólamokban, vagy eseményekben nyilatkozó 
elvet szem elől elveszítve, gyarlóságnak kiált juk azt, ami 
az anti-redemtionalis világelméletnek nyiladozó foka. 

Akadálynak mondatik a házasság mint szentség, s 
azért nem kevés az izgatás, a panasz, nem hogy szűnjék 
meg szentség lenni ; hanem hogy ugy vétessék fel a törvény-
hozásban, mint nem szentség. Legyen előbb a házasság kö-
rülvéve oly polgári szabályokkal, melyek a szentséget benne 
számba nem veszik, azt mint tényt irányadóul nem tekintik, 
s azért a canoni törvényhozást szem elől egészen mellőzik: 
könnyű lesz a házasságot azután mint pusztán polgári szer-
ződést kikiáltani ; s mikor emez egyetemes hadmozdulat 
többi pontjai is be lesznek véve, könnyű lesz a polgári há-
zasságot kimondani. Quidquid agis, prudenter ágas, et re-
spice finem; mai nap legszükségesebb szabály. Nem az, ami 
kérdésbe vonatott, hanem mi fog ezután következetességgel 
kérdésbe vonatni; nem az, hol állunk ma, hanem hova 
fogunk vezettetni, sodortatni, — — vettetni ; nem az, 
mennyit nyom magában e vagy ama követelmény, hanem 
mily elvnek a lehozása az, tehát a tényből, mily elvre elke-
rülhetetlen a felhozás, az elméleti felvitel belőle ? Ily lánczo-
latban, ily szélesre, magasra, mélyre terjedő füzérben a leg-
csekélyebb követelmény is nagy horderejű. 

Tudjuk, hogy az élet ellentétekkel bővelkedik ; de az 
is igaz, hogy végre mégis kijut az egyenes vonalra : s ha 
megegyeztünk egyik tételben, a másikban előbbi megegye-
zésünket fegyverül fordítják ellenünk. Nincs élesebb fegyver 
mint saját fegyverünk, nincs zúzóbb fegyver, mint a reánk 
sütött ellenmondás előbbi szavainkkal, tetteinkkel. A vilá-
giak könnyen kivonják magokat az ellenmondásból, mivel 
ők nem képeznek egymásközt hierarchicus, szervezett tes-
tületet, ők nem őrei az elveknek, közülök kiki magánosan 
áll, hol elleninondást pirítanak egyikre, elvonul, a szerepet 
másiknak engedi át, vagy pedig, mikint Palmerston, Russell, 
Cavour mosolyog szemérem nélkül. De mink felelős testület 
vagyunk jövő viseletünkre, felelős testület utódainkra is. 
Mikor az első ponton folyik a harcz, elvről, tanról, dogmá-
ról hallani sein akarnak : mikor a harcz a második ponton 
van, az első pontnak fényéből tant csinálnak ellenünk. Kö-
rülveszik a házasságot polgári szabványokkal, előszámlál-
ják az eseteket, mi tartozik belőle a polgári törvényhozásra, 
törvényszékre; mikor mindezek megtörténtek, észrevesz-
szük mink, észreveszi mindenki, hogy nem maradt fel be-
lőle más, mint az egyház elméleti'tana a szentségről, mely-
ből a gyakorlatban mit sem lehet érvényesíteni. Mikor a 
szentség tana a gyakorlatból elveszett, csak egy lehcllet 
kell, hogy kimoudassék : polgári házasság. 

Nem szabad felejtenünk, hogy a békés és a vérengző 
forradalomnak különbözik a menete. A békés forradalom 
egyes tényeken, sok ellenmondások kíséretében, követelt 
engedmények alakjában folyik le, s igyekszik tényekből tant 
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csinálni: az erőszakos forradalom pedig tant mond ki, elmé-
letet szabványoz, a gyakorlati alkalmazást időre hagyja . A 
békés forradalom álnok, simulékony, tanban mindent meg-
enged, csak gyakorlatba ne vitessék általunk, s megvan az 
incselkedés, hogy sokan közülünk a gyakorlati okosság kö-
penye alatt alkudjanak, alkalmazkodjanak : a vérengző for-
radalom kegyetlen, s rémités tar t ja fogva a kebleket. Mily 
kellemetlen, mily impracticus, mily izgága, mily ingerlő a 
békés forradalom mézes, zsiros, csuszékony menetében, ha 
akkor valaki felszólal, a tant egész szigorú gyakorlatával 
hangoztatja ! Ez ember nem életrevaló, ez kiállhatatlan, a 
simulok, az engedők a bölcsek, nem tudván, hogy mikor 
legalább a felét megnyerettnek vélik,már az egészet elvesztet-
ték, s mikor tőlök a másik felét követelni fogják, szavuk nem 
lesz. Miután a tények meglettek, könnyű belőlök tant alkotni; 
miután az elmélet megállapittatott, könnyű az egyes alkal-
mazásokat végre hajtani. Ezt szem előtt tartva, végh etlen, 
mérhetlen áldás IX Piusnak ,Quanta cura' körlevele és syl-
labusa. O a forradalmi tannak elméi etét a kath. egyháziaknál 
lehetetlenné tette. Tényekről nem szólt, hanem csak tanról, 
azért, mi légyen a teendő egyes országokban, részletes kö-
rülményekben, gyakorlati kérdésekben, ezt a helyi püspö-
kök bölcseségére, és minden katholikusnak lelkismeretére 
bizta ; de meggátolta, hogy a tényekből, bár miképen üsse-
nek ezek ki, tant vagy elméletet alakítani soha ne lehessen. 
Az akaratot az Isten törvénye vezérli, IX Pius megelégedett 
jelen körülményekben az elméknek igaz ösvényt nyitni, 
testületünket az ellenmondásoktól, mely alatt utódaink sin-
lődnének, s reánk kárhozatot mondanának, megóvni, meg-
menteni. Ez is a körlevél fulánkja, az érvényre ^kerekedő 
forradalmi tanok életére, hogy tani érvényt soha nem nyer-
hetnek. Erezték ezt a kőmives secták, érezték a forradalmi 
tanok mesterei, amit a körlevél ellen megtehettek, mindent 
megtettek. Egy ledönthetlen gátot ismertek fel benne, e gát 
ellen törtek. A tigris marta, (harapta a vasketrecz rúdjait. 
Ez ösztön, melyet, habár emberekről is van szó, morbus ra-
biesnek kell nevezni. Hucusque procédés, hic confringes tu-
mentes ductus tuos. Nem elég a tény, még tan is kell hozzá. 
Az ó világban som volt elég hogy egy liber civis mellett 200 
rabszolga volt, Aristoteles kellett hozzá, aki ezt természeti 
törvénynek kiáltsa ki. Nem volt elég hogy a caesar mindont 
tehetett ; a stoicusok tanára is volt szükség : caesar deus, 
divus. A tény, meddig tény, türethetik, a tan az, mely reá 
szentesítést ad. A forradalom nem akar csak türetni, mivel 
uralkodása pünkösti királyság lenne, ő tanra törekszik. Az 
akaratot az ellenállástól elriasztja, mivel gyilkosság a z u t j a ; 
hol is tett a többség forradalmat a kisebbség ellen? Mindig a 
vakmerő kisebbség tette azt az ellenállni nem merő több-
ség ellen. De semlegesség elég lehet a tett véghezvitelére, 
nem elegendő azonban a maradásra. Aki hogyan gondolko-
zik, ugy cselekszik. Foglaljon helyet a keresztényellenes 
tan az elmékben, századokra biztos lesz az országa, Igy 
megyünk egyes kérdésekből, tényekből a tanra. Egyes a 
kérdés, részletes a cselekmény, de a többinek, melyek kö-
vetkezni fognak, úttörője az. Ellene harczolván, tiltakozván, 
a tények egész lánczolata ellen liarczolunk, nehogy tanná 
váljék, tiltakozunk. 

Ide vehetnők még az iskolát,az elemitől egészen az egye-

temig, a tudományos intézeteket, egyleteket, a kórházakat , 
melyekből szerzeteseink kiűzetnek, az alapítványokat ; a 
legfelsőbb kormányköröktől le a társadalmi élet legszűkebb 
köréig, az irodalmat, az időszaki sajtót, mindenütt borzal-
mat gerjeszt a fekete rém, . . . . a természetfölötti rend, az 
egyház, a megváltás ; el tehát vele ! El . . . . egyes ponto-
kon, de következetes sorban, el . . . . egyes kérdésekben, de 
kiszámított rendszerben ; el . . . , hazánkban a kezdőnek 
alakjában, 50 év múlva majd ottan lehetünk, hol Franczia-
ország, hol Belgium ma vagyon. Hazánk ma conservativ, 
mikor a korona és nemzet jogai vannak kérdésben ; de a 
benső rendezésben ? Ne féljünk, vagy inkább ne hitegessük 
magunkat, hogy a nagy társadalmi kérdéseken kivül fogunk 
esni. Nálunk is betörnek ezen csaták, hazai, magyar alak-
ban, viszonyainkhoz alkalmazva, nemzeti szellemünkhöz 
idomitva ; nem is az a nehezség, kell-e eme kérdéseket fel-
venni, hanem miképen kelljen nemzeti alakban feltenni ? 
Akik ellenünk fognak állani, jól tudják, hogy a kérdést jól 
feltenni, annyit tesz, mint a kivánt megoldást megnyerni, 
csak a jiniképen'-en tanakodnak. S az irodalom már is ki-
sértget utakat . Nem politikai, hanem társadalmi tárgyak 
azok, melyek nekünk forró harczokat fognak szülni. A po-
litikában jártasak, a társadalmi kérdéseknek csak alfáján 
vagyunk. Boldog aki ezeket tanulmányozta, hogy annak 
idején testvéreinek szolgálhasson. A család, apa és magzat, 
fér j és feleség, — a birtok, ennek kezelése, czime, átruhá-
zása, végrendelet, az alapitvány, — az egyesülés, ennek 
létjoga, önkormányzata, — az iskola, a nevelés, — a pénz, 
s énnek értelme, mértéke, czélja stb. mindezek oly tárgyak, 
melyekre dogmáink, jogaink vannak. A ker. tan nem is 
annyira politikai, vagy állami tan, semmint társadalmi. Mikor 
a politikát,az államot legyőzte, már akkor a társadalmat régen 
legyőzte az egyház. „Hesterni sumus, et vestra omnia imple-
vimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra 
ipsa, tribus, decurias, senatum, forum. Sola vobis relinqui-
mus templa." Tertullianus szavai a pogány államhoz. A tár-
sadalom keresztény, az államhatalom pogány volt. A társa-
dalom a mi erősségünk. Hol az államból az egyház egészen 
kizáratott, például Belgiumban, a társadalomban mégis en-
gednek, államelvüktől elállnak, ,Veni Sancte' ,Te Deum'-
ra állam-testületileg templomba jönnek, esküt tesznek, Is-
tent vallanak. Itt a mi terünk : boldogok legyenek, akik 
nálunk egyleteket, köröket alapítanak, mivel a keresztény-
ségnek társadalmi közegeket készítenek, melyek által har-
czolhat a vésznek idején. Testületünk, papirendünk is ön-
magában nem politikai, hanem társadalmi közeg, s az is az 
erőnk, ha igazán társadalom vagyunk, anima una egymás 
közt, fratres consunnnati in unum. 

Ha tehát örülünk is, hogy hazánk politikai viszonya, 
fölséges urunk, királyunk kezdeményezése folytán, remény-
teljes ösvényre hozatva, a megoldás szerencsés sikere felé 
haladhat ; habár a jogfolytonosság, a történeti jog, a száza-
dos megalapított, kötésekkel, királyi eskükkel szentesitett 
alkotmányos függetlenség s önkormányzás Európában egyet-
len, s jelző tünemény : örömünk mindazonáltal csak a poli-
t ikai téren marad ; a társadalmi tér, a benső törvényhozás 
semmi reménynyel nem kecsegtet; a jogfolytonosság kívülre, 
tabula rasa belülre ; hagyományos jogok a birodalom másik 
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fele iránt, felforgató szellem bent a hazában. Az elmék kül-
földi eszmékkel telve vannak ; ki miket olvas, ugy gondol-
kozik is. Hogy pedig komoly, az igazságnak szolgáló, az ol-
vasók méltóságához, műveltségéhez, az ügy magasságához, 
a szükségek nagyságához aránylag megfelelő olvasmányt 
nyujtsunk honfiainknak, arról sikeresen nem gondolkodtunk. 
Az eszme nagyságától elijedtünk. Jó az egyes tűrhető, sőt jeles 
is lehet békés időben ; de a küzdelmek korában válhoz a vá-
lat ! Magunk között csak van módunk elbeszélni, de 
itt hódítani kell eszmékkel, rendszerre alapított nézetekkel. 
Erre eszközünk még nincsen, sok elmék óhajtanak valami 
szilárdat, magasztosai, komolyat, de nem lelnek; mennek te-
hát a külföldről ide becsatornázott árfolyammal. Mily barát-
j a i ezek a jogfolytonosságnak, a nyolcz százados jogállapot-
nak, mikor komoly vitába sem akar ják venni a kath. egy-
ház annyi százados jogait ? Religio domináns a kath. reli-
gio ; tudjuk, hogy az utolsó három században a reli-
gio uralkodása hazánkban soha sem volt az, ami Poroszor-
szágban, Dániában, Muszkaországban, Angolországban ; 
mégis ki fog erről többé vitát kezdeni ? Conclamatum est, 
ezt válaszolják ; a vallások teljes egyenjogúsága társadalmi 
közjogi dogma. Ha csak egyenjogúság lenne ; de mikor té-
kozlás akar lenni, elnyomás, . . . Akkor katholikusaink fel 
fognak ébredni. Simán, színezetten fog mindez létre hozatni, 
hogy fel ne zökkenjen, a destructio müve fel ne akadjon, 
visszahatást ne ébreszszen fel ; ma egyik, holnap második, 
holnapután harmadik ponton, s igy tovább. S ez az, mi nem 
csak megzavar, hanem el is pirit ; ez az, mi komoly mun-
kára int ; ez ez ami jó kath. férfiainkat is leginkább képes 
felébreszteni, komoly védelemre felhívni, ha ideje-korán az 
eljárási modornak szégyenitő jellegét kiemeljük. Simulá-
aainkkal, engedményezésekre hajló viseletünkkel, föltevé-
seinkkel, hogy talán nem oly gonosz a helyzet, annyira még 
sem mennek a dolgok, oda, azon helyre jutottunk, hol csak 
a deszkát kell lábunk alól kihúzni, s . . . Hol is számíthat-
tunk ily jelenetre, hogy a jószágot zsidónak nem akarni 
bérbe adni, már országos bün, mely ellen a legelső Jiazafinak 
is kell magát ünnepélyes nyilatkozattal védeni ? Hol számí-
tottunk, hogy Debreczenben, egy olvasó-egyletet alakítva, 
kimondják, miszerint minden törvényesen bevett vallások 
tagjai befogadtatnak az egyletbe, tehát csak keresztények, 
a Pesther Lloyd *) írni meri : „ein Factum, das die Zeitge-
schichte mit objectivem Grleichmuthe zu registriren Mühe 
haben wird." „Echt mittelalterlicher Passus" „glorreicher 
Satz," s bemutattatik K. D. mint közbünös e tételben, föl-
hivatik Tisza Kálmán, nem szégyeli-e, hogy ez Debreczen-
ben történt ? Nem az itt a jel, hogy az israeliták panaszt 
emelnek, ámbár 15 év előtt ezt sem merték volna tenni, 
hanem mivel e tényt már a közindignatio czéljául teszik ki. 
Valóban ott vagyunk, hogy ker. társadalmunkban már ottho-
nosok sem leszünk, s az szülhet közindignatiót, hogy ily 
tényt valaki merészel közindignationak oda vetni. Igy ébred 
fel a ker. érzelem sokakban. 

Azért irtuk, hogy más körülmények között teljes re-
ménynyel volnánk hazánk benső átalakulása iránt ; most 
azonban, nem hogy kétségbe esnénk, hanem méltán aggó-

*) 7 sz. 9 j a n . 1866. 

dunk. Kétségbe nem estünk, mivel tenni akarunk, a kétség-
beesett felhágy mindennel ; mink csak aggódunk, aggódunk 
azon ami történik, inkább azon ami nem történik. — Hol 
van esemény, körülmény, jel, mely aggodalmainkat szün-
tetné ? Keresünk, kutatunk, óhajtunk, vizsgálódunk; de saját 
papi leikeinken kivid, ide értve a kevés buzgó világiakat, 
sehol nem találunk. S ezek is, ki mit akar, sem mink nem 
tudjuk, sem a világ nem tudja. 

Hol volt, mikor volt hazánkban, hogy mi feszegettük 
volna a bécsi, a linczi békekötések, és az 1791-i törvény 
érvényét, s ami ezekben megalapittatik, hogy valaha, vala-
miképen megtámadtuk volna ? Hol volt, mikor volt, ki által 
történt, ki által pártoltatott, hogy mink prot. rokonainkra 
nézve inditványoztuk volna, hogy Patakon, Debreczenben, 
Pesten ne legyen saját iskolájuk, ne nevezzék igy e tanodákat, 
hogy adják ide alapitványaikat, templomi, papi birtokaikat 
stb. ? Ellenünk ezt prot. atyánkfiai megteszik. Ki tiltako-
zott valaha azon törvény ellen, hogy a két vallású prot. 
lelkészek, rectorok, ekklézsiák ki ne kapják részletüket a 
tagosításoknál ? Nem adták meg ezen részletet püspökeink, 
káptalanaink ? Sőt néhol nem adtak-e többet ? Tapasztal-
tak-e valahol nehézséget e részlet kiadásában ? Ime, a rész-
letet megkapva, most már azt is követelik, amiből azon 
részlet adatott. Alapitványaink kath. templomok építésére, 
javitására, u j parochiák felállítására, iskoláink föntartására 
szolgáltak, szolgálnak ; prot. atyánkfiaink is birnak ily ala-
pítványokat, s azt sem tudjuk, mily nagyok ezek, mivel 
titkot csinálnak belőle ; mikor mondtuk mi, hogy ezen ala-
pítványokról számoljanak, hogy ezek tőlök vétessenek el, s 
minden bevett, s beveendő vallással felosztassanak ? Ok ezt 
is megtették t. Blázy Lajos személyében. Plébánosaink na-
gyobbrészt szegények, feleországban szűkölködnek, vannak 
templomaink, melyekre nézve nagy jótétemény, ha a pesti 
Oltáregylettől egy misemondó ruhát, egy kelyhet, egy paci-
ficalét, corporalét kapnak ; alapitványaink tehát nem ele-
gendők, s nem mi vagyunk okai, hogy ami egykoron ele-
gendő volt, ma már igen kevés, ugy hogy ha egy templom 
leég, a püspöknek négy, tiz évig kell várni, mig tetőt kap a 
templom ; hány évig kellett a dunaföldvári templomnak 
tető után várni ? mennyit olvastunk az iszkásziról ? Mégis 
nemcsak egyenjogúság az, amit követelnek a társadalom-
ban saját cultusgyakorlataikra,hanem közös birtokolás, közös 
osztakodás a miénkben. Eddig csak a pénzalapitványokban 
akart Blázy ur, és mikint a Prot, lap t. szerkesztője irta, egy 
bizonyos prot. párt részt venni ; de ez uton nem fog-e ily 
részt követelni a fönlevő kolostorokból is ? A vallás- és az 
iskolaalaj) az igazságtalanul, a szentségtörőleg elnyomott 
kolostorok, templomok javaiból, arany, ezüstkészleteiböl 
született ; az eltörült kolostorok tehát élnek e pénzalapban, 
a visszaállított kolostorok élnek az ő birtokolt javaikban ; 
lia tehát az eltörült kolostorok javaiban osztakodást köve-
telnek, miért nem a fönlevő kolostorokban? Mivel talán 
ezeknek most élő birtokosaik vannak ? Es ha nem tömí-
tettek volna el, amint igazságtalanul, császári parancscsal, 
hazánkra nézve alkotmány-ellenesen törültettek el, követel-
nék-e a protestáns rokonaink közöl néhányan e kolostorok 
javait ? Talán nem, mivel élnének az önkényüleg, alkot-
mány-ellenesen eltörült szex-zetes rendek. A pénzalap ugyan-
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az, egyik rész az élő szerzetes rendek kezeiben, másik rész, 
a Clarissák, Pálosok, Trinitariusok, Augustinianusok stb. ja -
vai kath. czélra összesítettek, kezeinkben vannak. Nem 
éltink-e mink, kinek kezeiben van e birtok ? Több jog 
volna-e ezeknél, ha ama szerzetes rendek élnének ? De re-
ánk szállt, hogyan foszszanak meg minket, az örökösöket ? 
Ha t. Blázy Lajosnál, és t. Ballagi Mór ur által kijelzett, s 
általa nem istápolt, sőt törekvéseiben kárhoztatott pártnál 
csak egy piczi hazai, alkotmányossági szeretet volna, elsők 
volnának, kik II József alkotmány-ellenes, zsarnoki eljárása 
ellen tiltakoznának, s a szerzetesek javait nem magok kö-
zött elosztani, hanem azon, alkotmány-ellenesen eltörült 
szerzetek visszaállítását, és ezen javak visszaadatását indít-
ványoznák. Mikor gróf Thun alatt patens-historia volt, a ka-
tholikusok felszólaltak 1791 mellett, a patens ellen, alkotmá-
nyosak voltak; prot. atyánkfiai közöl máig sem szólal fel' senki 
a szerzetes rendek erőszakos eltörlése ellen hazánkban. Sze-
retnénk az alkotmányosság őszinte szeretetéről példát látni ; 
szeretni az alkotmányosságot önmagáért, nem pedig mivel 
némely időben czéljainkat, érdekeinket elősegíti. Finis san-
ctificat media ; ezt süti a katholikusokra a Prot, lap 52-ik 
sz. 1670 lapon t. Ballagi M. ur védve alatt F — y J — f ur ; 
pedig ép ezáltal, hogy 11 József alkotmány-ellenes ténye ellen 
máig sem til takoztak, sőt ezen alkotmány-ellenes tényből, 
az alkotmány-ellenes császár szándéka ellen, hasznot akar-
nak húzni, mutatják, hogy bizony F — y J—f előtt különö-
sen finis sanctificat media : nekünk hasznos, tehát helyesel-
jük, s kapar juk kezünkbe. 

Volt 1791 év, mikor először hallatszott ily óhajtás ; I 
Ferencz király vallásos alapitványaik kimutatását köve-
telte, hogy lássa, szükségük van-e segélyezésre, azután a se-
gélyezési módról tanácskozandó ? Jónak találtatott, az ala-
pítványok mibenlétét elő nem mutatni, a kéréssel e nemben 
felhagyni. 

A jogfolytonosság kívülre nagy joglerontásra fordul-
hat belülre. 

Nem Cassandra kiáltásai e?ek, mivel nemzetünk ter-
mészetes jó szellemében, (le különösen, kit mindenek fölött 
hálánk legmagasabb nyilatkozatai között kell említenünk, 
ö Fölségében, a kath. egyház apostoli és fővédnökében bí-
zunk, hogy t. Blázy Lajos urnák t. Ballagi M. ur által a tu-
lajdonjogba ütközőnek elismert, rape-cape,— markolj, ragadj, 
fosztogass — fordits, czipelj, zsákolgass-féle elmélete. ér-
vényre nem jut ; de a követelés mégis signum in Israel. Ezen 
alapítványok a patronatus kérdéssel kötvék össze ; s efelől 
nem előlegezzünk semmit, mivel szerény tiszti körünket is-
merjük : elég, ha kimondjuk, hogy ezen ügy minél hama-
rább a um. s főt. püspökség és ő Fölsége, mint apostoli ki-
rály között elintéztetnék, s el is fog intéztetni. Nem is azért 
emlité ezt t. Blázy Lajos, mintha meg lenne győződve, hogy 
neki ehez némi joga volna, mivel a zsebelönek bemutatott 
felebaráti szereteten kivül más jogi argumentumot hozott 
volna fel, hanem csak, hogy lármázzon, kisértgessen, talán, 
talán valami cseppen ezen az uton, ha nem is sikerül min-
den, hiszen szemesnek a világ. — Igen, de 
azon kezdjük-e a haza boldogságát megalapítani,- lia egymás 
tulajdonjogait megtámadjuk, másnak vagyonára kezeinket 
nyújtogatjuk ? vagy máséra vágyainkat élesítjük, s ily vá-

gyakat másokban is ébresztgetünk ? Lehet, hogy t. Blázy 
L. ur a kath. alapítványok egy részét nem mint másét, ha-
nem mint magáét gondolja s kéri. De ki nem ismer a ma-
gyar életben ily fogásokat, melyek szerint a másé koholt 
czim alatt ezerszer elvétetett? S mily czimet hozott fel t. Bl. 
L. ur eddig ? Vágyat, akaratot ; szeretetet,- melynek a tu-
lajdonjognál helye nincsen. 

Elszakadtunk egymástól, nem mink vagyunk okai 
ennek ; de valamiképen csak megvagyunk. Hanem hogyan 
leszünk, ha templomot kell fedni, igazítani, épiteni, iskolát 
nyitni, tatarozni : s a kath. családok kérdeni fogják : hol a 
mi pénzünk ? Kik vitték el ? Megvagyunk, mivel a szeretet 
sokat eltakar, és sokat hegeszt ; de a tulajdonjognak sérté-
sét behegeszteni soha sem képes: fiat justitia, et erit Caritas. 
Ily hazafias érzelmeket vegyen t. Bl. L. ur mérlegelésre, 
mikor a kath. alapítványokról javaslatokat akar napfényre 
hozni szivéből. 

Lépjünk előbbre. (Folyt.) 
ESZTERGOM, jan. 7-én. Minden művészetek közt 

egyedül a zene dicsekedhetik ama tulajdonsággal, hogy 
visszaélni, rosszat akarni vele nem lehet (?). Festészet, szob-
rászat, költészet végtelen sokat rontottak már az erkölcsö-
kön, míg ellenben a zenének mindig szeliditő, magasztositó 
hatása van az erkölcsre. E czélból minden tanintézet nap-
ja inkban kötelmének tar t ja a zenemüvelést. Az esztergomi 
papnevelde, szép antecedenssel biró énekkarához járult az 
idén a zenekar, mely tegnap a főpásztor szekfoglalásánák 
16 évfordulóját, első föllépésével megülte. Megtelvén ven-
dégekkel a diszterem, az ezen ünnepélyre Feiglertől irt 
nyitánynyal kezdetett meg a zeneestély, mely után egy nö-
vendék költői lendülettel fűszerezett beszédet mondott, hol 
a jelenleg távollevő főpásztor világló tetteit, néhány vonás-
sal vázolta, azután következtek az ének és zenedarabok, 
tarkázva egy csinos költeménynyel, melyben a királyok és 
megyénk csillaga közti kellemes párhuzam csillámlott. A 
vendégek megelégedve hagyták el a termet. Minthogy a 
jezsuita neveldék ilyen akadémiák által nagyban előmozdí-
tották ifjaikban a feltörekvés, buzgalom, fellépésben való 
határozottsággal, és korán kifejtették az önálló működési 
vágyat, ugy veszszük észre, hogy azoknak feltámasztása 
igen időszerinti. 

Multhó 26-áii áldotta meg ő eminentiája a tihanyi és 
dömölki apáturak ő nagyságaikat az itteni apáczatemplom-
ban. Városunk örömmel vett részt ez ünnepélyen, mert a 
Benedek-szerzet érdemei nálunk minden dicséreten felül 
állanak, iskoláik szinte túltömvék. A teljes fénynyel vég-
hezvitt szertartás után ő emja fogadta a vendégeket. Ugyan-
ekkor szerencsések voltunk itt tisztelhetni a pannonhalmi 
főapát ur ő méltságát, kit az ur Isten a szerzet dicsőségére 
számos évekig éltessen! —- A szent ünnepek alkalmával ő 
eminentiája nemcsak a szertartásokat végezte, hanem ka-
rácsonykor egy óránál tovább prédikált is; ezekből láthatni, 
hogy teljes egészségnek örvend, s a nemzet és királya közti 
egyezkedés, bontakozás, közvetítés nagy munkáján szaka-
datlan törekvéssel, a sikerre való teljes kilátással, ernye-
detlenül munkálkodik. Most is Bécsben időz, hogy a király-
nénak, kit minden magyar, szivömlengés és hullámzó ma-
gasztaltság közt emleget, tolmácsolja egy országnak szivér-
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zelnieit, azon országét, hol az égnek szép lilioma szent Er-
zsébet kihajtott, a magyar királyné, égben imádkozó véd-
szentje. 

Az imák az országgyűlés szerencsés kimeneteleért 
mindenütt mondatnak a megyében ; ámde nemcsak ora, 
sed etiam labora, azért kikre az ország sorsa bizatott, te-
kintsenek sziveink egyetlen vágyára, s ugy intézzék a dol-
gokat, hogy a kiegyenlítés megtörténjék. Gondolják meg, 
hogy a kibontakozás nemsikerültét, a nemzetiségi vadoncz 
üzelmek s az anyagi nyomor nagyobb mérve s talán állami 
tönkrejutás váltják fel, s mindezeknél a magyarnál ki szen-
ved többet ? Ezek ismert dolgok, nem is feltüntetésük vé-
gett mondjuk el, mint inkább annak kimutatása végett, 
hogy mennyire egyetemesek ezen érzelmek, vágyak. — 
Múltkori közleményem folytán Schuster bibliáját illetőleg, 
egy figyelmeztetés jelent meg a lapokban, hol állitatik, mi-
szerint Suszter bibliája már le van fordítva. Meg kell je-
gyeznem, hogy Suszternak két ilyetén müve van. A magyar 
egyházirodalmi iskola azt fordítja, melynek 6-ik (utolsó) 
füzete néhány hét előtt jelent meg, amely nem is iskolások 
számára íratott, hanem hitelemzők és tanitók számára, és 
mivel apró részletességekkel van kiállítva, nagyban előse-
gíti a cateclretát, ha tárgyát kellemes érdekességgel akar ja 
előadni. Ennélfogva a t. közönség kitűnő figyelmébe van 
szerencsém ajánlani a végéhez közeledő forditást. — Ha-
tártalan szívfájdalommal vettük a kalocsai érsek ur halalát, 
kinek itt áldott emléke van, nemcsak a káptalanban, mely-
nek kitűnő tagja volt, hanem az egész lakosság közt. Jövő 
héten fog tartatni értté a gyászistenitisztelet a basilikában. 
Nyugodjék békében ! dg. 

S T E T T I N , dec. 13-án. Az itteni Ostsee-Zeitungból 
tudjuk, miszerint a vilnai „Wiestnik" czimü orosz lap majd 
minden számában részleteket hoz katholikusoknak áttéré-
séről az orosz szakadárságra, melyek állítólagosán Lithvá-
niában történnének. „Sokszor történik — igy ír — hogy 
vegyes népű és vallású helyeken a romai katholikusok sza-
kadár templomba járnak ; ez történt legújabban Teranovka 
és Lubezya helyeken a niohilevi tartományban és a minski 
kormányzóság Bielsk s chojniki falvaiban. A megtértek kö-
zött több nemes is volt. A hitváltoztatás okául azt hozták 
fel, hogy nem akarnak többé lengyelek maradni, azaz a 
kormány ellenségei, hanem oroszok. Az orosz kormánynak 
tehát, és mindannak mi orosz, meggyiüöltetése, melyen a 
kath. áldozárok fáradoztak, még az ifjúság között is, maga 
a katholikus egyház ellen fordul." — Ugyanazon lapban 
olvasható : „Vilejka városában a vilnai kerületben szintén 
alapítottak orthodox egyházat, a hitért és a czárért elhunyt 
hösök emlékére. Annak felavatása nagy pompával történt 
sept. 15-én Sándor kovnoi püspök által. A romai és görög 
katholikusok egyaránt nagy számban siettek a főpap elé, 
hogy áldását fogadják. Iinakönyvek, keresztek, képek bő-
ségesen osztattak ki közöttök." Ezen két czikk kölcsönösen 
magyarázza egymást. Ily ajtatossági tárgyak szemlélete 
egy katholikusnál elég arra, hogy szakadárnak tartassék. 
Látni való különb en, mint dolgoznak a kath. hit aláásásán. 

Szcntszcki határozat. 
DECRETUM. 

Feria III die 19 decembris 1865. 
Sacra congregatio eminentissimorum ac reverendissi-

morum sanctae romanae Ecclesiae Cardinalium a SAN-
CTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA IX sanctaque 
Sede apostolica indici librorum pravae doctrinae, eorum-
demque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in uni-
versa christiana republica praepositorum et delegatorum, 
habita in palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, 
proscripsit proscribitque, vei alias damnata atque proscripta 
in indicem librorum prohibitorum referri mandavit et man-
dat opera, quae sequuntur. 

Codice ecclesiastico Siculo con note ed illustrazioni, 
opera dell'Av. Andrea Gallo. Palermo, 1847. 

Philosophie religieuse, Terre et Ciel, par Jean Rey-
baud; 4 édition. Paris, 1865. 

Geschichte der Kirchlichen Trennung zwischen dem 
Orient und Occident, von d. A. Pichler. München. Latine 
vero : História ecclesiastici schismatis inter Orientein et Oc-
cidentem ; auctore doct. A. Pichler. Volumen secundum. 
Russiaca, hellenica et reliquae orientales ecclesiae cum 
parte dogmatica. Monachii, 1865. 

II Filomaria, ossia una vita romantica per saggio ad 
un nuovo genere di romanzi. Vol. 1. Bertinoro, 1863. 

Publica confessione d'un prigioniere delFinquisizione 
romana, ed origine dei mali della Chiesa cattolica. Torino, 
1865. Deer. s. Off. feria IV. die 20 decembris. 

Auctor operis cui titulus „Deilaconstituzione civile del 
clero e dell' incameramento dei beni ecclesiastici, discorso 
di Francesco Dini," prohib. deer, diei 8 octobris 1861, lau-
dabiliter se subjecit et opus reprobavit. 

Auctor operis cui titulus „Catechismo politico ad uso 
delle classi inferiori, dal Can. D. Mariano Maresca," prohib. 
deer, diei 19 decembris 1861-, Iaudabiliter se subjecit et opus 
reprobavit. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et 
quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita le-
gere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut hae-
reticae pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, sub 
poenis in indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO 
PAPAE IX per me infrascriptum S. I. C. a secretis relatis 
SANCT1TAS SUA decretum probavit, et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. Datum Romae die 23 decembris 
1865. ANTONINUS CARD. D E LUCA s. ind. cong. Prae-
fectus. 

Fr . Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. 
s. Ind. congr. a secretis 

Loco f Sigilli 
Die 2 januarii 1866 supradictum decretum affixum 

et publicatum fuit ad s. Mariae super Minervám, basilicao 
principis apostolorum, palatii s. Officii, curiae Innocentianae 
valvas, et in aliis consuetis urbis locis, per me Aloysium 
Serafini apóst. curs. 

Philippus Ossani mag. curs. 



VEGYESEK. 
Van könyvtárunk, vannak könyveink, — nincs könyv-

tárunk, nincsenek könyveink, s bizonyos esetben épensége-
sen nem lesznek. Hogyan? Van könyvtár, de kutatásra, 
kútfői munkára egészen alkalmatlan, tehát nincs. Vannak 
könyveink, 100,000 kötetet meghaladnak, a jó, a hangyaszor-
galmú szerzetesek,kiváltajezsuiták könyvtáraiból.De ha nincs 
oly helyen, hogy rögtön megtaláljam, ha nincs rerum et al-
fabeticus index, mely biztos fonalat adjon a könyvnek meg-
találására, az a könyv reám nézve nem létezik. Ott van a te-
remben, de a közönségre nincs meg. Csak egy fiókkal tovább 
tétessék vissza, csak egy betűvel, egy számmal tétessék 
fölebb vagy alább, azon könyv a használatból elveszett. Igy 
van pedig az egyetemi könyvtár igen nagyrészt. A hivatal-
nok urak ismernek minket, ismerik zavarainkat, fájdalmain-
kat , mikor az ő segélyökkel sem lelhettük meg, amit keres-
tünk. Vannak tehát könyveink,nincsenek könyveink.—Ehez 
bizonyos esetben, megtörténhetik, hogy épen nem lesznek 
könyveink. Hogyan ? A könyvek nincsenek lajstrom szerint 
átadva, csak a szoba, hol a könyvek vannak. A hivatalnok 
tehát csak is a könyvek szobájáról lehet felelős, de soha a 
szoba könyveiről. Mi őrzi tehát a könyvtárt ? A hivatalnok 
becsülete. Mi biztosit, hogy a könyvtárban ma annyi könyv 
van, mint tegnap ? hogy aminek kell lenni, az meg is van ? 
A hivatalnok becsülete. Ez nem elég ; a könyvtár közkincs, 
erre tárgyilagos biztosság k ívánta t ik ; de meddig lajstrom 
nincs, az átadás, a tárgyilagos biztosság lehetetlen lesz. Tá-
vol van tőlünk a gondolat, mintha arra czéloznánk, hogy a 
hivatali személyzet nem hü, hogy a könyvtár kincseivel sa-
já t könyvtárát, vagy erszényét gazdagítja, gyanakodásra 
semmi okunk nincs : de épen ez az, amit mondtunk, hogy 
a könyvtárt egyedül csak a személyes becsület őrzi, az elve-
szés lehetősége, és a bebizonyítás valóságos lehetetlensége 
mellett. 

Szombaton, jan. 13-án, nm. Lonovics József érsek, 
ngys s főt. Lipovniczky István kanonok s kir. táblai főpap 
segédlete mellett a m. kir. curia kívánatára Kunszt József 
érsekért a forencziek templomában csendes szentmisét mon-
dott, melyen a m. kir. curia nemes tagjain kívül a boldo-
gultnak igen nagy számú tisztelői is megjelentek. A Szent-
István társulat, s a in. kir. helytartótanács részéről is többen 
megjelentek. 

Viber József, halyai fölszentelt püspök, posonyi nagy-
prépost, apát, pápai trónálló, hit-, s bölcsészettudor jan. lö-
kén a ferencziek pesti zárdájában, hol az országgyűlés alatt 
szállást vett, a haldoklók szentségeivel ellátva, betegségé-
nek fájdalmait ker. béketűréssel szenvedve, élte 70-ik évé-
ben példás keresztény halállal kimúlt. — Adj Uram örök 
nyugodalmat néki ! ! 

Fáy Béla urnák javaslata ellenében a képviselők meg-
választására vonatkozólag, több oldalról más javaslat lioza-
tik felszínre, hogy a választások törvényellenességei ellen 
fölhozott, vagy felhozandó panaszokkal hagyjanak fel. Ez 
köz, hazai, időközi hasznokkal támogattatik. Ez volna tehát 
a bűnnek kimondott büntetlensége, buzditás hasonló bű-
nökre más alkalommal, s az egész országgyűlés törvényes-
ségének, méltóságának kérdésbehozatala, Hazafiságtalannak 
mondatik a választott ellen panaszt adni be. Gondoljuk, 
hogy ép eme panaszt teheti a hazafiság, mivel csak törvé-
nyesen megválasztott képviselők által akar törvényt ho-
zatni. Ily lebeszélések mellett gyanú támadhat, hogy aki 
ellen nem adatott be panasz, az is törvényellenesen válasz-
tatott, csakhogy nem akarnak ellene panaszt emelni. Az or-
szággyűlés tagjai e föltevés szerint nem volnának törvényes 
tagjai, hanem csak azoknak vétetnének. Ez volna azután 

prot. justificatio a magyar törvényhozásra alkalmazva, mely 
szerint a bűnös valóságos bűnös, a bűn is ra j ta van, hanem 
az Isten véghetetlen irgalmassága betakarja azt, azaz beta-
pasztja. — Az idétlen, a pártszenvedélyből eredt panaszokra 
nézve pedig nem egyes iró, hanem az országgyűlés illeté-
kes biró. 

Főt. Knauz Nándor ur, „Magyar Sión" szerkesztője, az 
általa kiadandó magyar kath. egyházi történelmi munka 
előfizetésére nézve, következő jelentést tesz : „Azon részvét-
től indíttatva, mely az átdolgozás alatt levő dr. Lányi Ká-
roly-féle Magyar Egyháztörténelem iránt már eddig is je-
lentkezik, s azon szándéktól vezéreltetve, hogy e közhasznú 
s napjainkban valódi szükséggé vált munka minél szélesebb 
körben elterjedhessen; elhatároztuk e mű vételárát ezennel 
tetemesen leszállítani, ilyképen : a munka nem mint a szét-
küldött programinban hirdetve van, tiz, hanem tizenkét ives 
füzetekben fog megjelenni. Egy-egy füzet ára pedig, daczára 
a két ivveli nagyobbodásnak, nem, mint hirdetve van, egy 
forint, hanem 80 krajczár, a Magyar Sión előfizetőinek pe-
dig 50 krajczárra szállíttatik le ; ez által minden egyes fü-
zet az eredetileg megszabott árnál negyven és hetven kra j -
czárral olcsóbb lesz, s igy az egész munka, feltéve, hogy 90 
ivböl álland, csak hat forintba ; a Magyar Sión előfizetőinek 
pedig csak 3 ft. 75 krajczárba fog kerülni. — Hogy a füze-
tek biztosan eljussanak rendeltetési helyeikre s hogy a t. 
aláírókat a mindannyiszori pénzküldözéstől felmentsük : a 
füzetek postai vevény és utánvétellel fognak szétküldetni ; 
magától értetvén, hogy a póstabér a megrendelőket terheli, 
magunk csak a teherlevélro (Frachtbrief) szükséges 5 kra j -
czáros bélyegeket fogjuk fedezni. — Egyébiránt mindazok, 
kiknek e postai utánvétel talán terhökre lenne, a vételárt 
tetszés szerinti részletekben akár a munka megrendélesekor 
előre, akár két-három füzet kézhez-vétele után utólag küld-
hetik be ; csakhogy erről, zavar elkerülése végett, a meg-
rendelés alkalmával tudósíttatni kérünk. Megjegyezzük még, 
hogy a gyűjtők ivein aláírók, vagy az egy helyen lakó meg-
rendelők füzeteit egy csomagban fogjuk a gyüjtőkhez kül-
.deni, miáltal a szállítási költség jelentékenyül kevesbedni 
fog. E küldeményeknél a postai utánvétel természetesen el-
marad s az illető összegek beszedése és beküldésére a gyűjtő 
urak szivessége fog igénybe vétetni. A füzetek bolti ára egy 
egy forintra van megszabva. Esztergom jan. 5. 1866. 

Knauz Nándor." 

Kegyes adomány. 
Szent-iványi hivek a bukovinai szegfény magyaroknak 2 fr t . o. é-
A péesi szent-Ferencz-rendü zárda a bécsi Szüz-Mária-

társulatnak 1 ft . 5 kr . o. é_ 
Egy péesi áldozár a szentatyának újévre . . . . 20 frankot. 
Jegyz. A szentiványi hivek és a pécsi szent-Ferencz-rendü zárda 

részéről beküldött 5 - f - 3 = 8 ftot o. é. a szent-László-társulathoz áttettük 
melynek hirdetéseiben ezen adományok közzé fognak tétetni. 

Szerkesztői tudósítás. 
P—cs. B. I. A szerzőhez átküldtük ; legyen biztos, testvérileg 

fogadja. 
— a—a S—y—1. Köszönjük, csak gyakran. Ezt azonban ,elmúlt 

elsőnek nem kell köpenyeg' továbbra tartjuk fel; servata valebunt. 
—i—a. C—1. Igen örvendenék, hogy miután kevés a szünideje, 

legalább hetenkint legyen egy szünórája. 
Gy—r. Se—1 P. Emich az előfizetést, a dec. 15-i levéllel épen azon 

a napon, jan. 16-án, adta kezünkbe, mikor mink válaszoltunk e tárgyban. 
Most minden rendén van. Látja, hogy f t . Z—k k. ur csak E—ch késedel-
messége miatt kapja későbben a lapot. 

M—ut. L. M. A ,R—o' 548. sz. alatt még jan. 6-án eiküldetett. A 
H—knél is azt mondták, ha mégsem kapta volna, reclamáljon azonnal. 
Csak a posta az oka. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (É.'kívy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában] Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 24-én. ff. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM : Unica ratio spei nostrae. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Unica ratio spei nostrae. 
Fölszállt az ima, föl oda, hova, ó szent király ! 

te küldötted, felszállt a Védasszony anyai szine elé, 
és kihallgatásra talált,*) másként ki fejti meg, hogy 
volt képes a maroknyi nemzet megmaradni idegen 
elemek szivében a földön, melybe eló'tte semmiféle 
faj s bár még oly népes vala is, maradandó hazának 
alapjait le nem rakhat ta; máskép ki fejti meg, ho-
gyan van, hogy annyi vad tatár, gyilkos török, át-
kos pártosok pusztításai után is a magyar a négy fo-
lyamos hazában él, nemcsak él, hanem virágzik s még 
szebb virágzásnak néz eléje?! István hő imáját 
rendre és számtalanszor ismételve elrebegték méltó 
utódai s példájokkal annak szellemében vezették és 
nevelték a magyar korona fiait és leányait : innét 
fejtem meg én hazánk megmaradását, innét nemze-
tünk életét; az ősök kardjokra irták Védasszony 
jelvényét, paizsokra rajzolták ábráját , szivökben 
hordozták tiszteletét; e nemzeti tiszteletszaporitotta 

*) „Az első király hűséges egyházias érzelme, a ma-
gast) vallásosság ezen megbízható ismerve feuniaradt egész 
mai napig a nemzetben, és a magyar dissidensekkel ugyan-
ott átment a többi felekezetekbe is : azért a nemzet legna-
gyobb részt még tiszta a rationalismus rozsdájától, mely a 
vallásosság nemes érczét csak beszennyezni és megrágni ké-
pes. Való, hogy a magyarok talán épen ezért még nagyon 
hátra vannak az úgynevezett egyházi felvilágosodottságban 
— felbomlásnak kellene e haladást nevezni — : mégis sze-
rencsések ők az ő gyermekded-vallásos együgyüségökben ; 
igy még sokáig fog ragyogni egyenes lelküség társalgásu-
kon, őszinteség magoktartásukon, szivélyesség társas köreik-
ben, nemes vendégszeretet csendes lakaikban ; még sokáig be 
fogják tölteni kötelmeiket hatalmasaik és tisztviselőik — 
nem ellátásért roszul — hanem isteni félelemből és hazasze-
retetből jól, becsületesen ; az ő hadfiaik még sokáig nem 
csak megmaradnak elődeik hírében, hanem ezt saját hősi 
tetteik és vallásos vitézségük által növelni is fogják." Így 
irt, igy jósolt nemzetünkről egy dr. Fessier három nagy ki-
rályunkról irt müvében, Boroszló 1808. 166. 1. Vajha igaz 
próféta lett volna ! ! ! 

a maroknyi népet, e tiszteletből meritett bizalom 
tette a küzdőket daliákká, hősökké; e bizalomból 
táplálkozó munkásság képezte a törvényhozókat 
eszélyesekké, bölcsekké ! Gyönyörködvén e nemzet 
történetének fénypontjain, ha közelebbről vizsgálom 
azokat, nekem ugy tetszik: mintha ezen pontok 
nem másunnét kölcsönözték volna a dicsőség és 
gazdagság sugarait mint a fényes Védasszonytól, 
Máriától, valamint a bolygók setét gömbjei nem 
mástól veszik világosságukat mint a naptól. Szent 
Istvánt már emiitettem; igazolásul még László, La-
jos, Mátyás, Lipót kitűnő korszakában kell fölfe-
deznem és kimutatnom a dicsőség forrását. 

A honszeretet büszkeségével s az áhitat édes-
ségével gondolunk szent Lászlóra; nagy vala a 
nemzet alatta, fényözöntől ragyogó a t rón; alig 
tudjuk, mit bámuljunk inkább a nagy királyban: a 
a bölcs honatyát vagy a csaták hóditóját-e ? Jól 
van; csak gyönyörködjünk tekintetében, csak mé-
lyedjünk el bámulásába: ugy, de el ne kerülje 
figyelmünket, hogy a zászlón, melyet e hős kezé-
ben tart, a Védasszony alakja tündöklik, a kardot, 
mely oldalán csillog, Mária füzére ékesiti; ezt látván, 
ne kapjuk el szemünket, sőt vele egyesítsük el-
ménket, és fontoljuk meg: mi tette Lászlót nagygyá, 
bölcscsé, hőssé, szentté ; mi tette alatta a hazát tisz-
teltté, terjedtebbé, mi tette főleg elégedetté ! — Az 
idő sebesen rohan, sietek én is előre. 1364. túl a 
Dunán, ott a kőszegi gyönyörű bérczvirányon tá-
bort látunk nyugatnak vonulni. Kik azok? Puz-
drák nem ragyognak az edzett vállakon, gerelyek 
nem villognak az izmos karokban ; a marczona ar-
czok vonásait szelid érzés simitá le, az ajkak nem 
csatadalt zengenek, hanem egészen más lelkes — 
de nyugott hangokat. Talán foglyok ezek, s most 
meghódolni mennek a diadalmas hódító elé ? Igen, 
foglyok ; az egész magyar tábor, közel 20,000 em-
ber fogoly, — MÁRIÁnak foglyai, s most csak-
ugyan a diadalmas Védasszony elé vonulnak meg-
hódolni élőkön királyukkal , a dicső Lajossal, és 
hozzá méltó hitvesével, a magyar királynéval, men-
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nek hálát rebegni a győzelemért, melyet Amuráth 
vezére, Radom ellen vivtak ki a b. Szűz csudás köz-
benjárására. Köszöntsük a zarándokokat hálazengő 
búcsujárásukon; egyesüljünk velők,ne tartózkodjunk 
elkisérni őket a mariacelli kegykép elé; ők legjob-
ban tudták, mit tulajdonítsanak saját erejök és vi-
tézségöknek és mit kelljen köszönniök az ország 
hatalmas Védasszonyának. íme, a nagy király le-
vetette aranynyal átvert zöldselyem köpenyét, le-
oldotta vitéz kardját ; a királyné is levetette fényes 
köpenyét, leemelte ragyogó pártáját ; Lajos még 
nyergét is behozatta paripájáról : s mindazt az élve-
zett rendkivüli kegy emlékeül a szent Szűz lábaihoz 
rakták le; oltárára még gazdag aranykelyhet is ál-
lítottak, fényes miseöltönyt fektettek; fejére a kegy-
képnek arany koronát tűztek; mi több: mit a ma-
gyar ember, egyedül a magyar ember képes annak 
adni, kit őszintén szeret, elküldették a szent Szűz 
kegyképéhez még — jegyingeiket is. — Ne szár-
nyaljunk még vissza a nemzeti legszebb időszak s 
a nemzeti legédesebb kegyelet ama szent telepéről ; 
ah ! nagyon tanulságos az főleg reánk, magyarokra 
nézve. Máriacell büszkeségét, a fenséges szentegy-
házat is Lajos emelte, hogy legyen oszlopa a ke-
gyeletnek, oszlop, mely az utóvilágnak hirdesse, 
mily uton, módon jutott az egyetlen magyar király 
a „Nagy" nevezethez! Szent azon templomnak még 
pora is előttünk ; mert elhallgatván annyi dicső 
elődöt, e porban térdelt halhatatlan Hunyadynk is 
MÁRIA buzgó tisztelői között; fennen hirdeti ezt 
a holló, melylyel majd aranykelyhen, majd fényes 
miseöltönyön találkozunk, főleg azon megbecsülhet-
len értékű kereszt, melyet az igazságos Mátyás sa-
ját budai palotájából hozott át a Védasszony palo-
tájába a szent Szűz tapasztalt jóságának és saját fiúi 
bizalmának örök emlékeül. De végre nem is kell oly 
messze zarándokolnunk, hogy a hadverő Mátyás 
érzületének ősi magyar zamatját élvezzük; tekint-
sük meg paizsát a pesti nemzeti muzeumban, ezen 
hű társát győzelmes csatáiban: gyönyörködhetünk 
a játszi arabeskeken, de ne feledjük megvizsgálni a 
gyöngysort, melylyel annyi vihar által el nem ra-
gadt védszerét szegélyezte ; lássuk e gyöngysort és 
olvassuk, a mint van : 

Alma Dei Grenitrix MARIA, 
Interpella pro rege Mathia ! 

Mátyás tudta, mily igaz gyöngyök ezek, tudta és 
megbecsülte; büszke is volt azokra! 

Igaz-e, mit fentebb álliték, hogy a magyar tör-
ténet fénypontjai a Védasszony dicskörös alakjától 

nyerték dicsőségöket, valamint a bolygók setét te-
kéi a naptól kölcsönzik világosságukat? 

Mátyás után szomorú napok borultak a ma-
gyar hazára, szomorúk lelkem előtt nem azért, mert 
vereség követett vereséget a csatamezőn, hanem, 
mert megszakadt a magyar egység, mely a keleti 
barbárság ellen öt századig torlaszul szolgála, s mert 
ez időtájban vesztegette tiszta sugarait a nap azon 
korszakra, melyben sokan, sokan a magyarok kö-
zül megfeledkezvén nemzeti fajokról, meg a dicső 
múltról, fekete hálátlansággal lázadtak fel a jóságos 
Védasszony és tisztelete ellen, sőt magasztos nevét 
káromló szavak közt kimondani sem irtóztak. Fá-
tyolt, sürü fátyolt ezen borzalmas háladatlanságra ! 
A többség, hála a gondviselésnek, a többség még 
sem lett lmtelen atyái hagyományához ; a szenve-
dett figyelmeztetés után újra 

„Elmentek csatákra, vítak, elvérzettek, 
U j hősök szállottak a síkra helyettek : 
S míg ők a hazáért véröket ontották, 
A családok otthon buzgón imadkozták, 
Sírva imádkozták : Boldogasszonyanyának, 
Nagy Ínségben levén, igy szólit meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról !" 

(Tárkányi.) 
íme, az első zászlón, melyeta hajdú Buda visz-

szafoglalt ormára kitűzött, az első zászlón újra a 
Védasszony anyai alakja sugárzott! Ezen nevezetes 
napot illetőleg felhozok még egy történetet. Midőn 
a törökök csel utján urai lettek a magyar fővárosnak, 
a fönséges budavári szentegyházat kifosztván szent 
kincseiből, istállóvá alakitották á t ; ledöntögették a 
szent emlékeket, a művészi szobrokat, de a szent 
Szűznek képével igy bánni mégsem mervén, fülké-
jében befalazták. A szabadulás nagy napján az os-
tromlók tüztekéi légbe röpítették a vári lőporostor-
nyot; az igy eszközölt földrengést három mérföld-
nyire érezték; a falak mindenfelé iszonyú ropogás-
sal roskadoztak ; nagy por és füstfelleg terjedt el a 
légkörben; a magyarok megtalálták az utat a láng-
ban uszó királyi várba; sarkalva a diadalmas hon-
fiúi érzelemtől rohantak a rejtezkedő törökök után 
a budavári szentegyházba is : de mennyire megle-
pettek, midőn a kebelrázólag megfertőztetett helyen 
Védasszonyuk magasztos alakja fogadta őke t . . . A 
földrengés következtében ugyanis az elzáró fal le-
omlott, a régtől tisztelt kegykép, mint ma is látható, 
fönségben előlépett. XI. Incze pápa segédcsapatot 
küldött ezen háborúra Lipót királynak , a csapat 



»5 51 — 

zászlójára e szavakat iratta : „Budát a b. Szűz segélye 
szerzi vissza !" — elküldvén csapatát övéivel buzgón imád-
kozott Magyarország Védasszonyának közbenjárásaért. Es 
ime a szent Szűz igy válaszolt. 1686 sept. 2. a győzves ke-
resztények azon oltár előtt zengték el haladásukat., melyen 
az ősi kegykép annyi meglepetéssel előtűnt. 

Reméljünk ! liogy unica ratio spei nostrae ! Nekem 
ugy tetszik, nem különben lépett előtérbe, az egész magyar 
liaza elé a dicső Védasszony e nevezetes nyolczadban is. 
Soknak emlékében el volt ő már falazva ; sokan nem vet-
ték már őt észre, zaklatott hazánkkal már semmi viszonyba 
sem helyezték : ime, nyolczadába esett az epedve várt hon-
gyűlés megnyitása, előlépett épen ezen körülmény által 
MARIA, kész megmutatni, hogy szereté e nemzetet, sze-
reti még mindig és hőn, mint szereti az isteni kisdedet, kit 
szivére szőrit ; kész megmutatni, hogy most is Védasszo-
nyunk. Ali, de mi fiuilag meghódolunk-e neki ? Vajha a 
nagy hazafinak, Eszterházy Pál nádornak őszinte buzgalma 
lelkesitene ma minden magyart ; vajha e legfontosabb na-
pokban magában szállva a nagy nádor után elrebegné leg-
alább e sorokat : „Magyarország örökös és kegyelmes Asz-
szonya, szeplőtelen szép Szűz MÁRIA ! ne feledkezzél el 
bűnös szolgáidról, hajolj a mi alázatos könyörgésinkre ; hisz 
kegyességedet oly nagynak tudom lenni, hogy valaki te 
hozzád szivből folyamodott, az soha meg nem csalatkozott ; 
valaki benned bizott, az te tőled meg nem ve t t e t e t t . . . " 

A következő esemény szemeink előtt folyt le. 1857. 
hazánk biboros főpásztora felszólította a nemzetet, hogy ősi 
kegyeletét mutatná ki Védasszonya iránt országos búcsújá-
rás által, mely a hétszázados emlékünnep alkalmából Ma-
riacellbe vala indulandó ; felszólításában a többi között ezen 
szavakat hangsuiyozá : „Vagy talán oly boldog hazánk, 
hogy mi sem nyom, melynek enyhitéseért az Isten anyjának 
közbenjárását kikérjük '( Deus nos omnia habere voluit per 
MARIAm, — úgymond szent Bernárd ; következőleg : Ad 
MARIAm, ad Oellensem properemus Virginem !" Istennek 
hála ! a nemzet fiai még megértették e szavakat. Az ősz ér-
sek vándorbotot ragadott, megindult Lajos király buzgal-
mával és bizalmával, élére állt az ihletett tábornak, s a nem-
zetnek rang és számra egyaránt tekintélyes képviselőitől 
kisérve, megvitte Magyarország hódolatát a szent Szűznek. 
Ah, mily fönséges diadal volt az a kor Groliáthja fölött, fön-
séges diadal, mely a félvilágot bámulattal, az egész mennyet 
örömriadallal töltötte be ! MÁRIA hős fia, a lelkes főpásztor 
a birodalmi fővároson át vette útját a haza földjére ; meg is 

jött szerencsésen de fájdalommal szivében. Az ötvenes évek 
férfiai a birodalmi fővárosban nemzeti tüntetésről gyanúsí-
tották a fömegye tisztakeblü atyját, s midőn lelki örömtől 
áradó kebellel a legvallásosabb fejedelem elé kivárnia já-
rulni, a küszöbön útját állották. De ime, 57-re a két 
téli fagy eltűntével következett 60 ; emlitsem-e, hogy e 
legnemesebb és legvallásosabb fejedelem a hétszázados em-
lékünnepen csaknem első volt a mariacelli szent Szűz tisz-
telői sorában ; bájos nejével, a legkegyesebb magyar király-
néval ott térdelt ö a porban, melyet egy Hunyady térde 
megjelelt; ott nyitotta fel töredelemmel és bizalommal 
vallásos szivét és erősítette lelkét a hősök eledelével, a leg-
méltóságosabb Oltári-szentséggel. Nem, ezerszer nem vélet-

len, hogy a magyar hongyülés megnyitását, melyen mind-
nyájunk lelke s az egész világ érdeke feszülten függ, épen a 
szeplőtelen fogantatás nyolczadára tette. 

A király csakugyan mint legelső magyar lépett fel ; 
minden jó hazafi induljon utána ! 

Mátyusföldi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, jan. 15-én. Jézus szent nevének ünnepe 

táján szoktunk volt máskor is, ügybarátaink kedvéért, igény-
telen állapotainkról valamit irni : ez alkalommal az elszo-
morodott fiúi szivnek mély érzelmei kisérik gyenge tollún-
kat . Mink gyászban vagyunk, gyászos a mi tudósitásunk is. 
Kegyes olvasóink előtt tudva van már, hogy mi szeretett 
atyánkat, érsekünket váratlanul elvesztettük; de mivel vi-
gasztalást, s a nagy veszteségből fogant nagy fájdalomban 
enyhülést okoz, ha rokon érzelmekben, bar irás által is, má-
sokkal érintkezünk : röviden írunk nagy gyászunkról. A jó 
atya már egy idő óta, hanyatló kora miatt, törődött volt. Mi 
féltünk, rettegtünk, hogy elveszítjük, az ö nagy és szent 
tervei miatt, fiúi szeretetünkben, erre gondolni sem akar-
tunk. 0 nyugodt, derült, mikint az Isten malasztjaiban meg-
erősödött agg férfi, bátran nézett azon nap felé, melyen 
minket elhagyand, sőt többször igaz keresztényi odaenge-
déssel emiitette is előttünk. December elején kapott láb-
fájása gyengítette egészségét. A szintoly erélyes, mint nagy-
lelkű főpásztor azonban nem tarthatta magát itthon ; ily 
válságos viszonyok között a hazára és az egyházra nézve, 
sietett az apostoli király oldalához, a honatyák gyülekeze-
tébe ; ott akar t lenni, hova öt a kötelesség liivta. Beteg volt 
teste, de lelke ép, lelke nagy, akarata jámbor és szent volt, 
impendi et superimpendi voluit. Pestről hozzánk küldött 
tudósítások egészségi állapotáról igen kedvezők voltak, s 
kegyesen olvasta a jó atya azon leveleket, melyek újévi 
hódolatképen Kalocsáról hozzá írattak, s felelt is még reájok. 
Atyai gondoskodása, gyengédsége mindenre szokott kiter-
jeszkedni. Azonban váratlan megjelent közöttünk ft. Kovács 
kanonok, s kir. táblai praelatus ur jan. 6-áu Pestről, a leverő 
hír csakhamar szétfutotta a várost, a harangok zúgtak, a 
szivek fájdalomba merültek, s csak az Istenbe vetett hit 
volt, mely az érzékenyen sújtott kebleknek enyhülést ho-
zott. Vasárnap, vagyis 7-én délután a főkáptalan, a papság, 
és tanuló ifjúság, hallgatag, páros menetben vonult a nagy 
halott elébe, azon az uton, melyen a gyászkocsi érkezendő 
volt. A gyászkocsin hozott magas halott koporsóját körül-
fogtuk a kálvária-kápolna mellett. Megható volt a látvány, 
— nem igy vártuk mi vissza őt, kit annyira szerettünk, em-
lékben is, míg élünk, annyira szeretni fogunk, s kit mint 
visszaérkezőt másképen szoktunk volt fogadni. Elbúcsúz-
tunk tőle, mikor a nagy hivatásu országgyűlésre ment, 
csüngtünk egész szivünkkel azon, mikint van Pesten, saját 
szárnysegéde által kérdezősködött mibenlétéről az apostoli 
király is, tudván, mily nagy áldás van ezen élethez kötve ; 

ime, amire nem voltunk elkészülve, rövid idő múlva 
csak a nagy lélektől megvált testet fogadtuk. Elvégeztet-
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véli a gyász-szertartás, bevonultunk a kastély-kápolnába, 
hol a koporsó letétetvén, a test a mi tiszteletünknek, öt 
látva, ez által fájdalmában enyhült szivünknek még két 
napig kitétetve maradt. Ezen idő alatt a székesegy-
házban, s minden templomokban szeretett és nagylelkű 
atyánkért gyászmiséket mondtunk, a nép pedig a kastély 
felé hullámzott, hogy a koporsóban üvegfedél alatt nyugvó 
arczát láthassa az ö jó atyjának, s imádkozott érette. Végre 
elérkezett a gyászos jan. 10-ike, a tyánk iránt lerovandó 
utolsó tiszteletre, a temetésre készültünk. A temetési rendet 
a ft. káptalan előre meghatározta. A tanuló-ifjuság sorfalat 
képezett, megyei községi tisztviselők, ugy egyéb honoratio-
rok, a boldogult által behozatott szerzetesek, és zárdanők f 

uradalmi tisztek, számos nép kisérték a boldogult tetemeit a 
székesegyházba. A megyei papság részvétet tanusitott : a 
rövid és zordon idő daczára, mintegy harmincz érdemes 
egyháziak seregeltek közelről s távolról össze, kik a jó atyát 
sírjába vitték, s a mit. s főt. csanádi püspök ur által tartott 
szentmisénél s szinte általa végzett temetési szertartásoknál 
a legkisebb szolgálatot is magok akar ták teljesíteni. Sírba 
szállíttatván ekkép az, kinek nagy emléke élni fog örökre 
közöttünk s törött szívvel távozva örök nyugalma helyéről, 
ezer a jkak rebegék: az Ur angyala viraszszon poraid felett a 
boldog feltámadásig. . . . A végtiszteletet megadó vendégek 
nem sokára távoztak tőlünk, távoztak a gyász helyéről : a 
nagy fájdalom magányt keres. A főkáptalan másnap hely-
nököt választott. Az ünnepélyes exsequiák, a requiem és glo-
riosum april 11-ére vaunak kitűzve, ünnepi szónokokul e 
czélra, és pedig a latin beszédre a tudós hittanár nt. Schrä-
der Kelemen jezsuita atya, a magyarra pedig főt. Lipov-
niczky István, esztergomi kanonok, apát, s kir. táblai főpap 
ur vannak meghiva, a nagymisét pedig nm. s főt. Bartakovics 
Béla érsek fogja végezni. A jó atya nyugszik! A szivek érzik 
a veszteséget. Csak azon vigasztalás erősiti lolkeinket, hogy 
a jó pásztor Istennél van, s mikint reméllenünk szabad, már 
is imádkozik érettünk ; kérve az Istent, hogy árván hagyott 
megyéjét oly főpásztorral vigasztalja meg mielőtt utódjában, 
ki előtte kedves s ránk nézve jó atya és bölcs vezető ! Nagy 
napoknak nézünk elébe, erős karokra van szükségünk, hogy 
vezessen s ha kell oltalmazzon is. Deus interim providebit. 
. . . Fecit multa, ergo dilexit multum, ergo videbit glóriám 
Dei ! Ez a mi hitünk, ez a megnyugvásunk ; remé-
nyünk, hogy az ő imádságai által is, de kivált sz. József 
neve védszentjének esedezése által, ki a szent családnak 
Heródes ellen védnöke volt, e viharos időben oly főpásztort 
fog küldeni, ki erős karokban tartsa Jézus hajójának kor-
mányrudját közöttünk. — Tetterős karokra van szükség . . . 

Néhány adatot akarván a boldogultnak életéből kö-
zölni, megemlíthetjük hogy 1790-ben jun. 28-án szepesi egy-
házi s Árva vármegyében Zubrohlaván született. Iskoláit 
Esztergomban, Nagy-szombaton, Bécsben végezte. Drégely-
palánkán gr. Nádasdy Ferencz mellett káplán volt. Az egy-
kori budai vicariatusnál hivataloskodott, utóbb Pazmaneum 
al-igazgatója, helyettes igazgatója, erre posonyi kanonok s 
végre Pázmán papnevelő intézetének igazgatója volt, innen 
esztergomi kanonok, 1845-ben Esztergomban érseki helyet-
tes, mig főmagasságu Kopácsy József halála után eszter-
gomi káptalani-helyettes lett. 1848-ban tiszteletre méltó áll-

hatatosságot mutatott, s ugyanazon évben phárosi czimzetes 
püspökké neveztetett. Kassa megye őt 1850-ben mint atyát, 
püspököt fogadta. Kalocsa szerencsés volt őt 1852-ben jun. 
15-én érseki székén láthatni. Ezen beigtatási remek-beszéd-
ben főpásztori bölcseséggel ecseteli a kornak kiáltó szüksé-
geit, s kijelöli szándékának irányát, s az eszközöket, melyek 
által valóban törekedett is a közbajokon segíteni. Igaz do-
log, senki nem veheti rosz néven, mert ugy volt, s nem is 
lehetett máskép, hogy e had-dúlta vidéken 48 után a főpász-
torok részére terhes idők jár tak . Az alsó vidék plébániái kő-
zöl többen felégetve, pusztítva álltak. A növendék-papok 
száma lejebb szállt. A főpásztor tehát első gondját a papne-
velő házra forditá. A seminariumban alkalmas kápolnát állí-
tott, a növendékek számát növelte, s mindent elkövetett, 
hogy a növendékek jó pásztorokká képeztessenek. Mit is 
tudna egy főpásztor becsesebbet adni a megyének, semmint 
jól rendezett papneveldét ? K u n s z t J ó z s e f érseknek ez 
legelső gondja, valóban pupilla oculi volt. A megyei papság 
részére már 1853-ban lelkigyakorlatokat rendelt, szinte ugy 
1854-ben is. 1855-ben a cholera miatt elmaradtak a lelki-
gyakorlatok, de 1856-ban ismét megtartat tak. Hogy híveit 
nagy megyéjében inkább megismerjo, s a helyi viszonyokat 
teljesen belássa, elsőben ugyan csak némely nagyobb váro-
sokban, más években pedig részletenkint bizonyos kerüle-
tekben atyai látogatást tartott és a hiveknek a bérmálás 
szentségét osztotta ki. Az ur házának ékességét szeretvén a 
kalocsai főtemplomban remek izlésii mestermüvet készítte-
tett mind a főoltár képeit, mind az oltárt magát, mind a je-
les két nagy szobrot. Ezen főtemplomra igen sok gondot 
forditott. Az érseki szék, egy jeles öltöny-készlet, az érseki 
remek kereszt, és a főoltár előtti lámpa tőle van. Nagyszerű 
müveihez tartozik jelesen a t. jezsuiták és t. iskola-nénék 
intézete. I t t nemcsak az anyagi erő vétetik tekintetbe, 
melyre mindenre kiterjeszkedő gondos és bölcs főpásztor sok 
nélkülözés, gond és utánalátás által tett szert ; hanem azon 
szorgos gondoskodás, mely által ő ez intézeteket létesité. H a 
reá nézünk a jezsuiták épületére, azt mondjuk az első lá-
tásra : ez czélszerü, s Kalocsán nagyszerű épület ! Igaz, de 
mennyi gond, mily pénzáldozat hozta ezt létre ! A dicsőült 
a jezsuiták romai főnökének személyes ismerője lévén, 
rég óta egyezkedett, hogy végre 1860-ban az intézet 
létre jött. A beszerelésnél , utóbbi építéseknél, mily ke-
gyes gondot tanusitott, azok t u d j á k , kik ezt némileg 
is figyelemmel kisérték. S mily áldás most a jezsuiták inté-
zete! A sok szülék, k ik fiaikat itt neveltetik, kik, ha öt hely 
üresedik meg az intézetben, száznál többen jelentkeznek, 
mondhatnák csak meg. Hasonló módon a nagy lélek azt 
igen jól felfogta, hogy mi fontossággal bir a leány-nevelés, 
és mily kívánatos, hogy megyéjének egyéb helyein is Isten-
nek szentelt szüzek vigyék a nőnem tanítását ; s ezért mily 
gonddal, körültekintéssel alapította meg ezen intézetet, s 
mily atyai jó akarat tal karolta föl mind a két nevelö-házat, 
akik tudomást vettek róla, szinte igen jól tudják. S ezen 
atyai gond, szeretet, részvét adott ez intézeteknek Isten ke-
gyelméből léteit, gyarapodást és áldást, költött bizalmat, vá-
gyat irántok a szüléknél. 1862-ben a nagy árvizkor igazi 
őr-angyala volt városunknak. — 1863-ban valóban apostoli 
buzgósággal tartá meg tartományi főpásztortársaival a tar-



tományi , s már pápai helybehagyással ellátott zsinatot. 
Papságán segiteni kívánván, a szegényebb plébániák felse-
géllésére 40,000 frtot alapított. Majd az elaggott papok ré-
szére növelte az alapítványt, 10,000 forintnyi összeggel. A 
hazai czéloktól sem maradt el, sőt az elsők között állott min-
denkor. Alig hogy szétküldetett a m. akadémia palotájának 
építésére a felhívás, azonnal mint első 10,000 forinttal járul t 
e közczélra. Isten tudja legjobban azon nagy áldozatokat, 
melyeket ő szent czélokra tett. A nagy lélek nagy dolgok-
tól soha sem vonta meg a segítséget, sőt mindig az elsők 
közt állt. Mutatta végrendelete is mily magas czéljai voltak. 
A jezsuitaatyák gondjaira bízandó gyermek-seminarium 
örökre fogja létesítőjét áldani. 

Mi ezen nagy léleknek jellemvonásait illeti, sok, igen 
sok van, mit tisztelettel kell említeni. A pontosság szembe-
tűnő tulajdona volt, mindent annak idején, mindent egészen 
jó l végezni, úgyhogy az bár kinek ítéletét is kiállhassa. To-
vábbá fényes vonása volt a határozottság. IIa ő egyszer va-
lamit jónak ismert, amellett megmaradt bár mily akadályok 
közt, és ha valamit nem tartott jónak, arra öt semmi sem 
birhatta reá. Egyik jeles tulajdona volt szinte, hogy nem 
nézett személyekre, az igazságot kereste, ajánlások keveset, 
emberi tekintetek pedig semmit sem nyomtak előtte. IIa az 
egyházi javadalmakra kijelölés állt előtte, e dolog oly gon-
dot adott neki, hogy igen kitűnt, mennyire lelkismeretesen 
lciván benne eljárni. Intett és dorgált, ha kellett keményeb-
ben is, de szive mindig szeretett. Nem utált semmit, csak az 
alávalóságot, csak a gyermekes kitüntetések, s dicsérkedé-
sek utáni kapkodást ; ez boszantotta, emiatt többször élén-
ken panaszolkodott is. O maga numquam tuba cecinit, na-
gyokat tett, mellette hallgatott. A tudományos férfiak iránt 
jeles részvéttel volt, sokakat nevelt, sokakat ösztönzött, so-
kaka t segitett, sokakat kegyelt s jóakaratával halmozott. 
Tudnának erről sokan sokat szólni, s csak szerénységüket 
nem akar juk érinteni, midőn a neveket elhallgatjuk. Magas 
lelkületét eléggé bizonyítja az is, hogy a boldogultnak igen 
magas lelkű barátai voltak. A dolog igen ismeretes, nem kell 
neveket említeni, annyi bizonyos, hogy jó atyánkban nehéz 
korunk egyik jeles történeti személye száll a sírba. Továbbá 
a boldogultnak mindig határozott jelleme volt, s tudta az 
ember, hogy mit érez ő, s ezért bizodalomra méltó r i tka je-
les jellem volt. Ritka gyengédséggel tudta atyai szeretetét 
szóval tettel nyilvánítani; de ha roszalni valót talált valaki-
ben, habár kegyelte is, soha el nem hallgatta. Amit pedig 
egy, korában előhaladt urnái csudálni kell, azon eleven fel-
fogás, derült elme, s a folyó bajok iránti érdekeltség, mely-
]yel a legújabb korszükségeket helyesen felfogta, azok or-
voslására kész volt, s a haladó korral valóságos okszerű ha-

ladó viszonyban állt, amennyiben a kor bajaira az egyház 
örök igazságaiból és gyógyszereiből azokat kívánta alkal-
maztatni, melyeket a folyó bajok természete megkíván. így a 
missiok, lelkigyakorlatok, jezsuiták, nevelő-intézetek, gyer-
mek-seminarium, egyletek, zsinatok, stb. szivének meleg vá-
gyai közé tartoztak. Az egyházi tudományokat igen ked-
velte, ezeknek művelőit különösen kegyelte, úgyhogy a tu-
dományt szeretni és általa szerettetni, ugyan egy volt ; ő 
maga s késő koráig mindig olvasgatott, az egyházi jog terén 
alapos és széles ismeretei voltak, encyclicáit a szabatosság, 

méltóság és főpásztori beható lélek jellemzi, kevéssel sokat 
szokott mondani, valami fönséges tömöttséges volt, dolgoza-
tainak latinsága pedig remek. 

A jó atya a régi edzett világból volt. Fáradságot nem 
ismert, midőn a bérmálási foglalatosságokban a fiatalabbak 
kifáradtak mellette, ő nem szűnt mig a munka végleg be 
nem végződött. Kényelemre igen keveset adott, személyére 
igen keveset költött, egyetlen az ő testalkatára nézve elen-
gedhetlenül szükséges felüdülésre, házi kertében engedett 
magának sétát. Étkezése igen mérsékelt volt ; asztala, mél-
tóságához illő, a fölöslegességektől ment volt. Püspöki hiva 
tálát oly annyira szereté, hogy évenkint csak néhány hétre 
hagyta el megyéjét, midőn az orvosok a marienbadi tartóz-
kozást nemcsak javasolták, hanem reá parancsolták, honnét 
rendesen jó egészséggel tért vissza. A tüntetésnek semmi-
ben sem volt barátja, igénytelensége önmaga iránt túlszi-
goru volt, midőn főleg nyilvános dicséreteket kellett halla-
nia, arczát a vér keresztül futotta, s a dicsérő, ha kegyeket 
nem vesztett, de bizonyosan tapasztalta később, hogy ez 
által nem növelte azokat ; ö tenni szeretett, hogy legyen, 
nem hogy lássék. Mult évben, midőn fejér-vasárnap a főkáp-
talan tisztelkedett előtte, a hétszemélyes táblához közbiró-
nak történt kineveztetése alkalmából, körülbelül ezen emléke-
zetes szavakat mondotta : „In tanta aetate munera non tam 
accersentur quam recusantur. Praecipue hoc fieri debere per 
me, qui asuetus sum in vita mea munerum non nomina ge-
rere, sed illa adimplere." Továbbá kijelenté, hogy ezen hi-
vatalt csak azért fogadá el, mert székének szokás által szen-
tesitett jogát visszaadatva látja, s azon kikötéssel, hogy e 
miatt sacrum officium nihil patiatur. 

Ily magas jellem volt K u n s z t J ó z s e f ; de mit tu-
dunk mi ily magas jellemhez szólni ? Egészítsék ki, k ik 
jobban behatottak e magas lélek szent gondolatkörébe. P á r 
szót még csak a seminariumról. Ha itt a kápolnába me-
gyünk, minden tőle van, a szép oltár, az oltárkép, a kereszt, 
a szép falfestés. Az Oltári-szentség állandó föntartását ö 
rendelte el 1852-ik october 15-kén, mely napon mint a papi 
nevelésre döntő és epochalis napot itt évenkint hálaadó is-
tenitisztelettel ülik meg. A seminarium belszerelésének so-
kas i tása , az udvari k e r t , a bővített s Migne által 
kiadott munkák összegével szaporított könyvtár, a nyolcz-
ról ötvenre emelt növendékek létszáma, nevelde külső kert-
jének, hova növendékeink forró napokban szoktak kimenni, 
általa megvett házhelyekkel történt nagyítása, mind az ő 
müve. A házi számadások rendbehozatalára 576 forintot fi-
zetett, s intézkedett, hogy a számadások egészen rendbe 
jönnének. A fődolog azonban a seminariumra nézve nem 
ezen anyagi segítségben állott, hanem azon erkölcsi súly-
ban, mely általa a nevelésnek sokszorosan kölcsönöztetett. 
Maga is, e téren szerzett hosszas tapasztalásában, mély íté-
lettel bírt a nevelés dolgában, ismerte az emberi természe-
tet, s az ifjúság szükségeit. Noha a szineskedésnek csak 
árnyékát sem szenvedte, az igazi ajtatosságot • magas tekin-
télyének súlyával támogatta, s kispapjaiban a tudományt 
és a jámborságot mindig tekintélyesen sürgette, a hány-
szor egész főpásztori tekintélylyel a házat megnézte. Ilyen-
kor rendszerint el nem mulasztotta, hogy az Oltári-szent-
ségnél kezdte látogatását, s innét ment a museumokba, hol 
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az ifiaknak egyenesen kimondta, hogy aki hivatást nem 
érez, minél előbb őszintén nyilatkozzék, kimondta, hogy 
inkább akar kevés de jó papokat, mint számra sok, de ér-
demre méltatlanokat. Et frequentem et ferventem ; et si 
non frequentem, ferventem tarnen in bono clerum ; mikint 
boroméi szent Károly. Az elöljáróknak is meghagyta, hogy 
őszinte és lelkismeretes nyilatkozatot tegyenek a növendé-
kekről, s minden palástolás nélkül csak azok terjesztesse-
nek elébe, kik erre minden tekintetben méltók. S azért 
akár a bevételnél, akár a benttartásnál semmi rendetlen 
pártfogolásra nem nézett, s az elöljáróságot is eziránt szo-
rosan kötelezte, hogy egyedül az érdemre tekintsen. Azok 
iránt, kik a nagyobb rendekre készültek, akkint rendelke-
zett, hogy a X I Incze pápa által kiszabott mód szerint a 
szokásos 10 napi lelkigyakorlatokat buzgóan megtar tsák; 
k ik pedig még a szerpapságra idősek nem voltak, ezeket a 
pásztori foglalatosságok által készitteté elő. A jezsuiták be-
hozatala által a semináriumi nevelést igen megkönnyítette, 
és sikeresebbé tette. Az előljárok és a növendékek számára 
üdvös rendszabályokat hozott. Minden héten elöljárói tanács-
kozmányt rendelt. Minden félévben pontos informatiot kí-
vánt. A harmad és negyedéves hittanhallgatókat az isko-
lai elemi tanításban gyakoroltatni rendelte. A seminarium-
ban tai'tott lelkigyakorlatokon húsvét előtt rendesen jelen 
volt. S nem volt a papi nevelésnek egyetlen egy üdvös 
ága sem, melyre az ő magas figyelme ki nein terjeszkedett 
volna. Azoktól, kiket seminariumbani működésre méltatott, 
megkivánta, hogy példás papok legyenek. Azokat tanácsá-
val látta el, pártfogásával ösztönözte. Mi is más többekkel 
e tekintetben neki örök hálával tartozunk. Nyugodjál tehát 
immár jó atya hosszas fáradságaid után, Istennek szánt 
munkáidnak nyerjed jutalmát, kérd az Urat, hogy az álta-
lad alapított sok jó közöttünk gyümölcsöket hozzon, s virá-
gozzék e megye mely tégedet atyai kormányodért örökre 
fog áldani ! . . . — Justorum aniinae in manu Dei sunt. Ve-
niat pax, requiescat in cubili suo, qui ambulavit in directi-
one tua ! 

PEST, jail. 20. Elmultak a sok újévi kivánatok, s el-
jött a vízkereszt, az egy egyházi élet egén pedig egy csillag 
támadt nálunk, „Az ima apostolsága." Halljuk ugyanis, 
hogy ezen egylet Pesten alakulóban van. Ima-apostolság! mi 
u j ez'? Semmi más, mint IX. Pius által búcsúkkal gazdagí-
tott és sok püspök által helybenhagyott egylet, nem más, 
mint egy egylet Jézus sz. szivének tiszteletére, mely minden 
szivet Jézus sz. szivével akar egyesíteni, mely a hitetlenek, 
tévhitüek, a bűnösök megtéréseért, az igaznak elökaladá-
saért, az egyház győzedelméért akar ja imáját az égbe kül-
deni. Bizony itt is sok az assa foetida, nem árt ha egy ke-
vés tömjén égettetik sziveink oltárán, bár minél többen 
mondhatnák : „ascendat Domine oratio mea sicut incensuin 
in conspectu tuo !" Tömjén, tömjén erre van szükségünk, 
mert nem vagyunk ugyan Chinában vagy Japánban, mégis 
lábbal tapodják nálunk a szentet ; tolerantia ez a jelszó az 
ellenséges táborban, persze csak azért, hogy mi gyakoroljuk, 
ők pedig tettel tagadják azt ; de talán már ideje volna, hogy 
e tolerantiából kifogynánk, tömjénre van szükségünk, mert 
ciZ ctSScl foetida mindenütt megüti orrunkat ; ime az emanci-
pálandók már szappanyt árulnak, melynek egyik felén a 

boldogságos Szűz dombor képe, a másikán megváltásnak 
jele! mi még ezt is tűrjük, jó is, ha ilyeneket árulnak, a 
szent könyveket előttünk viszik, naponta tolerantiát kíván-
nak , ilyenre valóságos tolerantiát adunk. Kicsiny dolog, 
de mégis jelző, hogy a szappanon is ker. jelvényünk szerte 
hordoztatik. Laudate Dominum omnes gentes ; tömjénre 
van szükségünk : „ut descendat misericordia tua." 

A 
AMEPJKAI MISSIÓK. (Angol és dán antiiiák. Ro-

seaui megye.) Azon szigetek, melyek m'a a roseaui megyét 
képezik, Columbus által fedeztettek fel második útjában. A 
spanyol hajósor, mely 1493 sept. 25-én hagyta el Cadixot, 
nov. 3-án egy ismeretlen szigetet látott. Örömében a hajó-
sok ,Salve Reginá'-t énekeltek. Vasárnap volt, és e nap em-
lékére a sziget Dominique-nek neveztetett. (Dies Dominica.) 
Következő napokon Columbus a többi kis antiiiákat fedezte 
fel. Ezek Montserrat, Antigoa, sz. Kristóf, sz. János, sz. Ta-
más. A capucinusok, jezsuiták, karmeliták, dömések hivat-
tak meg az Isten igéjének hirdetésére, és keresztény közsé-
gek alakítására. Szerencsétlenségre mindezen missiók az 
ó világ politikai foradalmainak következményeit érezték. 
Gazdagságuk, és hadtani jelentékenységük miatt eme szige-
tek sokszor urat cseréltek, inig végre egészen a dissidensek 
kezeibe kerültek. Innét magyarázható a nem nagy területű 
szigeteken a különféle vallások létele. Dominique szigetén, 
mely soká uralta Spanyol és Francziaországot, a kath. hit 
túlnyomó. Autigoaban az anglikán és methodista hit, hason-
lólag Montserrat és Névis szigetein. A roseaui megye ujabb 
alapitásu. 1850-ben ö szentsége IX Pius az antillai apostoli 
helyettnökség területén két megyét alapított. Port d'Es-
pagne (Trinidad szigete) érseki méltóságra emeltetett, és 
Roseau, Dominique fővárosa, püspökséget kapott, ennek 
joghatósága alá rendelvén az éjszaki szigetet. Az első roseaui 
püspök Monaghan Mihály volt, az előbbi trinidadi vicarius, 
melynek érseke Smith midőn 1852-ben meghalt volna, M. 
az érsekség igazgatásával is megbízatott. 1856-bau M. el-
hunyván, utóda Vesque lőn. Ma pedig a megyét Poirier 
Károly kormányozza, ki az antiiiákon közel 20 éven át apos-
tolkodott. Megyéje 180,000 lakost számit a kis antiiiák 9 
szigetein. Ezek között hat, u. m. Dominique, Montserrat, 
Antigoa, S. Kristóf, Xévis, és Tortola Angliát uralja, három 
pedig, u. m. sz. Kereszt, sz. Tamás, sz. János Dániát. 1861—• 
1864-ig daczára a kedvezőtlen körülményeknek, hitünk 
ügye haladott. Ismeretes ezen szigetek gyors hanyatlása a 
négerek felszabadítása óta. Ebez járult az amerikai há-
ború, és a szárazság. Helyi pénzforrások ugy kiapadtak, és 
csak a hitterjesztő egyesület segélyei folytán tehetett a 
buzgó főpásztor annyit, hogy 3 év alatt 14,500 lélekkel sza-
porodott a katholikusok száma. Ez roppant eredmény, kü-
lönösen, ha meggondoljuk, hogy a küldérek száma arány-
lag korán sem szaporodott. A roseaui megyében csak 17 
áldozár működik, és a szolgálat az állomások távolsága és 
szigeti helyzete miatt roppant nehéz. Templom volt 15, ká-
polna 17. 1861-beu Poirier papokat keresett Francziaor-
szágban', de csak 4 áldozárt és két szerzetesnőt vihetett ma-
gával. Roseauba visszatérte után Antigoaban tette az első 
püspöki látogatást, hol 2000 több portugall katholikust ta-
lált, kik hivek maradtak hitükhöz, hála egy áldozár fára-
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dalmainak, ki beszélte nyelvüket. Itt 75 megbérmált, és 18 
házasságot áldott meg, melyek ezelőtt prot. egyházban 
köttettek, april hava óta 75 keresztelés történt. A hit ter-
jedése gyors, és még dúsabb leendne, ha bírnánk templom-
mal, mely az egész népség befogadására képes. Eddig egy 
alacsony földszinti terem szolgált gyülekezési helyül. A 
püspök ur nyert ajándékban egy acre földet egy kápolna 
emelhetésére az ajtatos Matterson grófné birtokán, ki tá-
masza a katholikus ügynek Antigoa szigetén. (Folyt.) 

NANTES, dec. 10-én. (Missiói tudósítás Chinából.) 
Tiszt. Mabileau Ferencz paimboeuti születésü franczia ál-
dozár, a keleti Sutsuen tartományban ritka feláldozással 
működött China megtérítésén. Folyó évi maj. 31-én kelt és 
szüleihez intézett levelében jelenté, hogy mint vezető, a 
püspök helyét pótolván, részt vett Tsang-King-Tu-ban 23 
chinai áldozár által tartott lelkigyakorlaton. Juniusban 
kelt levelében ugyanazoknak jelenté, „miszerint egy chinai 
mandarin azon ördögi tervet forralta, hogy egész tartomá-
nyában kiirtsa a keresztény hitet. Három áldozár fogatott 
el, és megkötöztetvén börtönre vettetett, kettőnek sikerült 
megmenekülni, de mindenüket elvesztették, 15,000 keresz-
tény kifosztatva elűzettek, közülök többen halált szenved-
tek. Néhányan velünk vannak, és épületes módon végzik 
imáikat. Isten nem fogja őket elhagyni, és kártalani tandja." 
Junius 20-án igy ír Mabilleau : „China megtérésére az is-
teni legbölcsebb akarat által rendelt idő, ugy látszik, még 
be nem következett. Igaz, hogy a Chinával kötött szerző-
dések után több megtérések történtek ; de azért a folytonos 
üldözések félelme alatt állunk. Egyébkor midőn a manda-
rinok a keresztény áldozárokat lefejezték, a nép ártatlan-
ságunkat tudván, sajnálkozott sorsunkon, ha felfedeztettünk, 
meg nem menthetett, de titkon segített bennünket. Ma, mi-
dőn már a mandarinok nyíltan nem üldözhetnek, az ördög 
u j módot talált fel üldözésünkre. A nagy és kis mandarinok, 
katonai főnökök, mintha a néppel egyesültek volna elle-
nünk, hogy csúfoljanak, bántalmazzanak. Reményük elér-
hetni ezáltal, hogy önkint eltávozzunk. Nem adnak helyet 
nekünk, megtagadják az élelmi szereket, a keresztényeket 
a legcsekélyebb miatt bevádolják, rágalmazzák mint tolva-
jokat , és a barbárok barátait." — Végre jun. 27-én M. tu-
dósított, hogy Yeu-Yang-Tsu-ba érkezett, miután nagy ve-
szély elöl menekült. Itt is fenyegettek, és senki sem akart 
neki vendégszeretőleg szállást adni, mig a mandarin ideig-
lenesen egy pagodába szállásolta el ötet. Itt reményiette, 
hogy a franczia követség támogatásával házat fog szerez-
hetni, hol bemutathatja majd a vérnélküli sz. áldozatot. 
Azonban nem sokára bekövetkezett az ö vértanusága, amint 
erről értesülünk főtisztelendő apostoli helyettnöknek a nan-
tesi püspökhöz intézett leveléből, mely Tsang-King-Tu-ban 
kelt sept. 8-án „A nantesi megye vij vértanút adott az egy-
háznak. Áldozárai közöl egyik vérét ontotta Jézus Krisz-
tusért. Végtelen fájdalommal értesültem arról, hogy testvé-
rem és provicariusom Mabileau Ferencz aug. 29-én sz. hi-
tünk gyűlöletének áldozata lett. Tegnap reggel érkezett, 
első tudósításnak hitelt nem akartam adni ; de ma érkezett 
ujabb tudósitások megerősítik. Tartományunk keleti részé-
nek főmandarinja is kapott tudósítást alárendeltjeitől. Egy 
gonosz mandarin Teng dlihös üldözést szitott a yen-yang-

tsui kerület keresztényei ellen, mire elmozdittatott hivata-
lától, és helyébe egy Teu nevű mandarin küldetett, hogy 
igazságot szolgáltasson a keresztényeknek. Ez sok szép igé 
rétet tett, hanem elérkezvén hivatala helyére, itt csakha-
mar ellenségeink pénze által meg lön vesztegetve, és nem 
tett ügyünkben semmit. Ellenségeink látván, hogy Teu csak 
ugyan nem hajlandó nekünk a tett Ígéreteit beváltani, fel-
bátorodtak és elhatározták Mabileau halálát, és uj üldözést 
a keresztények ellen. Augustus 27-én egy kiáltványt ra-
gasztottak a törvényház kapujára, melyben tiltatik vallá-
sunk követése, halállal fenyegettetnek mindazon családok, 
melyek e hitre térnek, sőt azok is, kik menhelyet adnak a 
keresztényeknek. Ez felfüggesztve maradt, anélkül hogy 
a mandarin törődött volna vele. Mabileau figyelmeztetve 
a veszélyről, jelentést tett az összes polgári és katonai ható-
ságoknál; dä figyelemre sem méltatták. Az ujonmegtértek 
kérték Mabileaut, vonulna vissza a vidékre ; de ő ezt tenni 
vonakodott, nyáját nem akarván elhagyni. Az üldözők min-
dennap gyűléseket tartottak, a volt mandarinnál Tong há-
zában. 29-én este, tiz óra felé, egyszerre csak fegyveres em-
berek gyülekeztek Mabileau lakása előtt, betörték az ajtót, 
reá rohantak, és számtalan részeken megsebesítvén, meg-
gyilkolták. Eme szomorú esemény szinhelye 10 napi távol-
ságra levén székhelyemtől, ínég részletesb tudósításokat 
nem kaptam, amint azonban bővebben értesülni fogok, nem 
késendem méltóságodnak mindent tudomására juttatni. A 
fájdalom reám nézve lesújtó, ezen értelmes, buzgó fáradha-
tatlan hitküldér vesztesége, mert reá számitottani bizton, 
hogy utódom fog lehetni ezen helyettnökség kormányzásá-
ban. Kérem méltóságodat, hogy a paimboeufi lelkésznek 
hagyja meg, miszerint vértanunk kitűnő erényü szüleit vi-
gasztalja. Imádkozzanak, a keleti Sutsuen tartomány püs-
pöke, áldozárai, és a missio össze3 keresztényeiért." 

VEGYESEK. 
Van könyvlajstrom egyetemi könyvtárunkban, nincs 

lajstrom. Hogyan ? A meglevő lajstrom mult századból van; 
visszaállíttatván a benczések és prémonstraták, ezeknek 
könyvei visszaadattak, de a visszaadott könyvek a meglevő 
lajstromból ki nem törültettek. A könyvlajstrom tehát nem 
felel ínég a könyvtár könyvkészletének. Másról szól a laj-
strom, mást tartalmaz a könyvtári fiók. Igy vagyunk mi már 
85 esztendeje. Keressz könyvet , mondják nincs, elvitték 
Pannonhalmára, Csornára, Jászóra stb. Mi van tehát a 
könyvtárban, mire támaszkodhassam ? Senki sem mond-
hatja meg, mivel az itt maradt, a meglevő könyveknek nincs 
lajstroma. Van lajstrom a könyvtárról, mikint ez valaha 
volt, nincs könyvlajstrom, mikint a könyvtár ma vagyon. 
Van is, nincs is tehát lajstrom. Mi pedig a könyvtár könyv-
lajstrom nélkül? Hasznavehetetlen könyvhalmaz. Kutatá-
sainkban, mit Pesten nem találtunk, Pannonhalmán keres-
tük. Gondoljuk, 1856-ban volt , a ri tka jórendü pannon-
halmi könyvtárban forró nyári napon, kedves félnapot töl-
töttük, porosan, piszkosan ki nem jöttünk belőle, csak-
hogy bizony a keresett könyv nélkül. Unalomból a Néplapba 
egy czikket irtunk S—y A. szerkesztése alatt. Pesten mond-
ják, Pannonhalmán van, Pannonhalmán látod, hogy nincs 
ott. Hol van ? hová lett ? melyik antiquariushoz, melyik 
magánkönyvtárba jutott, azon visszaadási műtét alkalmá-
va l? K i t u d j a ? Így van ez, mikor tárgyilagos, külső, tör-
vényesbiztosság nincsen a könyvtár könyveire, hanem min-
den a személyes becsületre van bizva. — Első, hogy ami meg-



vau, azt valóban, és biztosan birhassuk, erre pedig első lé-
pés a lajstrom. 

Boldogult Kunszt József kalocsai érsek végrendeleté-
ről a P. Hírnökben ezeket olvassuk, melyekre, mint hitele-
sekre, figyelmeztettettünk : „Érseki helynöknek a főkáptalan 
mélt. Nehiba nagyprépost és felszentelt püspök urat választá 
meg, ki is egyszersmind a végrendelet egyik végrehajtója. 
— Mi az 1859-ben kelt végrendeletet illeti, az átalános örö-
kösöknek rendelt hagyományon fölül, még kővetkező legátu-
mokat kell megemlitenünk;nevezetesen: 6U0 frt azonnal kiosz-
tandó a főmogye szűkölködő papjai közt, lelke enyhülteért 
mondandó sz. misékre ; a kalocsai szegények közt pedig 300 
frt . 5 forintonkint. A föszékesegyházban önmagáért mon-
dandó 24 kis-misére 1200 forintot alapitványozott. A Szent-
István-Társulatnak hagyományozott 2000 forintot. Az éj-
szak-amerikai missiónak 500 frt. A közép-afrikai missiónak 
500 frt . A Bonifácz-egyletnek 500 frt . A törökországi ma-
gyaroknak 500 frt . A Jézus gyermekségi-társulatnak 500 
frt . A váczi süket-néma-intézetnek 500 frt . A jeruzsálemi 
szent-sírnál két misét alapitványozott 1200 frttal, egyet a 
főmegyei papság és hívekért , egyet pedig saját lelkének 
örök nyugalmáért. A főmegye területén levő 3 szerzetesház, 
úgymint : a bajai, bácsi és szabadkai kolostorok templomai-
ban egyenkint 400 frt tal magáért és megbold. szüleiért mon-
dandó szentmiséket alapított. Drága hét jáczint-kövü mell-
keresztjét, 47 arany nehézségű aranylánczát s az ezeket ösz-
szekötő tizenkét rgyémántköves kapocsgombot utódainak 
hagyományozta. Érseki palotája minden bútorait érsek-utó-
dai öröklik. Udvari környezetétől kezdve minden uradalmi 
tisztviselőről s az összes cselédségről kegyesen megemléke-
zett. A síri felirat következő : „Hic requiescit in pace Jose-
phus Kunszt, Archi-Episcopus Coloc. et Bacs, qui vixit an-
nos (75) menses (6) dies (8) sedit annos (13) menses (6) dies 
(26) depositus die (10) mense (Januario.) — Ezt bezárja e 
ké t szó : „Requiescat in pace." 

Igen csinos kiadásban megjelent Nagyszombatban „A 
sasvári háromszázados nagy búcsujárat, az 1864. sept. 8-ki 
sasvári nagy búcsuünnepélyre vonatkozó történeti jegyze-
tek, főpásztori levelek, elökészülétek, utazási rajzok, al-
kalmi versezetek és egyházi szentbeszédek", amint gyanít-
juk nt. Graeffel János gyinnasiumi tanártól, kinek munkáját 
„Adjutorium nostrum" t. olvasóink már ismerik. — Törté-
neti mü, a kegyhely részletes leírása, az c tárgyról szóló 
,Sidus novum' könyv nyomán, mely 1746-ban adatott ki, 
megtoldva a kegy hely egyszázados történetével, melyre a t. 
szerző ur az esztergomi érseki, s a nagyszombati he-
lyettnöki leltár okmányait, a szentferencziek nagyszom-
bati társházának emlékirományait használta fel. Az em-
iitett nagy búcsujáratra vonatkozó hivatalos iratok, ugy-
szinte e könyvnek többi, tudományosan, nagy gonddal fel-
dolgozott részei is tanúságot teendenek a jelen élő nemzedék 
tiszteletéről a bold. Szűz Mária iránt ; a szerzőnek, ki nevét 
elhallgatta, jutalommal égi malasztot fog adni a Szűz Anya, 
kinek dicsőségeit a jelen korból e könyvvel az utókornak 
áthagyományozni iparkodott. 

Mgsr. Patterson cs. ap. kir. Fölségétől legkegyesebben 
fogadtatott, s a császári asztalhoz meghivatott. Ébéd után gróf 
Crenville Pattersont meglátogatta, s kijelentvén, hogy O 
Fölsége a londoni kath. székesegyház építésére 2000 ftot 
adományoz, s az e czélra szedendő adakozásokat legmaga-
sabb pártfogásával elősegíteni kegyes lesz. A bécsi érsek is 
ajánló levelekkel látta el a gyűjtő ft. urat. E székesegyház 
korszaki fordulatot fog tenni Angolországbau, azért legfor-
róbb vágyaink, hogy a vállalat minél hamarább teljes siker-
nek örvendjen. 

Farkas Imre, székesfehérvári püspök temetését nm. s 

főt, győri püspök Simor János ur végezte ugyanazon napon 
jan. 10-én. 

A magyar kir. cancellár cs. ap. kir. Fölsége paran-
csából gr. Desewffy Emil özvegyéhez részvétteljes vigasz-
taló levelet irt. O Fölsége „érzékeny csapásnak" nevezi a 
grófnak halálát hazánkra. „ 0 Fölsége benne leghívebb 
alattvalói, a haza legnemesb polgárai, a birodalom kiváló 
államférfiai, a tudományos világ mélyen gondolkozó és szak-
avatott bajnokai egyikét kesergik. — Ily veszteség feletti 
fájdalomnak vigaszt csak az idő nyújthat és Isten akaratá-
ban megnyugvás ;" ezek a cancellár szavai. — Jó ker. fe-
jedelem a jó ker. feleséget és anyát az Isten szent malaszt-
jainak említésével vigasztalja. 

Az alsóház a görög-katholikusok és görög-keletiek 
ünnepei miatt a gyűléseket jan. 13-ig felfüggesztette ; most 
ismét jan. 18-án a vizkereszt ünnepe miatt ülést nem tar-
tott. Ézt szivünkből üdvözöljük; a religiot nemcsak nem 
szabad megsérteni, hanem tisztelni is kell. 

Báró Kemény Zsigmond ur hosszasabb czikksorozat-
ban tárgyalja a követválasztási kihágásokat, erkölcstelensé-
geket. Felsorolta különösen az angolországi visszaéléseket e 
nemben. Mi gondolnók, hogy ha ezen erkölcstelenség meg-
szüntetéseiről más tanácskoznék, semmint az országgyűlés, 
hamar megtaláltatnék ellenök az orvosszer. Jan. 17-i czik-
kében elsorolja, mily hiányos az 1848-i törvény erre nézve, 
mily tehetetlen ezeknek meggátlására, vagy csak megtorlá-
sára is a megye, a bizottmány; ajánlja tehát az angol szokást, 
vagy is a rendszeresített korteskedést, és költségeskedést. 
Legyen a képviselő jelöltnek kortesvezére^hároni, négy stb., 
legyen pénztárnoka, legyen vendégség a jelöltnél ; de ha 
más költ semmint a pénztárnok, ha másutt van az etetés és 
itatás, semmint a kijelöltnél, az már bűnösség legyen. — A 
korteskedés maga bűn, maga a vesztegetés és a megveszte-
getés ; ez tehát nemcsak megtiltva, hanem szabályok között 
szabadalmazva volna e terv szerint. A spartaiak épen igy 
szabályozták a lopást ; tilos volt a lopás, mihelyt a megálla-
pított szabályon kivül volt. Ha házamnál, udvaromon etetek, 
itatok, és ez szabad, miért ne barátomnál ? Nálam nincs e 
czélra alkalmas helyiség, de van barátomnál nagy udvar, 
nagy kert. S ,ha én itatok, miért ne tehetné ezt részemre 
barátom is V És lia egy helyen szabad, miért nem a közhelyen 
a korcsmában '? A bűn nem a személytől, nem a helytől bün ; 
a bün, az erkölcstelenség önmagában tilos. Ily intézkedé-
sek valóságos szabadalmazások a bűnre, most a visszaélés 
bün, ezután a terv mellett az intézkedés lenne erkölcstelen, 
s az erköls, a bün fogalmát megrontaná. A lopásnak meg-
szüntetésére könnyű kimondani, hogy ne legyen tiltó törvény, 
de mily nyereség van belőle '? Emliti b. K. Zs. a treuga Dei-t 
a középkorból ; terve valóságos hasonmása, treugát ad a 
korteskedésnek bizonyos helyen, bizonyos személyekben. 

Szerkesztői tudósítás. 
P—s B. I. Hasonló esetekben mindig tegye meg azt, amit meg-

tet t . Szívesen szolgálunk, nem a 10 szám miatt, hanem viszontszolgá-
latból. Hova veszett, nem tudom, de elküldve volt. 

A ,Religio' egyik olvasójának. Figyelmeztetését hálával fogadjuk ; 
nem láthatunk mindent. De ez esetben, mikint ir Henszlmann ur ,Uj-
k o r s z a k ' 2 sz. 56 lapon sz. Lászlóról, a sírkőről, stb. jól lá t tuk. Kegyed 
„botrányos t annak" nevezi, mink valótlannak mondanók, H-nn. urban sok 
a költői elem ; de hogy minden ilyesek ellen czáfolatot ir junk, az lehe-
tetlen. A tenger ár ja i ömlenek ; t isztünket teszszük, ha a kor főirányát 
szemre kapjuk. 

T—ny. D. I. A Néplapra és a Lelkipásztorra az előfizetés egész 
folyó évre megtétetet t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1866 K o c s i Sándor áltál (É.-kóvy, Galgóozy és Kocsi nyomiájában) Halpiacz és aldunasor sarkáa. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sítások. — 

Bölcsészeti nézetek. 
A z ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

Azon fontos kérdések közt, melyek a franczia 
forradalom óta majd a törvényhozási teremek aszta-
lán, majd a hirlapok hasábjain oly gyakran fölme-
rültek, kiváló helyet foglal el, az ó testamentom 
kérdése a ker. társadalomban. S ezen kérdés egyol-
dalú s fonák megvitatása nem egy hazafit döbben-
tett meg; kiválólag akiknek szivében él még az 
Isten iránti hálaérzet az áldások legnagyobbikáért, 
a keresztény polgárosodás- és miveltségért. Azért 
helyén lesz ezen annyira fontos ügyben néhány 
szót váltani ; tudniillik : mennyiben egyez meg 
ezen ó testamentom érvényesítése a kereszténység 
bevallott elveivel, a ker. műveltséggel s polgároso-
dással ? 

I. 

Nincs élesebb, szivósabb ellentéte a keresztény-
ségnek, a héberségnél. — Valamint nagy a különb-
ség a tudatlan, vagy is bűntelen hitetlenség, és a 
tudva levő, vagy is bűnös hitetlenség közt : ugy a 
kereszténységhez más viszonyban állanak a zsidók, 
s más viszonyban a pogányok. 

A pogányok azok közé tartoznak, kiknek tu-
datlanságuk idejét az ur Isten még átnézi ; és noha 
ezek is önkényt távoztak el az igaz világosságtól, 
mégis azáltal menthetni őket, mert nem volt nekik 
annyi eszköz adva a visszatérésre ; mert sem Mózes, 
sem próféták nem jelentek meg köztük, sem Krisz-
tus nem jelent meg náluk, nem is mutatá meg ne-
kik az ő dicsőségét. — A zsidó nemzettel ez egészen 
másképen van. A zsidóknak már a legrégibb idők-
ben Ígéretek tétettek, midőn tudniillik Áb rahámot 
választá az Ur, hogy ő és az ő maradéki szolgálja-
nak neki, nyervén az Ígéretet, hogy az ő maradéká-

ban megáldatnak a föld minden nemzetségei. — 
Maga az Isten hirdette igéjét Jákobnak, törvényeit 
és ítéleteit Izraelnek. Nem tőn igy semmi nemzet-
tel, és Ítéleteit nem jelenté meg azoknak. ') 

Izrael népe, Isten igéjének s a Messiás felől 
szóló Ígéreteknek hordozója vala; azért szent nép-
nek, Ur népének is neveztetett ; mert az ő sorából 
kellett az igért Üdvözítőnek, a világ Megváltójának 
származnia. És ő eljőve. — Az ige testté lőn; és 
ugy lépett föl közöttük, mind a törvény s a látnoki 
jövendölések valósitója. Az Isten bizonyságot adott 
neki, tények, csudák és jelek által. De a választott 
nép megvetette az ő törvényes urát, üldözőbe vette, 
halálát követeié, önmagát pedig megátkozá, mond-
ván: az ő vére jöjjön reánk és a mi maradé-
kainkra.2) Megutálta a dicsőség fejedelmét, kiről a 
törvény, a próféták és a zsoltárok bizonyságot tet-
tek3) és i g y a Megváltó, a valódi szegletkő, botrány-
kővé vált nekik. Jeruzsálem a választott nép fővá-
rosa, iszonyúan szétdulatva, a nemzet mint élő egész, 
a népek sorából kitörülve, s a földkerekségre szét-
szóratva, romokban fekszik; borzasztó romokban, 
mert sem élni nem képes, sem halni; azaz nem ké-
pes ujolag egy élő néptestté alakulni ; sem a népek-
kel, melyek közt él, egyesülni, és azokban fölol-
vadni. Beteljesedett rajta az átok, melyet már előbb 
Mózes is nyilván adá elő a népnek, mondván : „Ha 
meg nem tartod és nem teljesíted minden szavait 
ennek a törvénynek, melyek irva vannak e könyv-
ben és nem féled az ő dicsőségesés rettenetes nevét, 
azaz Uradat a te Istenedet, elpusztulsz arról a föld-
ről, melynek birtokába mentek. Elszór téged az Ur 
minden népek közé, a földnek egyik szélétől egész 
a másik széléig."4) S ezen kettős átok következté-
ben a nép már XVIII . századon át szétszórva a világ 
minden részeibe, mindennemű népek s nyelvek közt 

') 147. zsolt. 
*) Máté 27, 9. 
3) Luk. 24, 44. 
1) Móz. 5. könyv 28, 61, 63, 64. 

8. 
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nern veszté el eredeti sajátságát; sőt az éghajlatok, 
földtér különfélesége, a nyomatás, megvetés és 
üldözések daczára megtartotta azt változatlanul, 
anélkül, hogy elegyült volna a népekkel, melyek 
közt él; ez bizonyára rendkivüli tünemény, élő 
csuda, melynek mását a világtörténetben nem ta-
lálni. Igen, ez az élő s szent istennek rémitő csu-
dája ! 

Midőn az Istenember a keresztfán fölkiáltott: 
„Consummatum est," akkor tehát a zsidó nép sorsa 
is befejeztetett. Az uj zsidóság azon pillanatnál kez-
dődik, mikor a zsidó nép az ő királyát keresztre fe-
szitette és meggyilkolta, és igy az uj zsidóság nem 
egyéb mint egyenes ellentéte, határozott megtaga-
dása a kereszténységnek, melynek középpontja Jé-
zus, a fölfeszitett Istenember. Itt az ellenmondás az 
ő elviselhetlen s borzasztó élével. 

A zsidó vallás gonosztevőnek, Istenkáromlónak, 
csalónak nézi azt, aki a keresztényeknek áldott Meg-
váltója, az emberré lett Fiu Isten. Ahol tehát ezen 
ellentétre nem figyelmeznek, ott a vallási közönyös-
ség fertelmes következményeivel állott be. Annyi 
bizonyos, mig a zsidók zsidók maradnak, nemcsak 
származásukra, hanem hitükre nézve is, addig ők 
mindig ellentéte, tagadása maradnak a ker. társa-
dalomnak. 

Mig a keresztények maguk részéről kereszté-
nyek maradnak, ugy a zsidók azon részének, mely 
a deismusra áttért, s épen ez által minden tényleges 
vallást nélkülöz, összeolvasztásáról szó sem lehet 
komolyan. Ha pedig a keresztények maguk elesnek 
a hittől, s megszűnnek keresztények lenni, akkor a 
zsidók talán nem egyenlőkké, hanem uralkodókká 
lesznek. 

Ebből látni, mily roszul cselekesznek azon 
politikusaink, kik, Isten tudja, micsoda emberszere-
tetből, a választó falat a kereszténység s zsidóság 
között le akarják dönteni. Ez bizonyára nem a leg-
szerencsésebb politika ! ! mivel a válaszfal magában 
az ó testamentom mai fictivus fönlétében vagyon. 

Ha a ker. hitvallás elválasztó irányára fordit-
juk figyelmünket, meg kell engednünk, hogy jólle-
het nagy a különbség a kath. és a prot. vallás közt 
is, mindamellett legalább néhány főpontban meg-
egyezünk. Minden keresztény felekezet megismeri 
velünk együtt az egyház legrégibb hitjellegét; ki-
válólag osztozik velünk a világ Megváltójának hi-
tében, a testté lett élő Isten fiában, a megváltás hi-

tében, és tőle várja s reményli a belső embernek 
erkölcsi átváltoztatására szükséges hatást ; mind-
nyájan hiszszük, hogy a keresztség által az ember 
újjászületik, és minden hitfelekezetnek el kell is-
mernie, hogy a kereszténység körében átalában 
egy magasabb erkölcsi álláspont vivható ki és pe-
dig ugy, mint ezen kivül sehol másutt. Es ez azon 
nézpont, melyen egy ker. államnak eszméje kivá-
lóan alapszik, s mely bennünket az ó testamentom-
tól örökre elválaszt. 

Igaz ugyan, az isteni gondviselés ugy intézke-
dett. hogy a zsidó népnek fönmaradása által a hi-
tetlenség fiainak az isteni kijelentés, és a keresz-
teny hit igazsága elleni kételyei és támadásai 
tényleg megczáfoltassanak ; mert mint tudva van, a 
keresztény egyház az ó szövetséggel szoros össze-
köttetésben áll ; az ősatyáknak tett Ígéreteket, és a 
látnokok jövendöléseit Krisztusban beteljesülteknek 
vallja; valamint intézményeit isteni eredetüeknek, 
könyveit Isten lelkétől ihletteknek tekinti. Midőn 
tehát közöttünk szemléljük ama nép maradványait, 
mely köztudomás szerint az ó-szövetség tényezője 
volt, önként megerősíttetünk hitünkben. Mert bár-
mennyire ellenkezik is különben a zsidóság velünk, 
keresztényekkel, mégis ugyanazon könyveket és 
tényeket, melyek a mi hitünknek is alapul szolgál-
nak, — szenteknek, igazaknak vallja, és azon tanu-
ságának, mely a világtörténetben páratlan, saját, 
évezredekre terjedő fönmaradása által is szerez nyo-
matékot és tekintélyt. U g y szintén az által, hogy a 
zsidó nép, mely egykor más nemzetektől elkülö-
nözve, világhirü templommal, fényes istenitisztelet-
tel, és áldozatok bőségével b i r t : most a világban 
szétszórva templom, és áldozat nélkül szűkölködik, 
mutatja, hogy rendeltetéséből kiesett s igy betelje-
sedett rajta, amit sorsára vonatkozólag az isteni 
Udvözitő megjövendölt; s azért ezen népnek foly-
tonos fönmaradása mind ker. hitünk, mind anya-
szentegyházunk igaz, és isteni voltának bebizonyí-
tására szolgál. Azonban ki nem látja át, hogy mind-
ezekdaczára mégis a kereszténység és a hébervallás 
közt egy áthatlan választófal létezik, mely minket 
amattól lényegileg és állandóan elkülönit? 

Nyilván hordozza ezen elenyészhetlen nép egy 
súlyos szónak terhét, s valamint nagy a bűnhő-
dése, ugy szükségképen az ő vétségének is igen 
nagynak kellett lennie. Jóllehet őseik is a legrégibb 
időkben az ő hűtlenségük s bálványozásuk miatt 
Istentől megfenyíttettek s kemény fogságra Ítéltet-
tek; mégis ezen büntetések csak bizonyos ideig 
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tar tot tak. Sőt áthelyezé őket az Isten, az ü Istenük fogsá-
guk idejekor mint egy nemzettestet, egy s ugyanazon tar-
tományba s vigasztalá őket még az ö megérdemlett szoron-
gattatásaikban is, rendkivüli követek és próféták által. Most 
azonban majd kétezred év óta egész mai napig a világ 
minden részeiben minden éghajlatok alatt szétszórva, sehol 
sem találtatnak egy népes tömegben s mégis mindig fönáll 
nemzetségük s több millióra terjed. 

És ezen helyzet nehezedik nem csak a nemzetségre, 
hanem kiterjed még vallásukra is. Semmi próféta nem jele-
nik meg többé közöttük. Áldozat és oltár nélkül tévedeznek 
az egész földön; templomuk, egykor legnagyobb csudamüve 
a világnak, szétdúlva, sehol sem képesek az ő isteni szolgá-
latuk leglényegesebb szertartását, úgymint az áldozást gya-
korolni. 

Annál fogva súlyosnak s végetlenül súlyosabbnak kell 
az ö vétségüknek lenni, mint lehetett valaha a legutálato-
sabb bálványszolgálat is, mely miatt hajdan oly szigorú 
büntetések háromoltak reájuk, miután mostani büntetésük 
hasonlítás nélkül súlyosabb amannál, és az Isten semmi ha-
tárt nem szabott neki ! ! 

Hiában emancipáltattak némely tartományokban és 
emeltettek a ker. polgárok méltóságára. Ezen szabály nem 
eredményezett más előnyt, minthogy néhányat közülök el-
idegenite törvényes szabályaiktól s elvoná őket az ó testa-
mentumtól, anélkül, hogy keresztényekké tette volna ; el-
vezeté őket a thalmudi babonaságtól a minden vallás iránti 
közönyösségre. S csakugyan sokan ezen polgárosodott zsi-
dókból nem egyebek, mint materialisták és deisták, akik 
épen oly távol vannak Mózes törvényétől, mint Krisztus 
evangéliumától. Azok pedig, kik valóban zsidók akarnak 
maradni, lehetnek müveitek vagy műveletlenek, szabadok 
vagy nem-szabadok, urak vagy szolgák, gazdagok vagy 
szegények, kereskedők vagy jószágbirtokosok, ők mindig 
azok lesznek, amik atyáik voltak, vagyis ők csak zsidók 
fognak maradni mindig. A képzettség finomíthatja erkölcsei-
ket, de érzelmüket megváltoztatni nem képes. S ezen elem 
visszautasítja egy igaz ker. műveltségnek s polgáriasodásnak 
minden elemét, mely alapjában nem egyéb, mint szeretet. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jan. 25 -en. Emlékeznek kegyes olvasóink t. 

Blázy Lajos prot. lelkész ur által pontokba öntött, általunk is 
összletesen közlött, s rövid észrevételekkel kisért követelé-
seire a vegyes házasságokat, az ezekből született gyermekek 
neveltetését, az alapítványok felosztását, a pesti egyetem, 
mely alapittatása óta mai napon is a protestánsok által ka-
tholikusnak elismex-tetik, közössé, mikint szokták mondani, 
paritásossá, vagy mikint mi mondjuk, vallástalanná tételét 
illetőleg. Mind ezt a törvényhozástól várja, követeli, sürgeti, 
kétségkívül saját hasznukra, és a mi kárunkra, egyenlőség 
neve alatt a mi jogaink összetiprására, hogy jogtalanná té-
tessünk, hogy törvényesen szentesitett, századokon át birt 
jogainkból kifosztassunk, hazánkban hazátlanokká legyünk, 
s midőn mindenki fog élhetni, mikint vallása kivánja , pa-
rancsolja : egyedül a katholikus legyen, ki e hazában, őseinek 

házában, ősei által a catholicismus minden intézményeivel 
meggazdagitott földön ne élhessen ugy, mikint szent hite 
követeli. A protestánsoknak legyenek meg az ő iskoláik, de 
a katholikusoknak fötanodája Pesten ne maradhasson meg. 
És ezt, mikor a törvényhozás az ö főteendöiben a szentesi-
tett jognak föntartása terén áll, s ez azoktól, kik jogfolyto-
nosságot kiáltanak ! A nagy jogszeretet, mihelyt kat.li. ha-
zánkfiairól, ezeknek lelkismeretéröl, egyházuk dogmái iránt 
megőrzött pietásról van szó, azonnal elvész, elhal, a jog-
folytonosság, mihelyt arról van szó, hogy a kath. ember e 
hazában, nemzetének jogosan birt földjén, őseitől reá szál-
lott tűzhelynél saját vallásos meggyőződése, saját hite sze-
rint éljen, jogszakadás, jogrombolás lesz ; a törvényhozás 
tekintve szent hitünk törvényeit, melyek mégis legalább 
annyit érnek, mikint a bécsi, a linczi békekötés kikövetelt 
szabványai, törvényrontássá fajuljon. 1843-ban, 1848-ban 
a rendek izenetének, föliratának, az általok felhozott sérel-
mek alapjaid a bécsi, a linczi békekötés vétetett, ezt senki 
sem bolygatta ; de hogy a hazának alkotmánya sz. István-
tól megálljon az ö legfőbb pontjaiban, hogy a kath. egyház 
jogai, melyek a nemzet életében, alkotmányában gyökerez-
nek, megálljanak, az a vallási tanácskozásban kiinduló-pon-
tul nem vétetik. Félszeg e nézet, téves a kiindulás, hogyan 
végezhetnők be panaszos ügyeinket szeretetben ? Minden 
ily vallásos iigyrendezés nem sebet hegesztett, hanem sebet 
metszett, azért uj panaszokat szült, u j sebre kényszeritett, a 
törvényhozás által választott hamis kiindulás miatt. Mindig 
csak ez volt a kiindulás, hogy a protestánsok némi jogokat 
kap janak , vagy mint mondják, jogaik érvényesíttesse-
nek : de hogy a kath. egyház jogai sértetlenül maradjanak, 
arra nem is gondoltak. Ezt kath. szempontunkból mond-
juk, kik emberi akaratok, képviselők által megszavazott 
tételen kiviil és fölül magasabb, isteni törvényt ismerünk. 

E követelések, melyek t. Bl. Lajos urnák tollából 
jöttek, magukon hordják még azon átalános, közöttünk már 
szokásos jelleget, hogy a katholikus embert, s ennek lelkis-
meretét nem veszik ugy amint van, amint az egyház szerint 
kell lennie, — mikor szent egyházunkról szólnak, nem tekintik 
ezt amikint van saját természetében. Ez a félszeg nézet, a 
hamis kiindulásnak második tulajdonsága, ami szinte jog-
rombolásra, azaz sebekre vezet. Mink prot. rokonainkat, 
vallásfelekezetüket mindig ugy veszsziik, amint vannak, 
amint symbolicus dogmáik szerint, törvényesen, államilag, 
külső társulatilag állanak ; ők pedig minket soha nem vesz-
nek fel saját dogmáink szerint. Mink ismerjük, mit kell ne-
kik hinni, mit cselekedni a confessio szerint, s ha közügyünk 
van, s kölcsönös alkalmazkodásról van a szó, azonnal 
számba veszszük, mit kötelesek tenni, mit nem tehetnek 
anélkül, hogy dogmáikat kitagadnák, következőleg mit te-
hetnek, mit engedhetnek a kölcsönös egyiitt-élhetésért. Ok 
pedig mintha nem is ismernék dogmáinkat, tőlünk nem 
függő, általunk sehogy sem változtatható fogyelmtinket, ugy 
beszélnek hozzánk, s felölünk. Mink szólunk, hogy tartsák 
meg, mit tartaniok kell : ők pedig, hogy hagyjunk fel dog-
máinkkal, fegyelmünkkel. Akarják, hogy az ö fegyelmök 
sértethetlen maradjon, de a miénk dűljön, helyt engedjen. 
Egymásról tehát nem vagyunk egyenlő nézetben. Mintha 
nem is léteznénk, mintha valóban ex gratia léteznénk, mint-

8* 



.» 6 0 H -

ha lelkismeret nélkül, dogma nélkül, kétezer éves fegyelem 
nélkül léteznénk ; azért a követelések között vannak oly 
pontok, amire őseink Nero, Decius, 8-ik Henrik, s Orzsike 
királyné alatt, vérpaddal szemben, sem állottak ; oly kiindu-
lási pontok, melyek soha egymáshoz, soha kölcsönös meg-
értésre, a bajnak, ha mégis ilyen van, megszüntetésére soha 
nem vezetnek. Mink a prot. credót izig ismerjük ; ők pedig 
még ily hibát is elkövetnek, mint tek. Ballagi Mór ur ál-
tal helyesen rendreutasított Hámos Lajos ur, hogy hazánk-
ban a vegyes házasságokról merte irni : „A protestánsoknál 
a házasság szentség nem lévén, a romai katholikus testvé-
reink által sem tartathatik annak, midőn az templomaink-
ban prot. pap által köttetett." ') Mi vagy ocsmány ágyassá-
got, vagy szent házasságot., azaz szentséget ismerünk a ke-
resztények között ; minden középet tagadunk. Ez dogmánk, 
nem fegyelmünk, mikint ezt ugyanott tek. B. Mór ur is lát-
szik érteni, mikor dogma helyett „positiv jogi kérdés"-ről 
beszél. Positiv jog, de Isten által letett jog ; amit az Isten 
letett, az eminenter positum. Mink veszszük a protestánst 
amint confessioja szerint kell lennie, jól tudván, hogy ő ezen 
kivül is lehet szabadvizsgálási elvénél fogva ; de milyen az 
egyes prot. ember, azt nem tudhatjuk, s miután saját egy-
házának sincs joga kérdeni milyen ? mink sem feszegethet-
jük : a közéletben vennünk kell őt saját, nyilvános, a világ 
előtt saját jának vallott confessioja szerint ; ők pedig nem 
veszik soha a katholikust az ő egyháza szerint. Mink tehát 
az ily kérdésekben, tájékozásul veszszük a confessiohoz leg-
hívebb, a confessioért legbuzgóbb protestánst: ők pedig az 
egyháztól elszakadt, saját esze szerint élő, äZäZ cl legroszabb 
katholikust. Mink soha sem követeljük, hogy a prot. ember 
tagadja meg saját confessioját, sőt ugy szólunk hozzá, mint 
a leghívebbhez a confessiojában ; ök pedig minket a mi ere-
dőnktől mindig elvonni, és igy akarnak velünk alkudni. 
Ok az ő saját terükre liivnak, hogy közösen valamit tár-
gyaljunk : mink pedig terünkön állva a confessio terén álló 
protestánshoz közeledünk, s szólunk arról, mit tegyünk, 
hogy együtt megélhessünk. Ok protestáns katholikust ki-
vánnak a közös tárgyalásokra, mink kath. protestánst soha 
nem követeltünk. Azért ők csak a legroszabb katholikussal 
egyeznek oly könnyen. Mink, mikor ily gyakorlati tár-
gyakról szólunk, átmegyünk a prot. térre, hogy szemeink-
kel lássuk, miben van a baj, mi igazságos, mi méltányos : 
ők soha nem lépnek át a mi anyaszentegyházunk terére, 
hogy megértsenek. Mink kívánjuk, hogy ily vallásfelekezeti 
tárgyalásoknál minden protestáns rokonunk saját confessio-
jához ragaszkodjék ; ök mindig oly katholikust kívánnak, 
aki saját credójához nem ragaszkodik. Mink akarjuk, ma-
radjunk a prot. confessio terén : ők pedig saját eredőnktől 
akarnak elhívni, hogy tanácskozhassunk. Mink szólni aka-
runk igazi protestánshoz ; ők protestánssá, vagy apostatává 
lett katholikushoz ; azért ha mi szólunk, soha nem gúnyol-
juk a confessiot, Luthert, Calvint, a superintendenseket, a 
curatorokat ; ők szólni sem tudnak, hacsak a pápa és a püs-
pökök ellen ki nem kelnének. Ily utón ügyeink tisztára soha 
sem fognak jönni. — Kiindulási pontjaink ellenkeznek. 

E tér az, melyen t. Blázy Lajos, Hámos Lajos, és a 

') Prot . egy. s isk. lap 53 sz. 31 dec 5.186. - 1700 - 1 7 0 1 lap. 

lelkészségben két éves F—y J—f urak állanak, mikor a 
Prot. egyh. s isk. lapban e vallásfelekezeti ügyről szólottak. 
Azért., bár mint akarnók, nem rendezhetjük ügyünket, sőt 
egymást meg sem érthetjük. Ez szüli azt, hogy a vallásügy 
rendezése ahelyett hogy bajt gyógyítana, uj, és nagyobb baj t 
csinál. Mink tudunk baj t a vallásfelekezetességi ügyekben, 
de ugy, hogy nekünk van jogunk panaszkodni ; ha prot. 
rokonaink saját részükről is tudnak bajt, adják elő. A 
bajt mint igazi protestánsnak, nem tekintve mi a katholikus, 
elő lehet adni ; de mikor a baj megszüntetésére javaslatokat 
teszünk, tájékozásul kell vennünk, ki az, mi az , akivel 
ügyünket rendezni akar juk, s őt ugy kell vennünk, amint 
van, és lennie kell, nem pedig amint mink hibásan képzel-
jük őt, vagy pedig amint öt ohajtanók, hogy felfogásunk 
szerinti legyen. Az őszinte hazai testvéri szándék, gondol-
juk, ezt igy parancsolná. Ha jó prot. testvéreink valamely 
bajra csak azt az orvosságot tudják, hogy a katholikus szűn-
jék meg katholikus lenni, a kath. egyház szűnjék meg e 
hazában, melyet e szentegyház megszentelt, ápolt, nevelt, az 
európai nemzetcsalád közé beigtatott, honnan a hunnok, s 
avarok kiestek, s elvesztek : akkor azon a bajon hazánkban 
segíteni nem lehet, mivel a baj épen abban van, hogy ka-
tholikus van e hazában. Ha jó prot.. testvéreink csak ügy 
segithetnek a bajon, hogy a törvényhozás, mely kezeink 
között növekedett fel oly nagyszerűvé, ellenünk üldözést 
kezdjen, Nero, vagy Victor Emmanuel törvénytelen törvé-
nyeit, mint annyi villámait a politikai hatalomnak, sújtsa el-
lenünk : akkor megengedhetjük, hogy jó protestánsok, de 
elfelejteni sem szabad, hogy a közügyeinknél jó hazafiak is 
legyünk, nehogy sebeinkkel a hazát nyomoritsuk. Legyen 
a protestáns jó, buzgó protestáns az ö imaházában, a pres-
byterialis stb. gyűlésében ; de a közjavaslatok feltételeinél 
a hazát is szem előtt kell tartani, hogy békében élhes-
sünk. Mink meg tudunk lenni a prot. confessioval mint ka-
tholikusok, mivel ezen confessio is minket elismer ilyesek-
nek ; de mikor a gyakorlati javaslattevő oly nézponton áll, 
hogy nem lát magyar katholikust, hanem csak embert, ki-
nek számára a credót mostan késziti, hogy tehát protestáns, 
zsidó, materialista, nihilista legyen, csak katholikus nem : 
akkor a kölcsönös értelemnek nincs, nem lehet helye, s ki 
ily javaslatokkal áll elő, nem eszmét tisztáz, hanem zavar> 
nem utat egyenget, hanem akadályt gördit, nem bajt szün-
tet, hanem a bajhoz ujat csinál, orvoslás helyett a bajt orvo-
solhatatlanná teszi. 

Ez az átalános válasz t. Blázy Lajos, és akik az ál-
tala feldobott fonalat felkapták, s nyilatkoztak, t. Hámos 
L. és F — y J—f uraknak. Végig tekintve, mivel olvasva, az 
1791, az 1832, 1839, 1840—1844 vallási vitákon, első te-
kintetre a téves kiindulási ponton sajnálkoztunk. Es ezt ma 
is látjuk. IIa csak igy lehetséges a közös irodalmi tár-
gyalás, ha megszűnünk katholikusok lenni : mi a tárgyalást 
lehetetlennek nyilatkoztatjuk, s azért, miben áll eddig e 
kérdés, mit akarnak, mit követelnek, csak ismertetőnek 
tisztével adjuk elő, anélkül hogy a tárgy érdemébe beeresz-
kedhetnénk. Abyssus inter nos. 

Nem tudjuk mi joggal, de ha a javaslattevő prot. ro-
konainkat tekintjük, ugy viselik magokat, mintha rem pa-
ratam haberent, mintha mink már nem is lennénk e hazá-



. 61 «*• 

bau, azért nem keresik a kölcsönös értekezést, hanem di-
ctaturával állnak elő. A fölszólalók hangja parancsoló, nem 
javasoló. A kath. lelkismeret megszűntnek lenni látszik e 
hazában, s oly elnyomottnak tartatik, hogy felszólalni, el-
lenmondani, saját jogait érvényesiteni sem meri. Jó ezt töb-
beknek szem elé tartani, tanácsos erről több helyütt szó-
lani. Mikor küldtük mi az országgyűlést prot. honfiaink el-
len '? Mikor követeltünk elnyomatásos törvényeket ? Igaz, 
van a magyar corpusjurisban törvény a protestánsok ellen ; 
de ez akkor hozatott, mikor Luther Márton a törökkel, aki 
hazánk vérét szopta, rokonszenvezett, ez akkor történt, mi-
kor még a protestánsok constitualva nem voltak, mikor 
még mint nyugtalankodó kisebbség állottak a törvényhozás 
előtt. Az ország jól tette, hogy a religio egységét védel-
mezte, s talán nem jött volna reánk Mohács, ha azon egységet 
megvédelmezte volna. Ez most azonban igen időszerűtlen, nem 
is gondolunk felelevenitésére, mivel a hazai törvényeket 
tiszteljük ; de ha némelyek mai nap ily követelésekkel 
állnak elő ellenünk, melyek lételünket, dogmáinkat mel-
lőzik, jogunk van lehozást tenni : mit tettek volna ak-
kor ezen némelyek, ha a katholikus csak mint nyugtalan-
kodó kisebbség áll vala, miután mai nap ilyeneket hoznak 
szőnyegre V ! De lássuk a felhozott javaslatokat részletesen. 

(Folyt.) 
PEST, jan. 22-én. Jan. 20-án Csiky Sándor, Eger vá-

rosának képviselője igazoltatott. Aki az igazolási menetet 
ezen országgyűlésen figyelemmel kisérte, nem kételkedett 
rajta, hogy Csiky Sándor is igazoltatni fog. Országgyűlési 
döntvények e nemben történeti nevezetességiiekké fognak 
válni. Maga b. Kemény Zs. is épen azon a napon irta : 
„Ahol a küzdő pártok diadala vagy veresége attól függ, 
hogy melyik tud többet megmenteni a maga egyénei közül, 
ott a legnagyobb szigor és részrehajlatlanság sem elég arra, 
(feltételezve, de nem állitva mondja ezt a báró,) hogy a közön-
ségben ne támadjon fel az a gyanú, hogy a ház követiga-
zolási eljárásában nem játszik főszerepet a pártérdek." Csiky 
Sándor jan. 20-án megmentetett. 

De tetszett Patay István urnák más valamit mondani, 
ami az igazolással épen semmi összeköttetésben nem volt. 
Látszik, hogy nem annyira az igazolást okokkal támogatni 
semmint monstre-nyilatkozatot tenni akart . Szivén volt va-
lami üledék, ettől szabadulni akart ; szólt a magyar derűs-
ről. Ö háladatos a magyar clerus iránt az ő múltjáért ; de a 
jelenért ? Azt nem mondja. Sőt, emliti a herczegprimás, az 
érsekek, a püspökök körleveleit, „melyek a választásoknál 
véres jeleneteket idéztek elő." Esztergomban, Temesvárott, 
Győrött, Nagyváradon, Kassán, Rosnyón, Szepesváralján, 
Szombathelyt, Pécsett, Veszprémben, Fehérvárott, Dunapa-
tajon, Szatmárt, sőt Egerben verekedés nélkül történt a vá-
lasztás. Itt szülhettek volna a körlevelek vérengzést, mivel 
itt nemcsak a körlevél, hanem annak irója is volt. Ahol vé-
rengzés volt, nem a körlevél, hanem a körlevéllel ellenszen-
ves indulat szülte azt. Emliti, hogy a papság, „azon alapít-
ványok jövedelmeit, melyeket a nemzet az ö kezeikbe letett, 
azt a büntettek legnagyobbikára, a vesztegetésre, és lélekvá-
sárlásra használják fel, azok irányában kénytelen vagyok a 
bűnösséget kimondani ;" üdvözli ezután Eger városát, hogy 
a papság által pártolt követjelölt ellen Csiky Sándort vá-

lasztotta meg ; azért igazoltnak akar ja tekinteni. Rendben 
volt-e a választási jegyzőkönyv, törvényes-e a megválaszta-
tás ? Patay István előtt kérdésbe nem jön ; hanem csak az, 
hogy Csiky Sándor a papság ellen választatott meg. Ez pa-
tayanus honatyai eljárás. Eszünkbe jut egy lapnak élcze a 
képviselő teendőiről Pesten : „a buffetben praesideálni, — 
gelatinet adnectálni, — marasquint ingremiálni." 

Ami a nemzeti alapítványokat illeti, ha tud ilyesekről 
Patay István ur, sorolja fel, mert mink egész hazai történe-
tünkben, egész corpus jurisunkban egyetlen egy ilyen, nem-
zet által tett alapítványra sem akadunk, mely a papságnak 
kezébe tétetett volna le. Törvénykönyvünk csak egyesek 
alapitványairól szól, melyeknek sérthetetlenségét, mint bárki 
másnak birtokáról, kimondja ; tehát a nemzet nem alapitvá-
nyozott, hanem mások által tett alapítványokat olykor olykor 
inarticulálta. Ebben az országgyűlési követ az egész törté-
net által czáfoltatik. 

Hogy mire fordítja a papság az ő vagyonát, számolni 
ugyan nem tartozik, de ha kellene, szemben a herczegek, a 
grófok, a bárók, a nemesekkel, kik szinte királyi donatiokat 
kaptak, a történet által mindig kész számolni, ki tett többet 
a kapott donatioból a haza közjavára ? S mit mondana, ha mi 
az ö szavait, ha netalán komolyan vennők, miután amint 
látszik, P — y István ur nem igazat, hanem csak monstre-
nyilatkozatot akart mondani ; ha tehát mink megforditanók, 
irván : „En, mint magyar ember, a magyar nemesség irányá-
ban múltjáért hálás érzelmemet kifejezem ; de nem a mostan 
élők iránt, kik a királyi donatio jövedelmeit, melyeket a nem-
zet az ő kezeikbe letett, a büntettek legnagyobbikára hasz-
nálják fel, t. i. a vesztegetés és lélek vásárlásra; azok irányá-
ban kénytelen vagyok a bűnösséget kimondani." Ha ezt ir-
nók, mindenkitől méltán botrányos rágalmazónak, izgató-
nak, lázitónak kiáltathatnánk ki. Elmélkedjék e fölött kissé 
P—y I. ur. 

A papságnak csak múltja látszik előtte tiszteletteljes-
nek. Menjen Nagyváradra, tekintsen körül, kérdezze, ki 
épitette a görög-katholikusok templomát ? kérdezze, ki fi-
zeti a nagyszámú szegények adóját ? Álljon meg a püspöki 
lak előtt ; térjen be a titoknok úrhoz, ne szóljon semmit, 
csak egy óráig nézzen, mi történik ; s fogja látni mi a pap-
ság jelene. Vegye elő a Vasárnapi-Újságot, kérje elő azon 
számot, mely a nm. s főt. Szaniszló Ferencz püspök ur arcz-
képét hozta ; olvassa el a textust alatta ; szólhat, ha eddig 
semmit nem tud, a papság jelenéről is. Menjen végig az 
esztergomi megyében, kérdezze, ki javitat ta ki a templo-
mokat, ki épitett népiskolákat ? Fogja tudni a papság jelen-
ét is. Menjen Kalocsára, kérdezze, ki épitette az 1,000,000-ba 
került fi- és leányneveidét ? kérdezze, nem nevelésre hagy-
ta-e a mult napokban meghalt áldott jó érsek minden (s lesz 
vagy 500,000 frt.) hagyatékát ? Menjen Nyitrára, üsse fel a 
boldogult Palugyay Imre végrendeletét; emlékezzék, ha 
mégis olvas valamit P—y István ur, a napokban is hozták 
a lapok, hogy a püspök 50,000 ftnyi alapitványt tett le a 
káptalan kezébe ; két év előtt pedig 40,000-et ; mult évben 
a nyitrai plébániai templomot ezerekre menő költséggel uji-
tat ta meg. Igy vihetnök P—y István urat városról városra, 
gymnasiumról gymnasiumra, kórodáról kórodára, püspöki 
városról püspöki városra, hogy a papság jelenét is ismerje. 
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Azonban, hogy rövidek legyünk, hogy épen a tárgyra 
szóljunk, felnyitunk egy röpiratot, mely mult év tavaszán 
Egerben jött ki „Szózat" czim alatt, itt adunk belőle egy tö-
redéket, mely épen Patay Istvánnak fog szólani : 

„Midőn ezelőtt közel 180 évvel a pogány török Eger-
ből kitakarodott, elgondolhatni, hogy itt csak romot, csak 
omladékot hagyott hátra. Az ostrom kétségkivül a várral 
együtt a várost sem kimélte. És elgondolhatni, hogy e ro-
mok közt csakis maroknyi nép tanyázott. A város hajdani 
falának vonalát ismerjük, tehát a város akkori kiterjedése is 
ismeretes előttünk ; már pedig ez maga szűkebb, csekélyebb 
volt, semhogy nagy sokaságot befogadhatott volna. Hogy a 
falakon kivül minden elpusztult, Álmagyar és Tihamér egy-
kori faluknak sorsa is mutatja, melyek úgyszólván a város 
falai alatt feküdtek, és mai nap még helyök, nyomuk sem 
található. A megfogyott lakosságnak vagyoni állapota is alig 
lehetett virágzó, mert hiszen a török zsarolásai ismeretesek • 
az ország akkori állapotában pedig szükségkép minden ipar-
nak pangania, minden közlekedésnek akadályozva kellett 
lennie. — És mivé lett Eger 180 év alatt ? Aki látja, nem 
minden vigasztalódás nélkül fogja bevallani : hogy Eger 
tűrhető vidéki várossá fejlődött, melyet számos nagyszerű, 
jórészben a közjónak, a művelődésnek és jótékonyságnak 
szentelt épületek, fürdők, pompás sétakert, kegyeletes gond-
dal és költséggel fentartott vár-rom stb. díszítenek, s mely-
nek nagy területen elnyúló utczáit és házait '20,000 főre 
menő és nagyszámú, iparost — mesterembert — számláló la-
kosság élénkíti, mely sorsához képest illendően, csinosan ru-
kázkodik, elég jól táplálkozik, söt, — ha a sokfelé hangzó 
zene, a számos mulatóhelyek s pinczékbeni barátságos össze-
jövetelek, meg a zajos utczai kurjongatások után ítélni lehet, 
— vidám, elégedett életet él . . 

Es minek köszöni Eger város ezen emelkedését ; minek 
köszöni, hogy a török kiűzetése után felüdült, s ott nem ma-
radt, vagy oda nem sülyedt, hol számos más, egykor erősí-
tett városok maradtak, vagy hova sülyedtek ? Megmondjuk 
mi, kedves polgártársaink, és pedig nyíltan és igazán : hogy 
Eger város az ő emelkedését, az ő jólétét, ha nem egészen, 
bizonyára legnagyobb részben annak köszöni, mert egy 
nagy egyházi megyének székhelye, fővárosa; mert eleitől 
fogva püspöke, utóbb érseke és káptalanja, szóval papsága 
volt és van. Igen is, a török kiűzetése óta a papság újból al-
kotta Egert, nélküle a város soha oda nem fejlődött volna, 
ahol áll ; és ismét a papság nélkül szükségkép hanyatlásnak 
indulna. Mindezt be fogjuk bizonyitani. 

Kit az előítélet, vagy szenvedély elfogulttá nem tett ; 
kinek szemei lévén, látni, fülei lévén, hallani akar, és az 
igazságnak hódolni tud, csak ugy be fogja vallani, mint mi, 
hogy mindaz, mi Egerben szép és nagyszerű van, mivel 
Eger város közhasznú intézetek- s épületekben, templomok-
ban, iskolák- s neveidékben, jótékony intézetekben, sőt ma-
gazin- és kaszárnyákban bir, a papság müve, a papság ér-
deme, elannyira, hogy e részben csupán két kivételt isme 
rünk, t. i. a szegények házának — ispitálynak — egy ré-
szét, és a Barkóczy kaszárnyát. Még számos magán épület is, 
és nem egy jobbmodu családnak vagyonossága papi pénzből 
keletkezett, vagy legalább a papságnál, vagy a papság által 
emelt és alapított intézeteknél viselt hivatalokból, avagy 

ugyanonnan nyert segély-, vagy hasznos kölcsönből vette 
hol kezdetét, hol gyarapodását, — és talán egy némelynek 
nem lett volna utóbb annyi módja és tehetsége a papság 
ellen torzsonkodni, ha papi hivatal, avagy rokonság meg 
nem vetette volna az ő polgári állásának alapját, —• vagy 
papi pénzen nyert iskolázás ki nem emelte volna sorsából . . . 

Az épületek, melyeket a papság Egerben emelt, s me-
lyeknek nagy része a közjóra van szentelve, megközelítő 
becs szerint mintegy 4—5,000,000 frtot képviselnek, megér-
nek ; oly összeg oly summa, mennyit a papság Egerből, vagy-
is egri javadalmaiból, jövedelmeiből a töröknek kivonulásá-
tól számítva mai napig mindössze aligha vett be ! —• De 
nemcsak az első építkezés jövedelmezett a lakosságnak ; az 
emelt épületek folyton-folyvást keresetet nyújtanak, mert 
azoknak fentartása tetemes költséggel jár, szép pénzt hoz 
évenkint forgalomba az egriek, különösen az iparosok közt. 
— Másrészt a fennálló intézetek a megtakarítást is elősegí-
tik, mert Eger város a papság buzgósága és bőkezűsége 
folytán annyira el van látva minden hasznos és szükséges 
intézetekkel, hogy sorsát sok más város megirigyelhetné. — 

Ha iskoláinkat tekintjük : az egri polgár azon ritka 
szerencsés helyzetben van, hogy fiát a hóstyai iskolától 
kezdve, melyet Pyrker érsek épített, a gymnasiumon és ly-
ceumon keresztül végig iskoláztathatja minden különös költ-
ség nélkül, nemcsak, de sőt ha a fiu kitűnik, még ösztöndíjat 
— stipendiumot — is nyerhet, és akkor nem ő tizet, hanem 
úgyszólván, neki fizetnek azért, hogy fiát iskoláztatja ; ho-
lott sok más város és vidék lakója csak nagy költséggel és 
fáradsággal birja gyermekét idegen helyütt taníttatni. A le-
ánygyermekek hasonlóan ingyen vesznek négy osztályon 
át oktatást az angolkisasszonyok ügyes és szeretetteljes ve-
zetése alatt. Azoknak, kik ezen kedvező körülményt kevésre 
becsülik, s nem akar ják belátni, mily jó dolog az ingyen is-
kola, egy példát hozok fel saját tapasztalásomból. Ismertem 
az alföld egyik kis városában egy zsidót, ki ugyan idővel 
még milliomos lehet, de akkoriban szegény volt, mert egy 
kis szatócsboltocskából állott minden vagyona, hol masinát, 
czukrot, ta rka kendőt s több ilyenfélét árulgatott ; meg 
aztán mellékesen szijgyártó munkát foltozgatott. E szegény 
zsidónak két kis fia jár t a helybeli zsidó-iskolába, s apjok 
ezért az iskola költségeihez évenkint 24 pfrtot fizetett ; de 
fizette azt szivesen, és mint nekem mondá, bármint szűkölje 
meg más egyébben e költséget, odaadja inkább az utolsóját 
is, csak gyermekei oktatást vegyenek. íme a példa ; Egei-
keresztény polgárai, tartsátok szem előtt ! 

Végre, ha az emberi élet leggyakoribb, legsúlyosabb 
csapásait, a nyomort és betegséget veszszük figyelembe, ná-
lunk ezeknek enyhítéséről is bőven gondoskodott a papság 
felebaráti szeretete. Ékesen szóló bizonyítványai ennek az 
irgalmasok — miserék — nagy terjedelmű kórháza, a sz. 
Vincze szüzei, az önfeláldozó szeretet eme tiszteletre ger-
jesztő szolgálóinak kezelése alatt levő női kóroda és szegé-
nyek intézete, a szegény-ügyi bizottság rendelkezése alatti 
alapítványok. Szivesen elismerjük s kellő méltánylással 
emeljük ki, hogy e részben Eger város jólelkű lakosainak is 
nagy érdemök van ; mennyiben az ispitály-épület egy része 
Egernek egy világi rendű fia hagyományából emelkedett, 
és az alapítványi tőkének két ötödrésze szinte Eger polgá-



rainak kegyeletes adományaiból keletkezett. Különben ki , 
számlálhatná elő azon számos és bő forrásokat,mely ékből Eger-
ben a szűkölködő és szenvedő felebarát részére a segély cser-
gedez!— Ugy de mi azt Ígértük, hogy számokkal fogunk bizo-
nyítani. Beváltjuk szavunkat, és kimutatjuk azon összege-
ket, melyek a papság utján és a papság által emelt intézetek 
utján Egerbe évenkint beszivárognak, s Eger lakossága kö-
zött forgalomba hozatnak. 

Először is, tekintve a már felebb felemiitett épületeket, 
tudvalevőleg azokat fentartani, időnkint javítani, ujitani 
kell. E fentartás költségeit hozzávetőleg ugy állapítjuk meg, 
hogy az épületekben fekvő tőkének 5°/0-es kamatát felvé-
vén, ezen kamatnak 10u/o-ét gondoljuk fentartási költségül 
tekinthetni. A mi is kerekszámmal tesz . . 20,000 frtot. 

2. Az érsekség részéről, az érseki udvartartásra, hely-
beli kezelési költségekre, helybeli t isztek, nyugdijasok, 
cselédekre, istentiszteleti czélokra, és egyéb szolgálatok 
fejében kiadatik és helyben forgalomba kerül kerekszámmal 
évenkint 40,000 frt . 

3. A káptalan hasonló czélokra — a háztartási költsé-
gek kivételével — testületileg kiad helyben 
évenkint 28,000 frt . 

4. Minden egyes kanonok háztartása belekerül éven-
kint 4,000 frtba, tehát az összes káptalanbeliek részéről for-
galomba jő évenkint 56,000 frt . 

5. A helyben alkalmazva levő 30 világi pap, feltéve, 
hogy mindenik elkölt évenkint 300 forintot, együttvéve költ 
Egerben 9,000 frtot. 

6. A papnevelde — seminarium — évi háztartása 
bele kerül 18,000 frtba. 

7. Az ifjak nevelő-intézete évi költsége 
rámegy 6,000 frtra. 

8. Az angolkisasszonyok nevelő-intézete mintegy 30 
vidéki növendékével forgalomba hoz évenkint 
legalább 14,000 frtot. 

9. Az irgalmas-rendnek háztartása, és az általa kezelt 
jótékony kórház ellátása évenkint belekerül 10,000 frtba. 

10. Az irgalmas-nénék vezetése alatt levő szegényinté-
zet és női kórház évi költségei rámennek . . 5,000 frtra. 

11. A cisterci rendnek háztartása s a gymnasium költ-
ségeinek fedezése évenkint kiván mintegy 25,000 frtot. 

12. A többi három szerzetesház évi kiadása együttvéve 
teszen mintegy 11,000 frtot. 

13. A lyceum- és tanitóképezdénél, ugy az alapítványi 
kezelő hivatalnál, főegyháznál stb. alkalmazott világi sze-
mélyzetre és egyéb szükségletekre, ugy a tanuló if jak jutal-
mai s ösztöndijaira kiadatik évenkint . . . 15,000 frt . 

14. A lyceumi nyomda forgalomba hoz évenkint kerek-
számmal 4,000 frtot. 

15. A házi szegények s egyéb ügyefogyottak segélye-
zésére — meghatározott alapokból, tehát az egyesek magán 
adakozásait ide nem számitva — kiosztatik évenkint kerek-
számmal 4,000 frt . 

16. A papság által emelt iskolák, lyceum, gymnasium 
és tanitóképezde tanuló ifjúságának száma mintegy 6—700-
ra rúgván, ha felveszszük, hogy ezen ifjúság közt 400 vi-
déki van, és felteszszük, hogy ezek fejenkint koszira, ruhá-
zatra s egyéb szükségeik fedezésére 200 frtot hoznak a vá-

rosba, ez uton, vagyis az intézeteink által ide vonzott ifjúság 
utján befoly Egerbe évenkint 80,000 frt . Mindezek összevéve 
345,000 frtnyi roppant összeget adnak, és azt jelentik, azt 
bizonyítják, hogy Eger lakosságának évenkint 345,000 frt-
nyi haszna van abból, hogy érseke, káptalana, szóval, pap-
sága van, vagyis, hogy Eger az egyházmegyének fővárosa, 
a papságnak székhelye ; és viszont azt is mutatják, hogy 
Eger lakosságának évi keresete, lia a papság itt nem szé-
kelne, 345,000 frttal kevesebb volna ! Pedig megjegyeztetni 
kívánjuk, hogy mellőztünk egyet és mást, mi az általunk 
igazolt összeget még tetemesen emelte volna. Mellőztük pél-
dául felszámítani azt, mit kifogyhatatlan kegyességü és bő-
kezüségü érsekatyánk, ugy a főkáptalan részint testületileg, 
részint egyenkint a szegényeknek kiosztanak ; szegény, de 
jó igyekezetü tanuló ifjak gyámolitására s egyéb jó czélokra 
fordítanak ; mit a többi papság is, a világi ugy mint a szer-
zetes, a felebaráti szeretetnek áldozatul hoz. Hadd legyenek 
ezek fedezve az evangeliomi titok fátyolával, melynek vé-
delme alatt — „nem tudja a balkéz, mit a jobb teszen." . . . 

Azonban nemcsak a múltban hozta meg a papság Egei-
javára az ő nagyszerű áldozatait, és alapította meg ez által a 
városnak jelen és jövő jólétét ; (hallja, kinek füle van, Patay 
Istvánnak pedig van,) napjainkban sem rövidült meg az ő 
jótékony keze, nem sziint meg szeretete, buzgósága a város 
java iránt, daczára a közelebb lefolyt idők nagy veszteségei-
nek, s a szintén gyökerestül megváltozott viszonyoknak. Sza-
badjon polgártársainknak egynémelyeket emlékükbe vissza-
idéznünk azokból, mikl850 óta történtek. Csak a tetemeseb-
bekre és olyanokrafogunk vonatkozni, melyek köztudomásra 
vannak.— Tudva van, hogy 1850-ben a nagyobb számú kato-
naságnak a polgárok terheltetése nélküli elhelyeztetése tekin-
tetéből a káptalan az egykori „Szarvas" nevű vendéglőt a 
városnak adományozta. Nem mondunk sokat, ha ezen épü-
letet, a hozzátartozandóságokkal együtt 25,000 fr t ra becsül-
jük. De jó lett volna dologháznak. 1851 vagy 1852-ben tör-
tént, hogy Fejér János cz. kanonok vagyonának átalános 
örökösévé Eger várost, illetőleg az itt felállítandó dologházat 
tette. Miről különben — mellesleg szólva — csak annyit tud-
unk, hogy még mindig nem áll, tehát alkalmasint fekszik, de jó 
oldalán-e? azt nem tudjuk. Szintén 1852-ben érsek ő excellen-
tiája felállította az angol-kisasszonyok nevelő-intézetét, s ez 
által Egernek és a vidéknek egy régen érzett szükségét pótol-
ta ; egyszersmind, mint fölebb láttuk, a város pénzforgalmát 
szaporította. Ugyanez időtájban jött létre a dézsma-váltsági 
egyesség a volt földesuraság és a város között. Jó lesz ezen 
egyességnél kissé megállapodnunk. Tudvalevőleg ezen egyes-
ségi szerződés értelmében 50,000pftot kötelezett a városa volt 
földesuraságnak, s ez viszont lemondott a borkilenczedről, 
és átengedett a városnak 1,470 holdnyi földterületet, legna-
gyobbrészt legelőbeli külsőségben, de részben ezelőtt census 
alatt volt belsőségben is. Minthogy azonban a kötelezett 
50,000 pfiból 10,000 pftot érsek ö excellentiája a városnak 
a hóstyai iskolák javára oda ajándékozott, a tulajdonképeni 
tettleges váltság-összeg 40,000 pftot, vagy is 42,000 o. é. 
ftot tett. Es mit nyert ezen42,000 ftért a város? Megnyerte 
először a borkilenczedet, mi közép-termés mellett, közép ke-
rekszámitással tett évenkint 3,750 akót, tehát adott, — akó-
já t az 1850—1860 közti legkisebb közép-ár szerint 4 fr tra 
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véve, — évenkint 15,000 ft jövedelmet ; m i t ö ^ - e s kamat-
ként felvéve, a borkilenczed 300,000 ft. tökét képviselt. To-
vábbá nyert a város 1,470 hold földet, holdját egyrömásra 
50 fttal számitva, a földekben nyert 73,500 fr t tőkét. Már, 
minthogy bármely haszonvétol megváltásánál nem az évi 
haszon, hanem annak tőkéje kárpótolandó, világos, hogy 
midőn a város 373,500 ft. helyett 42,000 ftot fizetett kárpót-
lásul, a nyert és kárpótlandó tőkének csak J/9 részét fizette 
meg. Még többet engedünk, s azok ellenében, kik azt vetnék 
ellenünk, hogy a váltság tárgyai felett per folyt, anélkül, 
hogy a per érdemébe ereszkednénk, viszont megjegyezzük, 
mikint alig tudunk méltányosabb peregyességet képzelni, 
mint midőn a felek a követelésnek feléről lemondanak. 
Úgyde a szóban levő egyességben a volt földesuraság a kö-
vetelésnek nem feléről, hanem nyolcz kilenczed részéről 
mondott le ! Ám mutasson fel nekünk valaki e magyar haza 
területén egyességet, mely az egyik felnek oly előnyös, a 
másik részről pedig oly engedékeny lenne, mint az egri vált-
sági szerződés, — és mégis akadnak emberek, kik még ezen 
váltsági szerződést is a papság ellen iparkodnak forditani 
az értetlenebbek előtt ! — Az is köztudomású dolog, hogy a 
mi földje az érsekségnek és káptalannak az egyesség után 
az egri határban még megmaradt, azt nagyrészben Eger la-
kosai használják, megszabott csekély évi haszonbér mellett. 
Ám nézzünk körül, adnak-e a világi birtokosok, nemcsak 
az egri, hanem az alsó és felső szomszéd határokban is egy 
hold jó földet haszonbérbe 8ftérfc?! 1856—57-ben az an-
golkisasszonyok intézete a homlokzati emelettel és a kápol-
nával nagyobbittatott. Az erre költött mintegy 45—50,000 
frt. nagyrészben a helybeli lakosság keresetét szaporította. 

1858-ban behozattak sz. Vincze szüzei, a szeretetnek ezen 
áldottleányai, kiknek bámulatos önfeláldozása, határt nem 
ismerő felebaráti szeretete a szegények és betegek szolgála-
tában, már is kivivta Eger derék polgárainak közelismeré-
sét, és viszont ezen elismeréssel tiszteletet vivott ki magának 
a polgárság. 1859-ben megalakult a legényegylet, mely hogy 
az iparos osztályra, és igy közvetve az emberi társaságra 
nézve bő, üdvös gyümölcsöt hozzon, a polgárság részvététől, 
közremunkálásától függ. Tudva van, hogy az egylet, egyéb 
pénzbeli gyámolitáson felül, érsekatyánk kegyéből s a káp-
talan hozzájárultával, saját több ezret érő házat nyert aján-
dékul. 1861—62-ben főtemplomunk külseje kijavíttatott,rész-
ben megujittatott és tere szabályoztatott, mi az érseknek és 
káptalannak több mint 50,000 frt jába került. Felemlitsük-e 
az 1863/j évi inség gyászos napjait, — örvendetes jótékony 
jeleneteit ? Nem. Megszokta ugyan Eger a papság jótétemé-
nyeit ugy tekinteni, mint kötelességszerűt, mint valami tar-
tozásfélét, mit megköszönni is felesleges; azonban az 1863/4 

év folytán mégis bőségesen gyűjtötte össze a jótékonyság an-
gyala a hálakönyek drága gyöngyeit és a szivből fakadt áldás 
fohászait, hogy azokat, mint kedves illatú áldozatot, a szere-
tet Istenének bemutassa. . . . Ime, kedves polgártársak, Eger-
nek lakosai ! ítéljétek most már ti magatok, ítéljetek meg : 
hasznára vagy kárára van-e Egernek a papság? de ítéljetek 
másrészt azok felett is, kik titeket azzal ámítanak, hogy a 
papság stb". . . Ennyi elég. Mit mondana ezekre P — y Ist-

ván? Komolyabb, nyugodtabb, tisztább óráiban, éltetné Eger 
városát, s mink is éltetjük ; de azokról, kik az egri papság 
ellen Csiky Sándorra szavaztak,,éljen' helyett a háladatosság 
szépségéről és a háladatlanság ocsmányságáról philippikát 
tartana. 

PEST, jan. 25. T. Bobori Károly, váczin. pap, egykoron 
czeglédi plébános, most nyugdijazott tagja a megyének, hittu-
dor, czeglédi kerület képviselője, jan. 23-án mint régi Bobori 
1848-ból, 1861-ből szólott. Egyházilag épen ugy érez, mint 
politikailag, ö az országgyűlésen a legszélső baloldal legszél-
sőbb padján ül, ha ezen kivül is még szélsőbb baloldal volna, 
ő bizonyosan in signum mentis et animi ottan ülne. Sokat, 
nagyot akart mondani, testvére, s egész testületünk ellen na-
gyot is mondott ; csakhogy a nagyság a bűnben, a mél-
tatlanságban is megvan. Ugy látszik, hogy amint káptalanra, 
kanonokra gondol, vér szökellik arczába. Mikor Csiky Sán-
dor verificáltatott, csak baloldali collegái tartották vissza, 
hogy Pataynak begyből pökött dictióját nem Bobori mondta 
el. Patay után Bobori, sőt Patay fölött Bobori ! Sacerdos 
ubique eminet . . . . Akkor elcsititották ; de vannak állatok, 
melyek bizonyos időszakokban nem nyugodhatnak, hacsak 
nem marnak ; ő is három napig békételenkedett, mig nem 
mart : s ez alkalommal egyik paptársa volt, akit indirecte, a 
püspökség és kanonokok, akiket directe megmart. Pedig 
mindketten 1852-ben megtettek értté amit tehettek. Most 
tehát pro pane scorpionem ! A választási pártok vádaskodá-
sai pártszenvedélyből irvák : Bobori előtt ezek mégis erős 
adatok, hogy paptársát gyilkosságról insinualja, ellene pél-
dásan szigorú vizsgálatot kérjen, annál inkább, mert pap-
társa a jobboldalon ül, és érdemes tagja testületünknek. Bol-
dog Isten ! ha Boboriuak paptársai egykoron ellene példás 
szigort kiáltottak volna ! ha a püspök ellene példás szigorral 
jár t volna el! Tudjuk, hogy e kifakadás Boborinál csak kez-
det ; oportet scandala fieri ; ne szomorodjunk el, testületün-
kön mindig pap teszi a legmélyebb vágást, s Bobori maga 
tolja magát e gyászos tisztre. Aki 1861-ben, amint emléke-
zünk, IX Piust ugy megtámadta, hogy a képviselők „nem 
ide tartozik !" szóval szakították félbe, s a lapok e jelenetet 
nem is emiitették, mit várhatna attól paptársa, képviselő 
collegája ? — O azonban még spirituális is akart lenni az 
országgyűlésen ; césar déclassé ! Előtte példány oly pap, 
aki a papi kaszt szelleméből kibontakozott : qui exuit spiri-
tum clericalem, mondanók latinul, — aki legkevesebbé pap, 
mondanók kereken magyarul. E példányt ő saját személyé-
ben mutatja fel, mivel a testületet, melynek méltó vagy 
méltatlan tagja, megmarta. Hogy magát valaki példánynak 
mutassa fel, a szentek, és a jó lelkű papok életének törté-
netében sehol, soha nem olvastuk. És mivel hittudor, felliiv-
juk, mutasson magán kivül e vakmerőségben egyetlen ese-
tet. — Legyen e nemben példány, legyen másoknál dicső-
sége ; épen ezt kereste ; de szabadságunkkal élve, ö ezen 
nyilatkozata által, ide értve az előbbieket, példány a bor-
zalomra, milyet az Isten néha ex iracunda sua misericordia 
közöttünk felállítani jónak tart. Papnövendékeiuk előtt reá 
mutathatunk, mint a spartaiak gyermekeik előtt a részeg em-
berre. •— Imádkozzunk Boboriért ; ad mortem aegrotat ; det 
ei Deus finalem gratiam ! Nekünk roszat nem szabad rosz-
szal visszafizetni ; carbones super caput inimici ; pro male-
dictione benedictionem ! pro scorpione panem ! Orate pro 
persequentibus et calumuiantibus vos ! — Quam malae fa-
mae est, qui relinquit patrem : et est maledictus a Deo, qui 
exasperat matrem. (Eccl. 3, 18.) Ha imáink meg nem hall-
gattatnának, félünk Boboriért, mivel olvassuk : „Oculum 
ejus, qui subsannat patrem, et qui despicit partum inatris 
suae, (a testvért) suffodiant corvi eum de torrentibus, et aqui-
lae pulli devorent eum." (Prov. 30, 17.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos p a l a s t h y p a l . 
Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 31-én. f * . 

! Előfizethetni minden cs. 
: k. postahivatalnál s Pes-

ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 

: Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
A z ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

II. 

Az ó testamentomnak beolvasztása az uj tes-
tamentomba, vagy is máskint, a zsidók fölszabadi-
tási kérdése előtérbe kerekedett; — mintha csak 
ettől függne a mostani keresztény államok üdve ; 
mintha az ország s népek további müvelésében 
semmi előmenetel sem volna lehetséges, ha csak Iz-
rael népe a keresztény államokban a többi keresz-
tényekkel össze nem olvasztatik, velők egyenjoguvá 
s minden hivatalok s méltóságokra, melyekkel ed-
dig csak keresztények valának felruházva, képe-
sekké nem tétetnek. Némely, a korszellemtől föliz-
gatott s megvesztegetett emberek részéről oly nagy 
előszeretetet tapasztalunk az ó testamentom iránt, 
hogy ha az ügy eldöntése saját egyéni kivánatukra 
hagyatnék, minden legkisebb hátráltatás nélkül 
még iskola- s egyháztanácsosokká is kineveztetnék 
őket, a főtanodákban is adnának nekik tanszékeket; 
sőt már is némely oldalon a zsidók és keresztények 
közötti házasság behozatalát is hallottuk inditványoz-
tatni. U g y látszik a szabadelvű párt a zsidóságra 
vetette szemeit; hihetőleg azért, mert legtöbb re-
ménye vagyon, ha az ujon választott isten, kit min-
denik magában képvisel, tenyészetet ad hozzá, hogy 
Izrael fiai régi Istenökkel, az Ábrahám Izsák és 
Jákob Istenével fölhagynak, és a talmudi hagyomá-
nyokkal együtt elvetik Mózest és a prófétákat, va-
lamint az elavult körülmetélést és a kereskedelmi 
üzletre eddigelé annyira alkalmatlan régi divatú 
szombat ünneplését maguktól eldobják s igy azután 
az ő ügyességök s pénzökkel igen is alkalmasak 
leendenek a korlátlan szabadságra törekvők sorainak 
szaporitásáx-a. U g y szintén az üzleti szellem testes-
tül lelkestül méltóvá tette magát az emancipatiora ; 

miután a korszellem hatalmas szavára hallgatva s a 
régi Mózesi kötelékeket uj Sámsonként bátran szét-
szaggatva, már is hajlandónak mutatkozott Euró-
pában a haladó radikál párttal egyesülni s befolyá-
sát megszilárdítani. 

Mint fölebb emlitém, az ó testamentomnak 
meghidegült fiai, és némely lágymeleg keresztények 
javára legújabb időkben a házasságra nézve is, a 
kath. anyaszentegyház gyakorlata s tilalma elle-
nére tétettek javaslatok ; s itt ott kivált a pénz- s 
kéjsóvár keresztényeknél visszhangra találtak. Ez 
is talán haladás akart lenni a polgárosodásban, s 
emberszeretetben ! Meglepő, hogy midőn a világ az 
ipar s művészet dolgában a régi kor tapasztalásait 
javára tudja kizsákmányolni, épen a legfontosabb 
életkérdésekben nem akar okulni. Egyébiránt az 
igaz ker. hitnek egyik legszebb tulajdona az, hogy 
hiv, s állhatatos legyen; hogy bennünket ker. hi-
tünkben sem a pénz s kényelem, sem a jutalmak re-
ménye, sem a büntetések félelme meg ne tántorít-
son, sem a csábitás mézes beszéde el ne szédítsen, 
sem a hitetlenek gúnyolodása meg ne rendítsen. Az 
utókor csudálkozni fog rajta, hogy a XIX század-
ban tétethettek indítványok és pedig keresztények 
részéről, melyek a ker. hitnek megrontására, jelle-
méből kivetkőztetésére irányozvák. Mert örökké 
igaz marad: qui quaerit periculum, peribit in illó. 
Szeretik némely keresztények az ó testamentomot, 
mikor már elvetették az ujat. 

Egyébiránt a kath. egyház nem idegenkedik 
semmi oly rendszabálytól, kivált polgári tekintet-
ben, melynek czélja : embertársainkat boldogítani ; 
hisz a felebaráti szeretet törvényét maga az egyház 
Alapitója irta szivünkbe ; de azért a vallásos közö-
nyösséget épen nem akarhatja terjeszteni ; és saját 
édes fiainak jóllétét, főleg lelki üdvét el nem hanya-
golhatja, mert mikép az apostol mondja: „ki övéi-
nek, főleg háziainak gondját nem viseli, megtagadja 
hitét, és a hitetlennél gonoszabb." A kath. egy-

') Tim. 5, 8. 

12 



— t i 6G H — 

ház minden emberrel jót kiván tenni ; de csak azon 
mértékben, melyben emberszeretete liivó' gyerme-
keinek ideig s örökkétartó kárára nem válik, s ebben 
ismét az istenigét követi, mely azt teszi minden ke-
reszténynek kötelességeül, hogy mig időnk van, 
mindenekkel jót cselekedjünk, főképen pedig hit-
társainkkal. 2) 

Azok, kik az ó testamentomnak az újba beol-
vasztását a legbuzgóbban mozgatják, legnagyobb-
részt távol vannak attól, azon bajokat tagadni, me-
lyek e ténynyel összekötvék, s melyek az ó testa-
mentom hiveit jelzik ; csak azt állítják, ezen bajok-
nak uj ösztönül kellene szolgálniok, a régóta kiváut 

r 
polgári egyenlőséget a zsidóknak megadni. Epen 
mivel az mondatik, hogy a zsidó az ő erkölcstársa-
dalmi képzésében oly mélyen áll , föl kell őtet 
emelni; de hogy fogják őt emelni, ha továbbra is 
az ő legszentebb jogait elvonják tőle ? De ha meg-
adatik neki, amit igazságtalanság nélkül el sem le-
het tőle venni ; ha megszűnnek őt paria gyanánt 
tekinteni ; akkor az ő szive nemesebb, emberszere-
tőbb gondolatoknak fog megnyílni; a kímélet, me-
lyet irányában gyakorolnak, háladatossá teendi 
őtet és az elvett előnyöket viszonti kegyezésekkel 
gazdagon ki fogja pótolni. 

A remény szép, ki tagadhatná: de talán csak 
szép remény, szép álom ; mely Berlinben sem lett 
valósággá. Ellenben ezen szép lehetségnek rideg 
valója állíttatott már azon tartományokban, hol a 
zsidók polgári egyenlősége régen megtörtént; a 
várt jótékony hatásoknak itt ki kellene tünniök : s 
még is mindeddig hiába várnak erre. Ez pedig 
egyéb okokon kivül azért is van igy, mert a héber, 
bármily polgári szabadság mellett, az ő üzérkedő 
természetét le nem vetkőztetheti s minden túlhajtott 
hazafisági kérkedése mellett minduntalan csak 
számkivetésben hiszi magát lenni, egy uj Messiás-
róli reményei forogván szemei előtt, aki őt saját or-
szágába fogja vezetni. Ez az ó testamentom. 

A zsidók tudnillik még folyvást egy hatalmas 
földi Messiást várnak, s magukat számos szentirási, 
thalmudi, és rabbinusi mondatoknál fogva, a Je-
hova Istentől minden népek közöl kiválasztott nem-
zetnek tartják, mely a Messiás eljövetelével az egész 
földöni uraságra van hivatva. Azért egy idegen föl-
dön számkivetve a nem-zsidókat ugy nézik, mint 
kiket Jehova csak azért ttir, hogy annak idejében a 
Messiás országában a zsidók által meghódittassanak 

2) Galat. 6, 10. 

és nekik szolgáljanak. Ezen messiási birodalom pe-
dig naponkint mindinkább közeledik; s azért sok 
zsidó mindenkor élénk részvéttel volt a forra-
dalmak iránt, azon vélekedésben lévén, hogy ezek 
az állítólagos Messiás útját a keresztény intézetek 
romjain egyengetik. Innét magyarázható azon ki-
engesztelhetlen gyűlölet a külföldi héber lapszer-
kesztők részéről, kik hallatlan malitiával a keresz-
ténységet és annak üdvintézetét rágalmazni meg 
nem szűnnek. 

Csak Jerusalem s a hatalmas Messiás eljöve-
tele felé irányul egy igazi zsidónak egész hazafiúi 
érzelme, melyet minden Isten szolgálatai fentarta-
nak és ápolnak. 

Igy p. o. a templomfeldulás (tischah beabh) 
gyászünnepén következőleg imádkozik: „Vigasz-
tald Istenünk a szomorkodókat Sión felett;" s el-
mondja siralmas hangon Jeremias keserveit Jeru-
salem pusztulása felett a földön ülve, a zsinagógá-
ban. Ezen nemzeti szerencsétlenség emlékezetére 
szokás minden háznál egy egy darabot a mesze-
lésre s minden szobában egy öltözeti darabot be-
végezetlenül hagyni ; még a jegyesnek is, ha mind-
járt menyegzője napján, kell egy gyászjelt viselni a 
fején s átalában senkinek sem szabad szivből ne-
vetni. 

A húsvéti estének végével mondatik: „Jövő 
esztendőre Jerusalemben" s iniigy szól az ének : 
„Mindenható Isten ! most tehát épitsd föl templo-
modat, mielőbb ; igen mielőbb , mielőbb napjaink-
ban ; mielőbb, mielőbb épitsd föl templomodat ;" s 
ez huszonegyszer ismételtetik Isten nevének kü-
lönféle dicsőitésekor. 

U g y szintén minden isteniszolgálat telve van 
emlékezésekkel a haza elvesztése s annak megigért 
visszaszerzése iránt; midőn a zsidók ismét vissza-
térnek a régi szent hazába s azután Dávid király-
sága föl fog állíttatni. Ennél fogva lia engedelmes-
kednek is Jeremiás szavának, ki az Ur nevében azt 
mondja nekik: „Keressétek azon városnak jóllétét, 
hová elvezettelek s imádkozzatok érettök az úr-
hoz, mert az ő jóllétökben magatoknak is jó dolgo-
tok lesz." De azért mindig arra is fognak emlé-
kezni: „Én össze foglak gyűjteni minden népek-
ből s minden helyekről, ahova elvetettelek ; mondja 
az ur, és visszaviszlek azon helyre, ahonnan elvit-
telek benneteket." Ebből világos, hogy az ó testa-
mentom igaz hivei más népbe föl nem oszolhatnak, 
sem velők egygyé nem lehetnek és más hazát nem 
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körülményekben a legfőbb és sérületlen szabályok közé s 
annál kevesbbé kötelezhetik a társadalmat a későbben föl-
vett tagjai iránt, kiválólag ha az ilynemű jogok megosztása 
által saját ezéljainak lényeges előnyeit kényszerülne felál-
dozni. A ker. társadalom tehát a kétszáz milliónyi keresz-
tényt, kik az ö állami testületét képezik, nem kötelezheti a 
későbben s csak is kegyelemből fölvett néhány ezernyi hé-
ber kedveért, hogy állami elveinek alteratioját megállapít-
hassa. Avagy eszélyeség volna-e megengedni, hogy e g y , 
köztünk elszórt, idegen származású nép polgári ügyeinkbe 
avatkozzék és az ország, s község dolgáról határozólag ta-
nácskozzék ? egy nép, melynek a kereszt botrány és az Ur 
rajta, kihez mi imádkozunk, utálat ; mely más szellemből él 
mint mi, más érdekei vannak, más a hazája, más a reménye 
mint nekünk ; egy nép, melylyel e tekintetben egy keresz-
tény sem érezhet egyformán Mert valamint a héberséget 
az Isten frigye s nemzetisége választja el tőlünk : ugy vá-
laszt el bennünket is a mi frigyünk a Krisztusban és nem-
zetiségünk ö tőle. A keresztény társadalom tehát csak azon 
jogokat adhatja meg a hazájától távol, bujdosó népnek, me-
lyeket vendég és idegen követelhet magának, tudnillik egy 
türelmes és emberséges vendégjogot, de nem többet. — 

(Folyt.) 

tekinthetnek sajátul, mint ama valódi hónukat, Palestinát 
s azért nem is lehet velők másképen bánni, mint vendégek-
kel és idegenekkel, kik csak is mint olyanok laknak közöt-
tünk. 3) 

Mint népet, melynek nem szabad elveszni a többi né-
pekkel ; mint idegeneket és vendégeket szórta el az ó tes-
tamentom hiveit az Ur az egész világon és igy laknak és 
j á rnak a keresztények között s várakoznak a visszatérés 
napjára, midőn minden népekből egy u j ország fog állíttatni, 
a templom és Jerusalem falai fölépittetni. Ezen reményt 
osztják ők s ebben van kimutatva azon irány és szem-
pont is, melyről kell hogy ezen ügyet megítéljük. 

Egyébiránt az ó testamentom hivei maguk is idege-
nekül tekintik magukat, a keresztények között, s azért az 
ö tápláltatásuk gyökereit nem is feszitik az idegen földbe, 
hanem az idegen népbe, mely maga az országban, ahol 
laknak gyökeredzett ; oly növényekhez hasonlítanak ők, 
melyek gyökeret nem verhetnek a földbe, tenyésznek tehát 
más, erős növényen. 

Szükség, vagy kényszerülés nélkül, szabály szerint a 
zsidó soha sem lesz földmives, sem bányász, sem matróz, sem 
halász. Ellenben a kereskedés legjobban felel meg szemé-
lyének, mert ez föl van oldva a földtől s azután csak ingó-
ságokkal és emberekkel foglalkozik, oly viszonyokban, me-
lyeket minden időben fölbonthatni. Mindentől, aminek ál-
landósága vagyon, távol tar t ja magát ; ellenben szivesen 
választja az embert magát működése tárgyául ; ő nehezen 
lesz épitész, kőmives, ács stb. annál gyakrabban orvos és 
korcsmáros. Az üzérkedés pénzzel, sőt puszta adóságokkal, 
valamint a legelvontabb becstárgyakkal legjobban tetszik 
neki. Ez mind természetes következése nemzeti állásának. 
Hogy ezen helyzet nagy kisértetekkel já r és átalában káro-
san hathat a népjellemre, igen világos. Mindig megmarad a 
hébernek mint egy jeles népnek némi jellege a népek közt, 
mely átragyog a legpiszkosabb koldus rongyokon keresztül, 
s ezen kitűnő jelleg szintén akadályoztatja őt, más népek 
közé belépni, bennök fölolvadni és mintegy gyökeret verni 
a földbe, mely őt hordozza. 

Ha már mindez tiltja őt, hogy szivböl miénk legyen 
és sorsát felolvaszsza a miénkbe ; hogy bennünk fölismerje 
népét s hazánkban az ő hazáját ; rövideden hogy magát tár-
sadalmilag velünk testvéresitse, — amit benne dicsérni és 
tisztelni kell ; mennyire tévednek tehát azon államférfiak, 
kik a héberség politikai fejlettségéből és a haza ügye iránti 
lelkesiiltségéből oly nagy következtetéseket vonni haj-
landók ! 

Az ó testamentom fiai idegenek a keresztény társada-
lomban s oly soká azok maradnak, mig csak törvényüket 
megtartják ; s igy jogszerüleg nem tar thatnak semmi igényt 
a legfőbb politikai kitüntetésre; ők az államot nem állapí-
tották, s csak későbben a keresztények által alapitottba lép-
tek be és kezdet óta a politikai jogokat nélkülözték; ugy 
hogy, sem az államnak eredeti alapításából, sem más akár 
befogadásuk alkalmával, akár pedig későbben adott tény-
leges biztositékból nem képesek ilynemű jogigényeket be-
bizonyítani. Ily s hasonló jogok nem tartozhatnak minden 

s) V. Ö. Briefe über Staatskuiist Berlin 1853. 35. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 28. Pa tay és Boborinak vak kifakadására 

az emiitett „Szózat" röpiratból idézzük még ezeket : „Ugy 
de — azt mondják nektek — a papoknak sok pénzök van, 
kötelességök jót tenni. — Igaz , a papság kötelességének 
ismeri jót tenni, csakhogy ha e kötelességről tiszta felfogást 
akarunk szerezni, meg kell gondolnunk : hogy 1) e köte-
lesség nemcsak a papokra szól, hanem minden emberre, ki-
nekkinek tehetségéhez képest; — 2) e kötelesség nincs 
megírva a világi törvénykönyvben, sem azoknak törvény-
könyvében, kit azt leginkább hánytorgatják, hanem egy 
szentebb törvénykönyvben, mely az egész világra, minden 
emberre szól, de melyet ök forgatnak legkevesebbet, — az 
evangeliomban ; — 3) e kötelesség teljesítéséről nem szá-
molunk a világi bíráknak, hanem saját lelkismeretünknek 
és Istenünknek ; — 4) habár áll is az, hogy az egyház az ő 
papjainak kötelességökké teszi, hogy jövedelmeik feleslegét 
jó czélra, t. i. Isten dicsőségére s embertársaik javára fordít-
sák : de az sehol sincs megirva, hogy az egri papság az ő 
jövedelmének, tehetségének legnagyobb részét épen Eger-
nek, és csak Egernek szentelje, és nem más helyeknek is, 
mint például, hogy messze ne menjünk, Gyöngyösnek vagy 
Miskolcznak. IIa szorosan vett kötelességről beszélünk, azt 
okadatolnunk is kell, azaz, ha valaki azt mondja, hogy a 
papságnak kötelessége mindazt tenni Egerért és Eger ja-
vára, amit tett, ennek okát fogjuk kérdeni. Okául pedig 
legfelebb annyit mondhatnak, hogy a papság Egerben föl-
desúr volt, tehát Egerből hasznot húzott. Ugy de, mint fen-
tebb kimutattuk, a papság többet tett Egernek, mint meny-
nyi hasznot, jövedelmet egri javadalmaiból húzott ; mainap 
pedig, ha jótékonyságát egri jövedelméhez akar ja arányo-
sítani, ahoz szabni, biztosan mondhatjuk, hogy aligha fog-
hat Eger javára ezreket áldozni. — Azután mi ugyan nem 
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vizsgáltuk som ő kegyelmességének az érseknek, sem a fő-
káptalannak a kasszáját ; de annyit mégis tudunk, hogy má-
soknak is van és pedig sokaknak sok pénzök, sok jövedel-
mök, sokaknak több mint az egri érseknek és káptalannak, 
és figyeljetek csak rá, mit és mennyit áldoznak tehetségük-
höz képest a közjóra, intézetekre, szegényekre, kórházakra ? 
Nemcsak a birtokosokra czélzunk, hanem szemünk előtt 
vannak a nagy bankárok, kiknek sokszor egy '24 óra na-
gyobb profitot hoz, mint mennyit az egri érsek egy év alatt 
bevesz, és mit gondoltok, áldoztak-e ők valamennyien ösz-
szevéve 14 év alatt 390 ezer forintot a közjóra, mint az 
egri érsek? — 

Azt is mondják nektek : hogy a papok sokszor haszta-
lanul elfecsérlik, sokszor roszra költik pénzölcet. Van valami 
a dologban; hiába, az az emberi gyarlóság ott ólálkodik 
mindenütt , belekeveredik minden emberi dologba, s igy 
történik aztán, hogy bizony papok is hánynak ki pénzt sok-
szor hasztalanul, sokszor pedig helytelenül is, mint például, 
mikor egyikmásik egészen az ő családjának él, annak mint-
egy tisztartójává teszi magát, és csak azon van, hogy meg-
kuporgatott, a valódi jó czéloktól gonoszul elvont pénzével 
atyafiait sorsukból kiemelje, a bakról a hintóba ültesse és 
úrrá tegye ; akikből azután vajmi sokszor a leghálátlanabb, 
legdühösebb papfalók válnak. Nem tapasztaltátok ? . . De 
hát csak a papok hibásak e részben, csak ők költik el hely-
telenül a pénzöket ? azok pedig, kik őket leczkéztetni bá-
torkodnak, jobbak ? pénzöket mindig jól használják ? min-
dig jó helyre teszik ? (Halljad ! Pa tay I. polgártárs ! a te 
debreczeni kátéd, mint a Magyar Világból olvastuk, igen 
rövid.) Vigyázzátok csak meg őket, majd meglátjátok. 

Azt is mondták már nektek : el kell venni a papok 
jószágát. — De hát miért csak a papokét, miért nem a vilá-
giakét is ? vagy talán lopták a papok, amijök van, avagy 
igazságtalanul, erőhatalommal kerítették birtokukba, mint 
sok nemes ur a régi időben ? talán geseftelés, uzsora által 
csalták, gonoszul szerezték ? — Nem ; a papság ép oly jog-
gal birja az ő jószágait, mint a világiak a magokét ; ép oly 
igaz keresményük azok nekik, mint bárkié a föld hátán ; ha 
tehát azokat el lehet venni, miért ne a másokét is ? — Nem; 
a papság jószágát jogosan törvényesen elvenni nem lehet, 
hanem csak jogtalanul elrabolni. Es mit gondoltok, lia e 
jogtalan rablás megtörténnék, mint azt már egynémely or-
szágban a forradalom végbevitte, lesz abból nektek valami 
hasznotok ? vagy azt hiszitek, hogy majd el fogjuk azt osz-
tani magunk közt? Dehogy fogjuk; kótyavetyére kerül, és 
potom pénzért a pénztőzsérek kezére jut, tehát nálunk, hol 
másnak pénze nincs, az idegeneké és zsidóké lesz, mint az 
másutt is történt ; — lesz tehát sem a papé, sem a miénk, 
hanem a másé, a pénzt pedig elviszi az . . . Hát ti mit nyer-
tek vele ? Azt, hogy minekutána a papok hivataluknál fogva 
szántásból, vetésből, kapálásból, vagy csizmafoltozásból nem 
élhetnek, fizetést kellene akkor nekik adni, persze nem na-
gyot, de mégis olyat amilyet ; "de hát honnan ? — hát bi-
zony csak édes mindnyájunk zsebéből, azaz meglesz az 
adónak egy uj rovata, egygyel tarkább lesz az adóköny-
vecske, mint az másutt is történt. Ugy lehet, akad olyan 
népboldogító, aki erre azt mondja, hogy hát nem kell pap, 
minek a pap ; — helyesen, polgártárs ! lia pap nem kell, 

természetesen templom sem kell, végre Isten sem kell, s ak-
kor aztán bekövetkezik az a véghetetlen nagy boldogság, 
melyből még tán mennyországba sem kívánkoznánk ? ! 
Ments Isten. — De mit nyerne különösen Eger, ha a pap-
ság javait elrabolni sikerülne ? Példából mutatom meg nek-
tek. Salzburg érseki város Felső-Ausztriában. Ersekei egész 
e század elejéig egyszersmind német birodalmi fejedelmek 
voltak és roppant jövedelmet húztak. A város, melyet szá-
mos nagyszerű épületekkel, műemlékekkel diszesitettek, 
annyira virágzott alattok, hogy 60,000 lakost számlált. 
Azonban e század elején megszűnt az érsek fejedelem lenni, 
elesett nagy birtokaitól és elég szűken kiszabott fizetést ka-
pott. Mindennek alig 60 éve, és tudjátok-e mi lett Salzburg-
ból ezen 60 év alatt ? Lett egy régi, magát túlélt vidéki vá-
roska, melyben jelenleg 13—14,000 lakosból áll a népesség; 
pedig Salzburgnak többnemü gyárai vannak; azonfelül vi-
dékének rendkivüli szépsége, és a városnak régi emlékei 
ezerenkint vonják oda nyaratszaka az idegen utazókat . . . 
íme, polgártársak ! e tükörben láthatjátok Eger jövendő sor-
sát azon esetre, lia a ti irigy népboldogitóitok óhajtása tel-
jesülne. Ezen szomorú esetben természetesen nem tehetne 
többé a papság semmit a város javára, még a meglevőt sem 
volna képes fentartani, annál kevésbbé gyarapítani. Az ér-
sek elkölthetne évenkint talán vagy 6000 frtot, a káptalan 
vagy 15,000 frtot, az intézetek rendre alábbszállnának, és 
bátran feltehető, hogy évenkint legalább egypár százezer 
forinttal kevesebb folyna be a városba. Hát még a szegé-
nyeknek mennyire fel fogna kopni az állok ? a birtokosok 
meg hol vennének pénzt a fundatió fedezésére ! ! 

Alkalmasint azt is hallottátok már, hogy „maradjon 
a pap a breviárium mellett, ne avatkozzék a világi dol-
gokba." Hogy ne hallottátok volna, hisz újságból is olvasták 
nek tek : már pedig az csak igaz tán, amit k inyomtatnak? 
Dehogy igaz, dehogy igaz ; lássátok, az a papiros olyan bé-
ketűrő portéka, hogy arra szintúgy rá lehet nyomtatni a 
legnagyobb esztelenséget és hazugságot is, mint a legszen-
tebb igazságot, és bizony nyomtatnak is arra sok bolondot. 
Ne adjatok hát hitelt annak a szónak, hogy mind igaznak 
kell annak lenni, amit olvastok, és ha csak lehet, nézzétek 
meg azt is, aki irta. (Patayt is, ki ö ?) Azt mondták nektek, 
maradjon a pap a breviárium mellett, ami talán annyit je-
lentene, hogy teljesitse a maga kötelességét. Es ez, ha csak-
ugyan igy kell érteni, nem roszul van mondva ; mert bizo-
nyos igaz az, hogy a papnak első és legfontosabb kötelessége 
a maga hivatalát teljesíteni ; — de már annak, amit tovább 
mondtak, hogy t. i. „ne avatkozzék a világi dolgokba," an-
nak már mégis csak megkérdjük az okát. Talán a pap, épen 
azért mert pap, megszűnt polgár lenni és elvesztette a pol-
gári jogokat ? Ezt, ugy véljük, az az ur sem hiszi, ki a bre-
viarumnak oly nagy pártfogójává csapott fel ; mert hiszen 
tudja ő azt igen jól, hogy a papok csak ugy viselnek min-
den polgári terhet mint mások, tehát csak ugy megilletik 
őket a polgári jogok is mint másokat ; mert a dolog rendje 
szerint a jogoknak terhek, a terheknek meg jogok felelnek 
meg. — Vagy talán nincs hozzá tudományuk a papoknak ? 
Mintha bizony azok, kik a papságot oly nagyon szeretnék 
leszorítani a közügyek teréről, kanállal szednék be a tudo-
mányt ; a papnak pedig tiltva volna a tudomány közös for-
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rásából meríteni ! Amint azt más megtanulja, épen ugy meg-
tanulhatja a pap is, pegig hát — mint tudjátok — a jó pap 
holtig tanul. — De talán nincs elég bátorságuk, mert a kor-
mány emberei ? A papság mindenesetre tisztelettel hajol 
meg a hatalom és annak legfelsőbb képviselője, a király 
előtt ; de hogy bátorsága van a haza és nemzet igazságos 
ügyeit védeni, azt számos példákkal lehet igazolni ; mint-
hogy pedig kényes dolog az élők példáját feltüntetni, mond-
játok meg annak a breviariumtisztelő urnák, hogy utasitjuk 
őt a történetre, ahol, különösen 1-ső Leopold alatt, a mos-
taniakhoz sokban hasonló körülmények közt ott találja az 
ország akkori prímását is, Szelepcsényit . . . De talán hiány-
zik a papságnál a jóakarat és a hazafiság ? Igen, ha a ha-
zafiság szájaskodásban, pattogó, de többnyire üres kikelé-
sekben, a szenvedélyek felizgatásában, a békételenség szitá-
sába, oktalan, nyaktörő tervek kergetésében áll : akkor a 
papság csakugyan gyenge hazafi; de ha a nemzet jogainak 
és igazainak jogszerű megvédéséről, ha a közjónak szóval-
tettel való előmozditásáról van szó, röviden, ott a tanács-
teremben szintúgy mint a tettek és áldozatok terén, a pap-
ság hazafiságban, igaz honszeretetben senki által magát 
megelőztetni, túlszárnyaltatni nem engedi. Valamint Eger-
ben, ugy országszerte mindenütt feltaláljuk a papság áldo-
zatkészségének, tehát valódi ember- és hazaszeretének fé-
nyes bizonyitékait, maradandó emlékeit ; csak vak lehet 
tehát az, vagy gonosz, ki azt meri mondani, hogy a papság 
nem szereti e hazát ! Tudják ezt jól azok is, kik a papságot 
rágalmazzák ; mert hiszen ismerik ama bevett szokást, 
melynélfogva valahányszor bármely hasznos czélra, avagy 
vállalatra, tehát a haza javára áldozni kell, mindig a pap-
ság az, mely első sorban megkerestetik, felhivatik. — De 
hát mi az oka mégis, hogy némelyek a papságot a közügyek 
teréről minden áron leszorítani szeretnék ? valami okának 
csak kell lenni ? — Persze hogy van, és talán nem is volna 
nehéz a szeget fejen találni ; de mi a rágalomra se gyanúsí-
tással, se recriminatióval felelni nem akarunk, nem szok-
tunk. Van kétségkívül okuk azon uraknak, de az őbennök 

,:van, nem a papságban ; minthogy pedig nem igen találják 
idő- és alkalomszerűnek azt felfedezni, a hibát másban, je 
lesen a papságban keresik ; hiszen, ugy gondolják, igy is 
czélt érnek : ők lesznek a jó hazafiak, a papság pedig a rosz 
hazafi. Lá tnák csak ők, hogy a papságot megnyerhetik az ő 
terveiknek és czéljaiknak, szóval az ő politikájúknak, ők 
volnának leginkább ra j ta , hogy a papság avatkozzék a 
közügyekbe. Hiszen még fris emlékünkben vannak azon 
idők, midőn a papság közreműködése mindenik oldalról ke-
restetett, sürgettetett, követeltetett, erőszakkal is kicsikar-
t a t o t t . . . De meg a képviselőválasztásoknál is láttuk, hogy 
azon urak némelyike, kik most a breviáriumhoz utasítják a 
papságot, épen nem találta helytelennek a papokat körül-
járni és szavazatukat, ugy az ő közbenjárásuk által hiveik 
szavazatát maguknak kikérni, tehát őket a breviáriumtól 
el- és a politikai térre v o n n i . . . A papság hivatása- és ne-
velésénél, s e kettőből önkényt folyó irányánál fogva a józan 
mérséklet zászlója alatt küzd, nem annyira pártfegyelemből 
s még kevesbbé pártérdekből, hanem jól átgondolt megfon-
tolásból és meggyőződésből ; nem barátja tehát a hanyatt-
liomlok rohanásnak, mit sokan helytelenül haladásnak ne-

veznek ; nem előmozditója az erőszakos rázkodásoknak ; 
érzelmi politikát sem üz és nem kapkod a nagyhangzásu 
ruganyos szólamok után : hanem egyrészt a nemzet száza-
dos sarkalatos jogaira és törvényeire támaszkodva, másrészt 
szem előtt tar tva a tényleges és nem ignorálható állapoto-
kat, az idők megváltozott körülményeit, az események ha-
talmát, oda törekszik, hogy hazánknak a kerekvágásból 
szerencsétlenül kizökkent alkotmánya abba visszatereltes-
sék, s az ősöktől öröklött életrevaló, mert századok tüzpró-
báján átment intézmények a törvényhozás alkotmányszerü 
utján az ujabb kor vivmányaival, jelesen a nép javára irány-
zott 1848-iki törvényekkel összhangzásba hozatván, a füg-' 
gőben levő nagy nemzetközi kérdések — problémák —• 
szerencsésen, üdvösen megoldassanak, miszerint hovaelőbb 
bekövetkezzék azon óhajtva várt idő, melyben a nemzet 
alkotmányos képviselete az ország belügyeinek rendezésére, 
az 1848-iki részben ideiglenes törvények, s azok által elő-
idézett állapotok teljes és üdvös kifejtésére, az egykori föl-
desúri viszony maradványainak végleges méltányos meg-
szüntetésére , az ipar, gazdászat, kereskedelem, szóval a 
nemzetgazdászati nagy érdekek emelésére szentelhesse min-
den erejét, hazafi buzgóságát és törvényhozói bölcseségét. A 
papság tehát a fenforgó nagy horderejű politikai kérdésben 
mindenesetre a békés kiegyenlítést óhajtja, mert csak ez 
sarkallik alaptörvényeinkben, mert csak a békés és szeren-
csés kiegyenlítés által hiszi, Europa jelen körülményei kö-
zött, biztosithatni e hazának és nemzetnek jövőjét : mert 
sok fájó sebe van e honnak, melyek gyógyító kézre várnak; 
sok szükségei és hiányai, melyek orvoslást sürgetnek ; nagy, 
szinte elviselhetetlen a bizonytalanság, mely reá nehezedik, 
mérlietlen a hátramaradás és vesztesség, mely a ziláltság, 
kivételesség megörökítéséből származik ; — de a minden 
ároni kiegyenlítést nem tűzte — legalább tudtunkkal — 
politikai zászlójára . . . Adja a nemzetek sorsát intéző bölcs 
és kegyes Gondviselés, hogy buzgó imái meghallgattassa-
nak, forró óhajtásai teljesüljenek !" 

SZAMOSUJVÁR, jan. 18-án. Apostoli királyunk ő 
Fölségének kegyelme folytán kinevezett szamosujvári püs-
pök, hittani tudor, mélt. s főt. Vancsa János jan. 16-án több 
főkormányszéki tisztviselők kiséretétében jelent meg Sza-
mosujváron: kit is megyénk határán ngys s főt. Sorbán Mi-
hály kanonok, káptalani küldött, s nt. Huza Lázár sz. széki 
jegyző, és számos papság ünnepélyes tisztelettel fogadott el ; — 
Szamosujvár határán pedig fényes városi küldötség élén vá-
rosi főbiránk cs. kir. tanácsos n. Lászlófy Antal üdvözlé 
megyénk kedves püspökét, kinek jövetelén az országút 
oldalába esö Hesdád helység harangjai is kétségenkivülivé 
tették, mert az ottani lelkész nt. Bilcz Gábor maga és hivei 
részéről lelkesen megfelelt kötelességének, mig végre az 
itteni örmény ajkú lelkész s főesperes Lukácsy Kristóf haj-
dan székestemplom harangjai által főpásztorunk ittlétét tu-
datta velünk; e nemes részvétét megosztá velünk az itteni 
sz. ferenczrendüek szerzete is. 

Az itteni káptalan fiúi hódolattal üdvözleni ohajtá 
azon férfiút, kinek bejötte az egyházi gyászt megszüntette, 
a testvéri szeretet lánczait megerősbitette, szóval azt, kit 
régtől várt a megye, s kiről tudja, hogy legjobb katholikus. 

Az ünnepély fényét kitűnően elősegítette n. Bilcz 1st-
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ván kanonok, intézeti igazgató, ki is diszes énekekbe elö-
képezve a növendék papságot, és azt jól elrendezve, főpász-
torunk bejövetelének örömét valóban nagyobbította, és ne-
velte a hivek buzgalmát. 

A hely szinén püspökünk ö méltósága felöltve a püs-
pöki palástot, s süveget, pásztori botját jobbjába átvéve 
állott mint egy oly férfi, kit a császári királyi fölség, és Jé-
zus Üdvözítőnk utódja IX-ik Pius pápa ö szentsége mi hoz-
zánk elküldött. 

A káptalan élén ngys. Papp Macedón román nyelven 
iklvözlé az ur nevében megjött föpásztort, ki szintén e 
nyelven magasztos küldetését fejtegetve felhívott atyailag 
mindenkit a bizalomra személye irányában. — Ünnepélyes 
éljenzéssel tisztelve meg a föpásztort az egész nép, belépett 
püspöki kápolnájába káptalanával együtt, hol is a főpásztor 
szerencsés megjöveteléért hála nyújtatván az Istennek, bé-
követte pásztori lakába főpásztorát káptalana, itten az egy-
házi öltönyöket letéve : — kitűnő sietséggel elébb is főt. 
Lukácsy Kristóf igen jó szerkezetű latin beszéddel üdvözlé 
a föpásztort, az örmény papság, a tanitói kar, és hivei nevé-
ben ; mely szívélyes, s valóban igaz üdvözletre püspökünk 
ő méltósága válaszolt classicus tökélyü latin nyelven, be-
széde annyira nyomott, s katholikus volt , hogy fe-
lőle el lehet mondani : numquam homo sic locutus est, egyet-
értés, testvéri szeretet, szóval minden megvolt, aminek meg-
lenni kellett ezen becses szövegű beszédben. 

Ezután a káptalan, városi tanács és más testületek 
tették üdvözletüket és hódolatukat. 

Közepettünk van tehát már főpásztorunk, kit az isteni 
kegyelem ide beplántált, az árvaság nehéz súlyát vállaink-
ról letéve, öröm eltelten várjuk f. év s e hó 28-ik napját, mi-
dőn ünnepélyes beiktatását fogja tartani méltóságos főpász-
torunk, hogyan fog ez végbe menni ? Edes köteleségem lesz, 
tiszteletteljesen közleni. *) 

Gulovich János 
őrkanonok. 

KASSA, jan. 16 án. Midőn az uj év küszöbén leverő 
gyász-hírekkel találkozunk, magyar Jeremiásunk siralmai 
ju tnak eszünkbe : „Elhunytanak legjobbjaink a hosszú 
harcz alatt." A nemzeti vajúdások hosszas ideje túléli egy-
háznagyainkat, a szellemi harczok izzó munkássága föl-
emészti honatyáinkat, vezéreinket, kiktől küzdelmeink he-
vében bölcs mérsékletet, czélra-vezető irányt, hazafiúi lelke-
sedést, s az okos bátorság tértfoglaló nyereményeit vettük. 
„Nec desunt tam pulchro certamini duces, qui ad similia vos 
cohortentur, ac per vestigia sua ire ad victoriam saepe iam 
partam iubeant. Nulla vi verborum, nulla ingenii fa-
cultate exprimi potest, quantum opus sit, quamque numquam 
a memoria hominum exiturum, posse hoc dicere : patui, 
cessi : imperio eorum sive leve ac durum fuit, obse-
quentem submissumque me praebui. Certate obsecro vos, 
et fusi quoque aciem restituite. Felices qui vicerint : felices 
qui vincentur." ') A magunkra liagyatás bús érzelmeivel, rit-
kuló soraink gyász tudatával állottunk Kalocsának elhunyt 

*) Hálával fogjuk fogadni ezt, és minden más alkalommal. Építsük 
a kit és szeretet épületét közösen, kölcsönös részvéttel, buzdítással. 

Szerk. 
i) Seneca de beneficiis, lib. III . cap. XXXVIII. 

érsekét jelvényezö ravatal előtt. A veszteség sujt minket is. 
Az egyház-terén nekünk is atyánk, bölcs vezérünk (megyés 
püspökünk) volt egykor ; anyagi és szellemi jótétemények-
kel elhalmozva fiait, s első (apostoli) székhelyét, föegyházát. 
Magas lelkes pártfogói, tetterős ujitói közt, az 1000 forintot 
adományozó Kunszt Józsefét is megörökitve birni s áldani 
szerencsés ! Apostoli csendes munkásságával túlemelte ma-
gát a földi magasztalások zajos szólamain. Végfogyatékán, 
kihaltakor, rövidnek tetszik a kedves élet minden tartóssága 
mellett is. Igaz, „semper pauci dies erunt, si illos numerave-
ris ; — hanem cogita, non esse summum bonum in tempore, 
quantumcumque est, boni consule. Ut prorogetur tibi dies 
mortis, nihil profiéit ad felicitatem : quoniam mora non fit 
beatior vita, sed longior. Quanto satius est, graturn adversus 
perceptas voluptates non aliorum annos computare, sed suos 
benigne aestimare, et in lucro ponere ? hoc me dignum iudi-
cavit Deus '? hoc satis est. Potuit plus ? sed hoc quoque bene-
ficium est. Grati simus adversus deos, grati adversus homines, 
grati adversus eos, qui nobis aliquid praestiterunt ; grati 
etiam adversus eos, qui nostris praestiterunt." 2) Eme hálás 
érzelmeknek mink is adtunk kifejezést. Az összes clerust — 
a nagy halottért mondandó ,Requiem'-nek plébániánként! 
megtartására felhivó körlevél, a hü fiak kegyeletes vallásos 
rokonszenvével találkozott. A gyászthirdető sorok értelmé-
ben, főegyházunk fényes halotti pompának volt tanuja, nm. 
püspökünket ft. Jergencz Ferencz kanonok apát ur helyet-
tesitette a ,Requiem'-nél. Az összes káptalan egyházi testü-
letek tagjai, a lyceumi tanári-kar, növendék papság s számos 
világiak róvták le ez alkalommal fiúi megemlékezésök, vég-
tiszteletök adóját. ,Et in ore eorum tristis resonabat sonus.' 
Ajkainkon volt a gyász-dal mély keserve ; sziveinken az 
irgalmat-esdő fohász ,quando coeli movendi sunt et terra. ' 

LONDON, jan. 4-én. Az angolhoni vagy is jobban 
mondva nagybritanniai kath. egyház két súlyos veszteséget 
szenvedett Murdoch a scotiai nyugoti kerület apostoli belyet-
nökének, és Wareing northamptomi püspök halála által. — 
Szóltunk már Pusey tudor és tanárnak Einenicon czimii mun-
kájáról, és az anglikán egyháznak törekvéseiről a szakadár 
görög, és a romai egyházzali egyességet létesíteni. Mult év 
november havában az oxfordi püspök elnöklete alatt érte-
kezlet tartatott az orosz és az anglikán egyház néhány kép-
viselői között, mely azonban eredménytelennélön. Amennyire 
lelkesültek és az ügyet siettetők voltak az anglikánok, ép 
annyi visszatartást, és hidegséget mutattak az oroszok. A 
szakadárság láthatóan mutatta az eretnekség fölötti felsőbb-
ségét. Néhány év előtt hason törekvés élén láttuk Palmez 
anglikán szerpapot, ki e czélból többször tett utat Moszkvába 
és végre is — katholikussá lőn ; miből azt következtettük, 
hogy minden ut Romába vezet. Reményijük, hogy ezen ös-
vényen egy napon találkozni fogunk a westminsteri apát-
sággal is, melynek nyolcz százados felavatási emlékünnepét 
ülték mult csütörtökön a protestánsok. Tudva van, hogy az 
apátság építését szent Ede király kezdte, és 3-ik Henrik 
bevégezte. A szent király síremléke a templomban még sér-
tetlenül áll, és a westminsteri dékán Stanley tudor az alapító 
dicséretével kezdvén, mindazokról megemlékezett beszédé-

2) Idem, lib. V. cap. XVII. 
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ben, k ik itt nyugszanak, egészen le — Palmerstonig. Hanem 
a szent király panegyrise furcsa feladat volt ily rationalista 
számára. Képzeljenek az olvasók egy chinai mandarint, ki 
avval van megbízva, hogy európai tudósok körében Cor-
neille érdemeit fejtegesse. Ezen hasonlat talán legjobban 
felel meg és ráillik Stanley beszédére. — Az olasz lapok tu-
dósítanak Millefiori grófnőnek, kit a közönség jobban ismer 
,Kosina' név alatt, a mandriai kastélyban történt haláláról. 
A lapok néhány év előtt Victor Emmanuelnek a tábori fő-
dobos leányávali morganaticus házasságáról tudósítottak, 
anélkül, hogy a hivatalos közlönyök ellenmondtak volna. A 
grófnőnek két gyermeke volt, egy fiu, ki Vittorio, és egy 
leány, ki Emmanuela nevet kapott. Mindkettő szintén grófi 
rangot nyert. Az egész világ tudta, Millefiori grófnő mily 
befolyással birt Victor királyra. Mondják egyébkint, hogy 
jó szivü volt, s több izben jobb tanácsokat osztogatott a ki-
rálynak, mint a ministerek. Meghalt 42 éves korában, és 
Victor Emmanuel ez alkalommal, épen midőn Elorenczben 
a ministerválság teljes volt, sietett Mandria kastélyába, 
hogy még egyszer lássa nejét. E halál Victor királyra nagy 
befolyással lehet, a lapok azért irtak annyit ezen ese-
ményről. 

KONSTANTINÁPOLY, jan. 14. Sophronius patriarcha 
Cusa fejedelemhez komoly intést bocsátott. Szól a félreismert 
tekintély nevében a felbontott egységről és küldöttének 
megbántásáról. Cusa fejedelem a román egyházat függetle-
nítette, széttépte azon köteléket, melylyel az a konstantiná-
polyi patriarchatushoz fűzve volt, és ez kétségenkivül az 
utóbbinak meggyöngítésére szolgál ; de Sophronius minden 
erőködései sem leendnek képesek visszaállítani a megsza-
kított viszonyt, minden okoskodásai sem fogják bevitathatni, 
hogy Cusa igy cselekedvén a keleti szakadár egyház ha-
gyományait megsértette. A keleti egyházak Pothius sza-
kadása óta mindig önkormányzattal birtak. A birodalom 
politikája, és néhány patriarcha uralomvágya egy időre 
ugyan létesített látszólagos egységet, hanem az alkalmak 
nem hiányzottak a régi viszonyok újbóli létesítésére. A 
konstantinápolyi patriarchatus sokáig felhasználta a világi 
hatalom közellétét bizonyos előjogok és kiváltságok meg-
szerzésére, melyek azonban igazolhatók soha sem valának. 
Cusa ugy cselekedvén amint tett, csak az ugyanazon vallá-
sú más hatalmasságok példáját követte. Cselekvésének in-
dokai kétségen kivül nem annyira vallásiak. A keleti egy-
házak nemzeti egyházak, és azért a nemzeti politika érde-
keihez szükségkép fűződnek. — A dunai fejedelemségek 
önállását veszélyek fenyegetik, az ellenségek a konstanti-
nápolyi szakadár főpapban szövetségest birnak, mi termé-
szetesb, minthogy Cusa a nyugotban keres támaszt, hogy val-
lásilag is elváljék a kelettől, amit most véghez is vitt. Ezen 
elválás vallási tekintetben még inkább szükséges Románia 
ö «állásának biztosítására, mint a nyugoti hatalmak rokon-
szenve és támogatása. Keleten senki sem veszi kicsinybe 
ezen esemény liorderejét, mely nekünk talán nagynak nem 
látszhatik. A dunai fejedelemségek elleni fondorlatok főhe-
lye Oroszország, és nem is kell kételkedni, hogy a bukaresti 
mozgalmak a nyáron ezen oldalról lőnek szítva. Ezek elleni 
fő és leghatalmasb fegyver a vallási tekintetbeni önállás 

volt ; és Sophronius emiitett levele nyiltan tanúsítja, hogy a 
szakadás megtörtént, melynek létesítésére különben roppant 
erély volt szükséges, és Cusa csakugyan birt ezen erélylyel. 

VEGYESEK. 
Van könyvtárunk, nincsenek könyveink, mivel a 

könyvtár mai fiókjai szerint nincsen könyvlajstromunk, 
melynek folytán megtalálhassuk azon könyvet, melyet nagy 
örömmel az indexből kijegyeztünk. Mi tehát a főteendő ? 
Egy tökéletes, a könyvtár mai állapotához, rendjéhez meg-
felelő könyvlajstrom, hogy a könyvek átadathassanak, s igy 
a könyvtárnoki személyzet nem a szobáról, nem a könyvtár 
némely részéről, hanem az egész könyvtárról, mint köz-
kincsről felelős lehessen, a kútfői munkás pedig biztos re-
ménynyel nyithassa fel az indexet, tudván, hogy amit abból 
magának kijegyez, azt két perez inulva, egyenes menettel a 
kitűzött fiókban, a kijegyzett betű alatt azonnal megtalálja. 
Könyvlajstrommal tárgyilagos biztosságunk lesz a könyvek-
ről, a tudós pedig, aki aknáz, biztos fonalat nyerend a köny-
vekhez. Bármi történjék, a könyvlajstrom az első. Az egye-
temi tanácstól kiküldött bizottmány, mikint hiszszük, tekintve 
a sok és sok hiányt, a patriarchalis eljárást, vagyis csak a 
személyes becsületen nyugvó biztosságot, sok jót indítvá-
nyozott, mi legyen ezután a könyvtár rendje, sat. ; de a 
könyvlajstrom minélelőbbi elkészítése a bizottmány bölcs 
javaslata szerint is az első teendő lesz ; s hiszszük, hogy az 
egyetemi tanács mostani nagyon tisztelt tagjai utána lesz-
nek, hogy a sok javitandó dolgok között még ez évben, ta-
vasztól juliusig, a lajstrom elkészíttessék. 

Puszta-Tenken jan. 7-én ünnepélyességgel egy népta-
nodát nyitottak meg. Alapitója ennek nm. s főt. Bartakovics 
Béla egri érsek, aki 1300 frton belső telket vásárolt, 1300 
frton a házat tanodává alakította át, 2190 frtot pedig a ta-
nító fizetésének emelésére letenni kegyes volt. Főt. Harsá-
nyi József kerületi esperes ur buzdító beszédet mondott ez 
alkalommal a néphez, hálára fölhiván őket a jótevő érsek és 
a kath. egyház iránt, kötelességeikre figyelmeztető gyerme-
keik nevelésében. 

Tiszt. Liszt Ferencz a szentatyának 20,000 frankot 
adott péterfillérben. Aki szivére veszi, mily igazságtalansá-
got követtek el, s még most is elkövetnek az istentelenek ; 
továbbá, mennyire van lekötve a szentszéknek nemcsak be-
csülete, hanem fönléte is attól, hogy az elrabolt tartományok 
adósságait is fizesse : az valóban a fiúi szeretet legnagyobb 
kötelességének fogja ismerni, hogy a szentatyának segítsé-
gére legyen, mivel ezáltal nemcsak jót tesz, hanem a kath. 
névnek dicsőségét is megmenti e világon. 

Megjelent „Tanitók könyve, — rendszeres kalauz a 
nevelés és tanítás vezetésére, az elemi iskola tantárgyainak 
kezelésére, s a tanítóknak az irodalom terén való haladá-
sára. Ir ta Bárány Ignácz, a pesti kir. kath. férfitanitó-ké-
pezde tanára. Pesten, ára 2 fr. 60 kr . o. é." — Örülnünk 
kell, hogy az oktatási ügy oly gyakran, és rendszeres iro-
dalmi termékeket hoz a napvilágra. A fönnevezett munká-
nak szerzője is, hosszú éveken át tapasztalt, munkás, az 
irodalomnak már felavatott bajnoka, a nevelés és oktatás, 
ugyszinte az elemi tanodák ügyét összesen, rendszex-esen 
adja elő a jelen 37 ivnyi munkájában. A tanitók hivatása, 
a tanitóképezés, az elemi tanoda, a neveléstan, a testi, a 
szellemi, egész terjedelmében ; a helyesirás-, az irálytan, a 
nyelvezet, az irály, az ii-ásmünemek, példáxiyokkal, minták-
kal, stb. röviden tömötten, határozott tételekben adatnak 
elö. Különös goxidot látunk benne forditva a számolásra, 
számokban, jelekben, a táblán, a fejben, egészben, törtek-
ben, arányokban stb. Szóval, az elemi tanítónak minden te-
endői kalauzul t á rgya l t a tnak . . . s mikint a lapozgatás meg-
győzött, kath. szempontból. 

Képviselőink függetleneknek tartatnak ; pedig ha va-
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lamely Országgyűlési szónoklat fonalának kezdetét a kép-
viselő száján, szivén keresztül bent a polgári életben keres-
nők, sokszor egy kurta korcsmai dálidóban találnék fel. Aki 
igy függ az független. — De legyen ; b. Kemény Zs. ur is 
természetesnek találja, ha valamely párt az ő emberét a ve-
riticationalis elfulladástól megmenteni akarja,— azaz, ha veri-
ficatio, országos törvényszék pajtáskodásból áll, s ha a leg-
jobb pajtás legjobb veriticáló is. Legyenek tehát függetle-
nek a képviselők, azaz kivétetvék a köztörvényszéktől, hogy 
szavaikért feleletre ne vonattassanak. E közjogi tétel : min-
denki a törvény előtt egyenlő, nem alkalmazható a képvise-
lőre. Akik e törvényt hozták, magokról igen gondosak voltak, 
s hogy a teljes egyenlőség mindenben lehetetlen, bebizonyí-
tották. De lia a polgári törvény előre amnestiát adott az or-
szággyűlési nyilatkozatokra, (libertás mala dicendi, male-di-
cendi, insipiendi,) a canoni törvény nem adott amnestiát. 
Azért e törvény teljes érvényben marad ; s kit a polgári 
törvény nem von feleletre, feleletre vonja azt a canon, s 
ennek minden censurái érvényesek a fölött is, aki képviselő, 
mivel a bűnben bizony csak magát, azaz gonosz akarat já t 
képviselte. Passaglia képviselő volt Turinbau, de a püspök 
nem adott neki engedélyt misézhetni ; a canon semmi füg-
getlenséget sem ismer maga irányában. 

Tek. Ballagi Mór ur „újévi gondolatok" czim alatt 
folyó évi 1-ső számában több oldalról jeles czikket közöl ; 
megróvja azokat, kik a vallást nélkülözhetőnek tart ják, ön-
állását, függetlenségét vitatja az állami hatalomtól, mely 
midőn kedvez, képmutatókat, mikor erőszakoskodik, fanatis-
must szül. Dicséria 16-ik századi reformatiot, mely az embert 
önkormányzatra vezette ; „a lutheri reformatio, úgymond, az 
elmélet terén tette nagykorúvá az embert ; de emellett az 
egyház külső szervezetét és önállósága biztositását elhanya-
golta. A calvinismus ellenben köztársasági theocratiára tö-
rekedvén, az egyén vallásos jogosultságát gyakorlati uton 
állapitotta meg." — Hogyan vezethette tehát önkormány-
zatra, mikor a lutheri reformatio müve a világi hatalomnak, 
a calvinféle pedig a theocratia zsákmánya lett ? Ezért irja 
elébb t. B. M. ur : „Németországon, mondhatni, a reformatio 
által minden inkább el lett érve, mint ami czéloztatott, t. i. 
az egyház önkormányzata ; Svajczban hasonlókép a köz-
társasági theoeratiából nem lett semmi, és épen Genf, a cal-
vinismus fészke, mindent elvesztett, ami azt a 16-ik század-
ban nagygyá, és világhirüvé tette. A hitujitás mindkét irá-
nya tagadhatatlan egyoldalúságban sinlik." — A magyar 
Protestantismus tek. B. M. ur szerint azon csapásoktól mentve 
maradt, melyek azt külföldön érték. Közöljük szavait, nem 
kárörömmel, mivel az indifferentismust, a szakadozottságot, 
azaz a vallásbeli halált az emberben mindig fájlaljuk ; de 
közöljük, hogy mink is tanuljunk belőlök : „Van négy s Er-
délylyel együtt öt ref. egyházi kerület hazánkban, de nincs 
semmisem ami e négy, illetőleg öt testületet egy egységes 
egészszé kapcsolná össze. Ez eldaraboltságban rejlik a na-
gyobbszei'ii haladás egyik legfőbb akadálya. A minden te-
kintetben szétágazó erők minden egyesitő központ nélkül 
nagyrészt hiába pazaroltatnak el, gyakran egymást paraly-
sálják, minden esetre jelentékeny eredményt előhozni nem 
elégségesek. Ha néha egyik vagy másik kerületben vala-
mely nagyobbszerü vállalat eszméje fölmerül, annak valósí-
tása rendesen a kerület tehetségét meghaladó erőt igényel, 
s azért vagy félretétetik, mint puszta pium desiderium, s 
ismét feledésbe megy, vagy létrejő ugyan, de annyira eltör-
pülve, oly félszegül, hogy az elmaradásnak inkább mint a 
haladásnak lesz hirdetője. E siralmas állapotból ki kell ok-
vetlenül emelkednünk. Egyesülnünk kell." 

A bécsi oktatásügyi tanács teljes gyűlésben a bécsi 
egyetem kath. vallásos jellegét hosszú vita után 8 szavazat-

tal 5 ellen kimondta, s igy az evvel összekötött alkalmatlan 
kérdés : bebocsáttathatik-e a bécsi császári prot. collegium 
az egyetemhez, mint prot. facultas ? önmagától kiesett a ta-
nácskozmányból. A ,Med. Wochenschrift ' emiatt az oktatási 
tanácsot szükségtelennek mondja; de ha az egyetem kath. 
jellegét, az alapitó szándéka, és az 500 éves usus ellen igaz-
ságtalanul kimondta volna, akkor ezen oktatásügyi tanács 
igen szükséges, igen hasznos leendett. Furcsa urak a liberális 
zsidó újságírók, mindent csak aszerint látszanak becsülni, 
amint malmukra, a kath. intézetek lerontására, vizet hajt . 
Eczélra minden absolutiával is szövetkeznének. E szavaza-
tot clericalis Tendenznek nevezi ; jól van, a sok jogbitorlás, 
jogrontás között valóban az igazságosság, jogosság kizáró-
lag clericalis Tendenz lesz. 

Boristhenes franczia hajó Oran partjai előtt a sziklák-
hoz ütődve, szétlocscsant. Akik a sziklára vetett hajó első 
részén maradhattak, megmenekültek. A hajótörés borzal-
mainak leírásában olvassuk : „Bel-Abbési pap velünk maradt 
a borzalmas ütödésnél, nők, katonák, utazók, kivándorlók, 
mind körülötte álltak, ültek, feküdtek, térdepeltek. Áldást, s 
bünfeloldozást kértek tőle. Istenrőli gondolat uralkodott a 
szivekon. Biztosítom, hogy ily pillanatban nincsen istenta-
gadó. A jeles papnak bátorsága bámulatos volt. Kiterjesz-
tette karjai t mindnyájunk fölé, imádkozott, hogy az Isten 
mentsen meg minket, mikor imádkozott, felénk tört csöröm-
pölve egy oriás-nagy hab, áldó papunkat lesodorta. Szebb ha-
lála nem lehetett; papi tisztének teljesitésében halt meg." 

Francziaország még nem ocsúdott fel az Oran szikláin 
szétlocscsant ,Boristhenes' hajótörésének borzalmaiból, már 
is a lapok Melbourneba elindult ,London' gőzös elmerülését 
jelentik. Boristhenes utazóiból 70 veszett el a vihar által 
korbácsolt hullámok között, London hajónak 289 utazói kö-
zöl csak 19 mentetett meg. — Az embernek uralkodása az, 
hogy kisded jármüvén a tengereket szeli át, s mit a termé-
szet gátnak, járkelési akadálynak látszott megtenni, épen 
az legszélesebb, legszabadabb országútnak vétetik ; de eről-
ködjék bármint is az ember, az első bűnnek következései 
időnkint mutatkozni fognak; az elemek ellenségei az ember-
nek, a tűz felemészti öt, a vadállat széttépi, a fűnek nedve, 
az éreznek pora, mint méreg megöli, a viz elnyeli őt, amit 
szolgálatjába kényszerit, fellázad ellene. Az ember is fellá-
zad égi, s földi ura ellen, fellázadnak az elemek is az ember 
ellen; lázadás lázadással viszonoztatik, erőszak erőszak alatt 
bűnhődik. 

Lüttichben a zsinagóga olyfonna jelenetnek volt ta-
nuja, mint a nyitrai. A veszekedés, lárma, erőszakoskodás 
törvényszék elé került, melynek Ítélete igy hangzik : „te-
kintetbe véve, hogy a bírói vizsgálat tanúsága szerint min-
den zsinagógai összejövetelnél bizonyos vallási tisztségek 
árverésre bocsáttatnak ; hogy ekkor a cultus fölfüggeszte-
tik ; hogy W nek megtiltatott a tisztkedés ; hogy W 
meg is szűnt tisztkedni ; de sept. 9-én követelte a megtaga-
dott tisztkedést ; hogy S. . . . a község kincstárnoka erő-
szakkal ellenállt, miszerint a thora ne adassék W. . . . nek 
kezébe ; e tény neliány pereznyi zavart okozott ; hogy S . . . . 
a községi rendelet szerint cselekedett, de a cultusnak nem 
szabad volt megakadályoztattatni,vagy megzavartatni, mig az 
árverés be nem végeztetett ; hogy W csak ezt köve-
telte, amihez véleménye szerint joga volt ; S. . . . és H. . . , 
ügyöket elvesztik, a perköltségben elmarasztaltatnak, W . . . . 
Dávid a vád alól felmentetik." 

Kegyes adomány. 
Az alsó-ruzsbaclii hivek a Jézus gyermekségéről nevezett társu-

la tnak 7 frt 50 kr. o. é . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos p a l á s t h y p a l . 

Nyomatott Pesten 1866 K o e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. Egyházi tudósitások'. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A forradalom mindig terméketlen. Az elmúlt 
hat év sikeres volt a lerombolásban, siker nélküli 
az Ígéretek beváltásában. Majmolják ma is sokan a 
mult idők lángelméit a roszban, az Isten gondvise-
lése, a szentek imáinak megkérlelő ereje, hogy ma 
nincs Robespierre, a pokoli lángelme, mikint Maistre 
nevezé; a forradalom emberei ma mind igen kö-
zépszerű tehetségek. Ki látott oly tétlen évet, sem-
mint az 1865-i volt? Ki látott oly jellemtelent? A 
nagy kérdések halomra nőttek, a politikai bölcseség 
főszabálya: veszteg maradni, a legkisebb kérdést 
sem érinteni. A bölcseség lemondani látszik az ő 
tisztéről e földön. Diminutae sunt veritates a filiis 
hominum. 

Mult évnek két fénypontja van: a ,Quanta 
cura' körlevél és , syllabus' fölötti viták győzelme a 
katholikusok részén, és sept. 25-én a kőmivesek el-
leni allocutio. A pápa, az egyház nyiltan, kendőzet-
lenül szól az alattomosság, a kendőzgetés eme korá-
ban ; s amit az egyház mond, arról a tévely, a forradal-
mi gonoszság már vitát sem kezd. A septemberi allo-
cutio ellen négy kőmivesi páholy szólalt föl; mi ez 
az 5000 páholyból az egész világon? mi ez a 
8,800,000 kőmivesből?1) A harcz az alattomosság, 
a hitegető, csalogató szerepét választotta; sokakat 
az ismeretlen jövő tétlenségre kárhoztat, sok jó lel-
ket egyes pontok megtartására, mint a nagy hábo-
rúban csetepaték győzelmeire csalogat, melyek az 
ellenfélt ingerlik, de a harcz jó kimenetelére mit sem 
hoznak. Rendszeres a támadás, rendszeresnek kell 
lenni a védelemnek is. Szélesre, messze vetett tervek 
vannak ellenünk; ha élni akarunk, szélesre, messze 
kell vetni a mi terveinket is, egyes személyek nyi-
latkozatai, lennének bár a legmagasabban, nem dön-

' ) Civiltà catt. 1866. jan. 5-i füzete, 88—97 lap. 

tenek, reményt nem adhatnak. Meggyőződésünk, 
hogy a reánk mért csapások a hazára sújtott csa-
pások lesznek; az Isten szent igazságainak és saját 
földi hazánk szeretete az, mely minket nagy tet-
tekre, nagy áldozatokra ösztönözhet. Hallgat az or-
szág, pedig a pártérdek gyanúja napról napra növek-
szik ; az országnak szólni, képviselőit a haza nagy 
érdekeire figyelmeztetni kell. Közel meglátjuk, miu-
tán egymásnak a barátság oly szép tanujeleit meg-
adták, adják meg hamarább a sorvadó haza iránti 
szeretetnek tanújelét is; miután oly ügyesek vol-
tak egymást a hinárból kiemelni, a verificationalis 
fulladásból kimenteni: emeljék ki, mentsék meg a 
hazát is a nagy veszélyektől; mentsék meg ugy, 
hogy mikor kivülről a veszélyt elhárítják, ne dob-
ják a hazát a belviszályok mélységébe. 

A szentatyának szavai Montebello tábornokhoz 
újévkor azon szilárdságot mutatták, mely egy apos-
tolnak sajátja, ki a jövőt biztosan birja. Nem palás-
tolta a helyzet veszélyeit, sőt rámutatott, ki oka 
azon veszélyeknek. „Post discessionem intrabunt 
lupi rapaces." Értette az olasz forradalmat. Mond-
ják, hogy a forradalmi kormány Florenczből pa-
naszt tett volna emiatt Parisban. Panasza kettőt 
bizonyít: először, hogy a ,lupi rapaces' szavak által 
sújtva találta magát, feljajdult, bevallotta bűnét ; 
másodszor, hogy egységesített függetlensége mellett 
mégis Parisban a nagyúr előtt kell panaszolkodnia. 
Rosz jel, lia föl nem jajdul, rosz jel, ha nem panasz-
kodik vala ily szavakon ; de ha panaszkodott, már 
elitélte tett. 

Az elrabolt tartományokra eső pápai adósság 
részletéről is volt szó. Biztos tény még nincsen, s 
ha volna is, a péterfillér gyűjtése még mindig be-
csületünk, kath. nagy nevünk kérdése e világon. 
Ha át is veszi e részlet fizetését a florenczi forra-
dalmi factio, ezt Parisból jött parancsra teendi, s 
addig fogja fizetni, mig III. Napoléon lába nyaku-
kon lesz. Ha a forradalom nem fizeti, a szentatyá-
nak fog kelleni azokat fizetni. Ha zavartalanul 
fizetné, a péterfillér gyűjtésében becsületünk, egy-
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házi királyságunk méltóságaért buzgólkodunk, Is-
tennél ezerszeres kamatú kölcsönt állitunk, a földi 
kincseket számunkra az egekbe küldjük, hazánk 
fölött az Istent kérleljük, biztosak maradván, hogy 
mikor lehetséges lesz, ezen pénzt a szentszék tizsze-
resen fogja visszaadni szegényeinknek. És ha ezen sze-
gények épen mink a péterfillér gyűjtői leszünk? 
Lehet, hogy a pápai adósság négyötöd részét Paris-
ból az olasz forradalomra ráparancsolják;2) Flo-
renczben, s az egész félszigeten a nagy nemzeti füg-
getlenség abban áll, hogy ott III. Napoléon paran-
csol : a szentatya ezt csak restitutio jogczimén 
fogadja el. Szedte a forradalmi kormány a pá-
pai tartományok jövedelmeit ; midőn a pápai adós-
ság egy részét fizeti , azon jövedelmeket adja 
vissza; mikor a jövedelmeket visszaadja, hogy jog-
talanul szedte azokat, tettleg bevallja. Ez a restitu-
tio. Restitutio ott van, hol valami lopva, rabolva, 
jogtalanul elvétetett; restitutio az idegen jószágnak 
visszatérítése : lia a felszedett jövedelmeket vissza-
tériti, a birtokolást jogtalannak fogja mutatni, s 
hogy rablással jutott a pápai tartományok birtoká-
hoz, a világ előtt bevallani. Mire a szentatya meg-
esküdött, azt meg is fogja tartani. Lehet III . Napo-
léon a forradalmi factionak bankára, jöhet kezein át 
a pápai tartományokból szedett jövedelem a pápai 
pénztárba: nem jogvesztést fog ez bizonyítani a 
szentszék részéről; hanem az igazi, a valódi, a most 
is élő jognak oly bevallását, hogy III . Napoléon 
készebb a bankár tisztét elvállalni, semmint e jognak 
tagadását tovább tűrni. 

A muszka kormány irodában hasonló forradalmi 
tények vitettek véghez, mint az olasz félszigeten. 
Tetszett a czárnak egy ukázzal, latinul pátenssel, a 
kath. egyház minden javait elkobozni.;i) Az egyház 
kiirtására ez is egy eszköz. Mayendorff követnek 
Menschikoff-féle viselete Romában ezen ukázzal ösz-
szeköttetésben látszik lenni. A muszka kormány, 

*) A franczia kormánynak a kamarák elé terjesztett 
exposéja csak ennyit mond : „Italia a conventio 4-ik czikke 
által késznek nyilatkozott, hogy a régi pápai tartományokra 
esö adósság részletét átvállalja. A császári kormány sietett 
a romai udvar előtt a conventionak eme kedvező pontját 
biztositani. A nehézség csak a szavak feltalálásában van, 
melyek a pápa részéről semmi jogfeladásnak ne vétethesse-
nek. A császári kormány reményű, hogy legközelébb fog ta-
lálhatni ily módot, melyet a szentatya is elfogadhat." — 
Union 25 sz. 25 jan. 1866. — Valóban, ha az igazság ut ján 
nem járunk, akkor a világ minden linguistáihoz kell folya-
modnunk, segitsenek, hogy mégis mint becsületes emberek 
beszélhessünk. 

a) Monde 11 sz. 12 jan. 1866. — 24 sz. 25 jan. 1866. 

mielőtt háborút izenne, kigúnyolja ellenfelét. Két-
százados asiai barbárság Európában, melynek fő-
kelléke durvaság szóban, tettben. Menschikoff után 
60,000 muszka á l l t a Pru tná l ; Mayendorff u t á n a 
confiscatioról szóló ukáz állott. A confiscans ukáz 
dec. 26-án Íratott alá, Mayendorf négy nappal utána 
tette a talán megparancsolt insolentiát. Csakhogy 
IX. Pius nem a beteg ember, Mayendorff a szobából 
kiutasittatott. „En kellőleg tisztelem a czárt, igy 
szólt a szentatya Mayendorffhoz ; de nem tűrhetem, 
hogy képviselője engemet saját szobámban gúnyol-
jon . . . távozzon. . . Via!" Még a pápa szavai nem 
voltak tudvák Pétervárott, a confiscatio már közzé 
tétetett. Menschikoff viseletét Europa kárhoztatta, 
de Abdul-Medschidet nem éltette: IX. Pius méltó-
ságos szavait 200 milliom sziv örömmel üdvözli. 
Fejedelemnek nem szabad más fejedelmet képviselője 
által gúnyoltatni csak azért, mert ennek nincsen egy 
millió szuronya, melylyel a gúnyolódásra feleljen. 
XVI. Lajos óta sok méltatlanságot szenvedtek a 
fejedelmek; hodie mihi, eras tibi, kiáltott mindenik-
hez a legújabb történet; ha egymást is gúnyolják, 
a monarchia menthetetlen. Fogják-e tűrni az európai 
fejedelmek a muszka barbárság emez insolentiáit, 
nehéz állitani, nehéz tagadni. Europa helyzete bo-
nyolult, az insolens barbarság ezt jól tudja, Miklós 
czár is Europa ziláltságára, erőtelenségére számí-
tott , mikor Menschikoffot Stambulba küldte. O a 
krimi háborút lehetetlennek tartotta. Csalódott, csa-
lódásait életével fizette. A Romában tett insolentia-
ért nem kap ugyan a muszka kormány háborút, 
IX. Pius sem óhajtja; de, hogy a fejedelmi házak 
tiltakozzanak ily asiai diplomatia ellen, ideje, és 
kötelesség. Legyen a barbárság megvetve, megbé-
lyegezve, amint érdemli. Az anami császár csak 
néhány francziát és spanyolt fejeztetett le, háborút 
kapott, országának harmadát elvesztette ; a cantoni 
alkirály nem akarta megbüntetni azokat, kik egy 
angol kereskedő hajót kiprédáltak, háborút kapott, 
Canton, Peking elfoglaltatott, a császári nyári pa-
lota felperzseltetett; Juarez nem fizette a franczia 
hitelezőket, háborút kapott, kiűzetett. Az algieri bey 
a franczia követet legyezőjével arezon üti, háborút 
kap, egész országát veszti. Kisebb vétségek ezek a 
muszka barbárságnál. A kath. fejedelmek különö-
sen vannak megsértve, mivel a barbár az ő atyju-
kat , népeik és az ő religiojuk fejét gúnyolta ; de 
sértve van e durvaságban, e kancsukás viseletben 
minden religio, minden fejedelem. Sértve van az an-
gol királyné, a porosz király, a német fejedelmek, 
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a török sultan, Cusa, György, mivel ök is fejedelmek, és 
országuk vallásának pápái. Önmagát mutatta itt be a 
muszka barbárság ; de közös, együttes nyilatkozatban kel-
lene tudtára adni a muszka kormánynak, hogy czarskoe-
szelóban járhatni kancsukával fel s alá, ebbe nem elegyedik 
senki, hanem mikor képviselőiben Európába jön, a kancsu-
kát hagyja otthon. I r t ják a kath. hitet, a háború legigazsá-
gosabb oka megvan, de háború nincsen ; annyi erő azonban 
van, hogy a közbecsület föntartása miatt ünnepélyesen ki-
mondassék Pétervár ellen : izenj háborút, ha akarsz, légy 
otthon lelketlen, ezt tür jük ; de mikor közénkbe lépsz, a 
becsület szabályait tartsd meg. A forradalom a legyözöttet 
gúnyolja, a muszka barbárság, mielőtt győzne, gúnyol. A 
lengyeleknek ebben is okuk van ragaszkodni hitükhez, a 
szentszékhez, mivel miattok szenvedte IX Pius e méltatlan-
ságot. A fiak véres üldözést szenvednek, ez a barbárságnak 
nem elég, megy Romába, hogy az atyát is durvasággal ül-
dözze. 

Nagy méltóság ! az olasz forradalommal kezet fogni. 
„A kath. hit, mondá a muszka követ, csak ürügy a forra-
dalomra Lengyelországban." A világ mondani fogja : ,a for-
radalom csak ürügy Pétervárott a barbárságra." Ott a for-
radalom, hol ennek tényei vannak ; az egyházi javakat 
mindig csak forradalom kobozta. A mazzinisták épen ezt 
teszik Italiában ; ezt tették Francziaországban, Spanyolor-
szágban. Csak hogy ezen forradalmárok becsületszavukat 
nem kötötték le, hogy a kath. religiot minden jogaiban fön-
tart ják, s utódjaik által mindig föntartat ják. I I Katalin, I 
Sándor czár ünnepélyesen igérte, fejedelmi szavát erre le-
kötötte. Mazzini nem mondta, hogy a kath. egyháznak véd-
nöke lesz, söt nyiltan mondá, mit érez róla : a czárok pedig 
sorban a kath. egyház védnökségét Ígérték. Panaszt tett 
1863-ban Gortschakoff, hogy London és Paris a forradalom 
fészke, mely Lengyelországban a gyúlékony anyagot lángba 
borítja : pedig inkább a pétervári kormányiroda az európai 
forradalomnak első gépe. A forradalmárok azok, kik tetteit 
üdvözlik, helyeslik. Ha ily fejedelem nem tiszteli a jogokat ; 
mit tegyen a népe ? ha ő példát ad a jogrombolásra, ki ne 
ragadtassék hasonló biinre '? Exempla trahunt : Europa nem 
jöhet nyugalomra. A bajor királyok az illuminatio nagy 
buzgalmában 50 év óta idegeneket hoztak Münchenbe, kik 
a nemzetet baromcsoportnak tekintet ték, s mint ilyennel 
bántak. München az idegen kőmivesek gyülhelye lett. A 
mostani király átlátta a veszélyt, Wagner hegedüst távo-
zásra parancsolta. Pétervárra egy idegen kőmivesnek sem 
kell menni; ott nélkülök is azt teszik, amit a kőmivesek 
tennének. 

Reorganisationak nevezi Gortschakoff Tscherkaskoi-
vel a confiscatiot. Ez senkit sem zavar meg. A forradalom 
lelékeny a szavakban. Eletet és vagyont erővel elvenni, az 
szervezés. Mikor mindenedet elveszik, akkor ügyeidet ren-
dezik. Fassio, conscriptio, reorganisatio, revisio, suppressio, 
incameratio, sequestratio doctrinaire szótár, melyet Péter-
várott folyékonyan bőszéinek, apáink ezt egyszerűen rab-
lásnak nevezték volna. Más nevet adnak neki, gondolják 
hogy a cselekedet is más lesz. ígért a muszka államtitkár 
évi illetéket a papságnak. Kegyelem, ha sajátodból még 
mindennapi élelmet is adnak. De kegyelem, annak akar ják 

vétetni. A nápolyi bandita is ad élelmet annak, kit magá-
val a barlangba vonszolt : azon különbséggel, hogy a ná-
polyi bandita saját asztalához hivja meg kifosztott, és meg-
gyötrött foglyát : Gortschakoff pedig néhány fillért vet oda, 
nem mondván, hogy mindenesetre holnap is fog annyi fil-
lért dobni ; s mikor alamizsnát dob, még a nagylelkű által 
érdemelt dicséreteket követeli. A nápolyi bandita ily dicsé-
retre nein tart számot ; de mégis megkapja. Murray Ansley 
és Moons majusban elfogattak ; Murray kiszabadult, Manzi 
banditafőnök gyengédségét a Times hasábjain dicséretekkel 
halmozta ; Moons aug. végén 30,000 aranyon kiváltatott, 
a rabló főnöktől 20 Lajos-aranyat az utra, s egy értékes 
gyűrűt emlékül kapot t . à ) Gortschakoff nem volt ily nagy-
lelkű. 

Az állam fogja kezelni az egyház javait . Nincs más 
teendője, unalomból foglalatosságot keres. Nagy barátság, a 
papságot a mezei gazdászat gondjaitól felmenteni. Ily ba-
rátságra hivta meg az oroszlány is a vadakat az ő barlang-
jába. Hasznot nem keres Gortschakoff, mivel mindenütt, 
hol az egyházi javak elvétettek, annyit sem hoztak, meny-
nyit a papság és a cultus eltartása igényelt. Egykoron az 
egyháziak kezeiben, a szegények tetemes felsegélésére, nyil-
vános intézetek alapítására, föntartására elegendők voltak; 
elvétetve, csak az adózó nép évi terheit növelték. Ezelőtt a 
nép kapott a javakból ; elvétetve, nemcsak hogy semmit 
nem kap, hanem cultusadóval is terheltetik. 

Piemontban 1858-ban april 22-én Depretis képviselő 
az egyházi javak egyetemes elvevését indítványozta, Ca-
vour, mint ministerelnök válaszolt : „Nem tudom, mi az tu-
lajdonképen, amit Depretis akar. Ha azt mondaná, hogy az 
egyházi javak elvételével egy lépést fogunk előre tenni, ke-
reken azt mondom, hogy az egyházi javak elvétele a kor-
mányt, s vele az országot sülyedésre vinné. Ezt mondtam 
én még 1850-ben, mihelyt a ministeri tárczát kezembe vet-
tem ; most ismétlem. Ha erről fogunk tanácskozni, remélem, 
hogy világosan be fogom bizonyítani, miszerint nincs ellen-
ségesebb intézkedés a szabadelvüséggel, semmint az egy-
házi javak elvétele. Azért ezen inditvány ellen nemcsak a 
vallás, hanem a szabadság érdekében is harczolni akarok 
és fogok, mivel ezerszer mondtam, s ma ismétlem, hogy az 
egyházi j avak elvétele nekünk vagy egészen ellenséges, 
vagy egészen szolgai papságot fog adni ; ez pedig gyászos 
volna a religiora, gyászosabb még a szabadságra." Gort-
schakoff a kath. papság ellenségeskedésével nem gondol, 
mivel van Siberia, hová már 5000 pap deportáltatott, van 
déli asiai tartomány egészen Bokharáig, hova Rzewuski 
száműzetett ; a religio elleni csapás, és szolgalelkü papság 
az, amit ö akar. A szakadárságban már bír szolgalelkü pó-
pákat, confiscatio, vagy is rablás, fosztogatás által keres 
szolgai papságot találhatni a lengyel kath. papságban is. A 
papság élete, szabadsága Gortschakoff tollától függ : akar ta 
még, hogy mindennapi kenyere is attól függjön. Kínozta, 
kínoztatta; most a mindennapi kenyérrel akar ja kínozni. 
Muszka kormányzás. A püspököknek kevesebbet, a plebá-

4) Osservatore R. 141 sz. 22 jun. 1865. 
s) Union 245 sz. 2 sept. 1865. 
«) Atti uffic. della cam. nro 167. pag. 630. — Unità catt . 279 sz. 1 

dec, 1865. 
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no3oknak többet igért, semmint volt. Ez csititás, ez a lelki-
pásztorok lekenyerezése, ez lázitás a püspökök ellen. Dicsé-
retet akar, mivel a lelkismeret kárhoztat. Elveszi a felsőtől, 
hogy majd sem annak, sem ennek ne adjon semmit. Ürügy 
lesz, csak akarni kell, szinezés sem fog hiányozni az ürü-
gyek után leselkedő, s minden gonoszságot szinező ko-
runkban. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, jan. 10-én. A szentatya jan. 8-án titkos con-

sistoriumot tartott, melyben következő főpásztori székek be-
töltését adta elö. A constantinápolyi patriarchai székre her-
czeg Antici, Mattéi Rogeriust, sz. Péter fökáptalani dékánt 
nevezte ki. A patriarchai szék üres lett Feriisi patriarcha 
halála által. Mattéi született 1811 mart. 23. A hitvallomást 
azonnal letette a szentatya kezeibe. — Guesen-poseni 
érseki székre Ledochovski Miczislav, eddig brüsseli nuncius 
választatásamegerősittetett.Az érseki szék üres lett Przyluski 
halála által. Gnesen 10,000 lakosaiból 5,000 katholikus, Po-
senben van 40,000 lakos, ezekből 20,000 katholikus. A gne-
seni megye az assumptiot, a poseni sz. Péter és Pál aposto-
lokat tiszteli védnökül. A chelmi püspök egyetlen suffraga-
neusa. A gneseni káptalanban van 1 méltóság s 8 kanonok. 
Ledochovski az 1822 jul. 16-i apostoli breve ,De salute anima-
rum' folytán választatott meg a káptalan által. — A grauadai 
érseki székre Monzon y Martin erösittetett meg, s ide Domin-
góból tétetett át. A szék üres lett Reyes y Garcia halála 
által. A városban van 14,000 család, van 5 suffraganeus 
püspöke, a székeskáptalanban van 7 méltóság, 4 kanonok 
ex officio, 13 kanonok ex gratia, s 20 beneficiatus : azon 
fölül van 15 parochia, 17 kolostor. — A kölni érseki székre 
Melchers Pál, osnabrücki püspöknek a káptalan által történt 
megválasztatása megerősíttetett. Kölnnek van 100,000 la-
kosa : sz. Péter a védnök, három suffragan püspöke van ; a 
főkáptalanban van 2 méltóság, 10 kanonoki szék, az egész 
megyében 750 plebauia. — A concordiai püspöki székre, 
mely üres lett Casalosa püspök áttételével az udinei érseki 
székre, gróf Frangipane Miklós neveztetett ki. Függ Udine-
től, lakik Porto-Gruaroban, mivel Concordia romokban liever, 
a székeskáptalanban van 1 méltóság, 11 kanonoki szék. 
Frangipane született 1814 jul. 13-án Romában. — A leitme-
ritzi püspöki székre Wahala Ágoston neveztetett, müglitzi 
plébános az olmüczi megyében ; a szék üres lett Hille halála 
által. Függ a prágai érsektől. Wahala született 1802 jan. 
23-án. — A palenciai püspöki székre Lozano János, — a 
vichire Jorda y Soler Antal, — a macavira Botelhod' Ama-
ral János, — a pastoira Garcin Tejeda János, — a dibon-
neire a hitetlenek tájain Romero József, — a legiomire a 
hitetlenek között Arciga József, a carpasiro Baranco József, 
ezek mind a hitetlenek között. — Azon fölül a szentatya 
megerősítette a propaganda által tett püspöki kinevezése-
ket, úgymint : a trocidire Marango János, a tripolisire Wil-
liams János kineveztetését. A gneseni, grauadai, kölni érsekek 
számára a kért pallium kiadatni parancsoltatott. 

BERLIN, jan. 17-én. Az idők jelei között jelentékeny-
nek tekinthető a zsidóságnak benső megoszlása. Lát juk, 
hogy a zsidók megváltoztatják szertartásaikat, és a legna-

gyobb gondatlansággal elvetik több ezer éves törvényeiket, 
amit még nem rég lehetetlennek tartottunk volna. Néhány év 
óta reformokat látunk megszülemleni, és oly szakadásokat 
veszünk észre közöttök, minők soha sem voltak észlelhetők 
ezelőtt. Az úgynevezett reformáltak közöttök oly állást fog-
lalnak el, mint a protestánsok a kath. egyház irányában, ők 
rationálisták, deisták, anyagimádók, és nagy számmal szol-
gálnak a forradalmi zászlók alatt a politikai és vallási küz-
delmekben. Ellenben az orthodox zsidók rendkivüli hévvel, 
és erős hittel reménylenek a messiás közeli eljövetelében. 
Néhányan a messiás-hivők közöl a katholikus egyházhoz 
fordulnak, és megtalálják itt a keresett Üdvözitöt. Ezen 
zsidók megtérései diadalait képezik az egyháznak; mások az 
orthodoxok soraiból reményteljesen tekintenek néhány ki-
váltságos családokra, például Rotschildra, melyekből szüle-
tendőnek vélik a messiást ; vagy legalább a Messiás király 
pénzügyministeréiil tekintik. A kis város : Sada-Gora Bu-
kovinában, nem messze Czernovicztól, valóságos zsidófészek 
a roszabb fajtából. Látni ott kaftánokat, turbánokat, és a 
pálinkától kipirult arezok mindkét felén lecsüngeni a piszkos 
hajfürtöket. Es mindamellett e piszkos, és a főutaktól távoli 
hely rendkivüli vonzerőt gyakorol a szomszéd országokban 
lakó, sőt távoli vidéki orthodox zsidókra is. Ennek oka nem 
más, mint hogy szerintök a várt messiás családja itt lakik. 
Sada-Gorában létezik egy azon családok közöl, melyből a 
régi hagyományok, jóslatok, családfák szerint a messiás fog 
születni. Hasonló családok léteznek Galliczia Belez városá-
ban, Kozkban Podláchiában, Koziennicóban a sandomiri ke-
rületben, állítólag még több helyen. Ezen családok fejei a 
Zadik nevet viselik, és nagy befolyást gyakorolnak hitsor-
sosaikra. Ezen Zadik-ok története különszerü. 1666-ban egy 
fiatal 25 éves ember Smyrnából, kit Sabbatai-Zebi-nek hív-
tak, magát a zsidók messiásának mondotta. Sokan az euró-
pai, ázsiai és afrikai zsidók közöl hittek neki, ezeren és eze-
ren még akkor is reá esküdtek, midőn már régen az islamra 
tért. 1676-ban a muhamedanismus szentei közé soroltatott, 
mire néhányan a megcsalatottak közöl közönyösségbe estek, 
mások, élükön a gazdag Frank, katholikusokká lettek ; ha-
nem a többség egy különcz felekezetet alkotott, melyhez a 
sláv tartományokban lakó zsidók kétharmada csatlakozott. 
Ezen messianus secta valódi alapitója bizonyos Isrolka novü 
volt, ki Podóliában született, ki maga is hitte, hogy ö Dávid 
nemzetségéből való, melyből a messiásnak születnie kell. A 
fönnérintettJ3abbatai-Zebi is állítólag ebből való volt. Ezen 
Chasidim nevü felekezet jelenlegi fönöke, a messianus csa-
lád atya Sada-Gorában lakik. Ő rég idő előtt megvénült 
ember. Isrolkának hivják, mint mult századi nagy atyját. 
Isrolka a sláv tartományok zsidói között leggazdagabb. Is-
rolka családja, hála a hozzá kötött reményeknek, milliókat 
kapart össze egy század alatt. E család főnökei csudatevők-
nek (Baalschem) tekintetnek hitsorsosaik által. Sada-Gora 
Orosz, Lengyel, Moldva és Oláhország zsidóinak valóságos 
Mekkája kedvelt találkozási helye. Százereknek hite szerint 
kötelesség ide legalább egyszer az életben zarándokolni és 
ajándékokat hozni. Drága köveket, aranyokat aggatnak 
Isrolka testére, mint valamely bálványra, a legfösvényebb 
is áldoz egy aranyat a messiás képviselőjének. Különben 
sem a szivesen sem a nehezebben adók nem igen szeretnek 
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ezen ajándékokról szólani. A lengyelek és más idegenek, 
k ik Sada-Gorában megfordultak, nem győznek eleget be-
szélni a messiás palotájának tündöklő fényéről, pazar gazdag-
ságáról. Amint különben emiitők, Sada-Gora piszkos zsidó 
község, mely egy nemes urnák birtoka, ki ezelőtt szegényebb 
levén, középszerű birtokát szeszgyárak által iparkodott nö-
veszteni ; de mióta a messianus család itt letelepedett, meg-
gazdagodott. Szegény kereskedők, és kis uzsorások nyomo-
rult viskói közepett emelkedik egy gazdag és nagyszerű pa-
lota, körülvéve bizonyos számú, de kisebb, mégis elég csinos 
házak által, melyek lakhelyül szolgálnak Isrolka férjhez 
ment leányainak, vagy fiainak. Minden, mit fényűzésben és 
nagyszerűségben képzelhetni, egyesitve van e palotában. 
Valóságos tárháza található az ezüst készleteknek itt, több 
százezer tallérnyi értékben. Keleti szőnyegek, selyem bársony 
szövetek pazar fényben láthatók, és mindez önkénytes ado-
mány a zsidók részéről. A lak valóban fejedelmi ugy mint 
a kert is. Es ezen gazdagság és nagyszerűség birtokosa, az 
atya kinek nemzeni kell a várt messiást, a dicsőséges jövő 
reményének edénye, Dávid ivadéka, ezen ember, kit mint 
természetfölötti lényt tisztelnek, észnélküli lényhez, valósá-
gos állathoz hasonlit. Isrolka Rébiche valóban oly ember, ki 
minden értelmi tehetségekben szűkölködni látszik. Alig tud 
segéde támasza nélkül pár lépést tenni, nem annyira testi 
ereje, mint értelmi tehetségeinek tökéletes hiánya miatt. 
Nyelve érthetetlen hangokban nyilvánul, melyet csak csa-
ládja és benső t i tkára képes felfogni. Egészen állat módjára 
érthetetlen hangokban tör ki. Ha az utczán mutatja magát, 
ez már néhány órával előre tudva van, és ekkor a helység 
összes kapui, ablakai, téréi, utczái tömve vannak nézőkkel, 
kik látni kívánják a messianus család főnökét. — Rebiche 
Isrolka nős, vannak fiai, leányai, ez utóbbiak férjei, kik 
természetesen az ország gazdagabbjai közöl ' választatnak, 
Sada-Grorában kényszerülnek lakni, és itt az atyai ház kö-
zelében építeni hasonló fényii, habár kisebb házat. Mindezek 
még otthon is gazdagon öltözködnek, a selyem, bársony és 
más drága szövetekből készült ruhákat viselnek. A kis uno-
kák mellé franczia, német, angol felügyelőnek vétetnek, ugy 
szinte tanítók mint valamely fejedelmi házban. — Regge-
lenkint Isrolka kihallgatásokat ád, azaz több, néha napok 
előtt bejelentett zarándokot fogad, oldalán van titkára, nem 
szól egy szót sem, hanem állat módjára megbámultatja ma-
gát, és végre átveszi az ajándokot, mely értékben vagy 
pénzben 10 forintnál kisebb nem lehet. Délutánonkint séta-
kocsizásokat tesz. Ezelőtt hintaját egy másik kocsi szokta 
volt követni, melyben zenészek játszották a nagy ur kedves 
darabjait . Isrolka nagyatyja 40 évvel ezelőtt Oroszország-
ban hasonló pompát fejtett ki, sőt annyira ment, hogy 20 
főből álló kozák testőrcsapattal kisértette magát. Miklós 
czár, ki alkalmilag tanuja volt e jelenetnek, ezt határozottan 
megtiltotta, és őt a parancs egyszeri megszegése után a 
kiewi tömlöczbe vettette. Sok pártfogója azonban, és kincsei 
megnyitották a börtön ajtait, és ekkor költözött Sada-Go-
rába. Ezen hely Bukovinában levén, az austriai birodalom-

' ban, Miklós czár őt mint orosz alattvalót visszakövetelte, 
hanem Isrolka pénze erösebb volt nálánál, és tizenkét paraszt 
megesküdött, hogy I. Sada-Gorában született. — Néhány év 
-előtt I. arról vádoltatott, hogy hamis pénzt gyárt. Állitólag 

ilyen palotájából került a forgalomba. Rébiche Isrolka elfo-
gatott a zsidók tiltakozása daczára, és tömlöczre vettetvén, 
feleletre vonatott. De választ tőle semmi kérdésre nem nyer-
hettek. Amint várni lehetett, Isrolka rokonai és barátai az ő 
megszabaditásán fáradoztak ; hanem a biró, kinek dönteni 
kellett, oly ember volt, kit megvesztegetni nem lehetett. 
Miután tehát sem Ígéretek, sem fenyegetödzések által ezt 
megrendíteni nem sikerült, megkísértették fölebbvalói előtt 
gyanúsítani ; de ez sem sikerült. Most oda törekedtek, hogy 
ezen biró felsőbb állomásra előmozdittassék, hogy elmozdit-
tassék. Ajánlólevelekkel, és pengő-csengő ajánlattal ellátott 
küldöttséget indítottak tehát, amint mondatik, a birodalmi fő-
városba, mire csakhamar a biró a főtörvényszék tanácsosává 
neveztetett. Utódja csakhamar szabadon bocsátotta a mes-
sianus család fejét bizonyítékok hiánya miatt. Azóta sem őt, 
sem családját senki sem bántja. 

AMERIKA. (Missiói tudó. Folyt.) Emiitettük az imént 
a telepitvényeknek hanyatlását az angol antiiiákon. Követ-
kező tény fogalmat adand róla. 1864 év folytán a roseaui 
püspök 7,500 frankon egy szép birtokot vehetett, melynek 
egyedül épületei 80,000 frankba kerültek, és mely egyébkor 
bizonyosan 150,000 frankért sem lett volna megvehető. 
Ezen birtokon fog központi missiói állomás létesülni. A püs-
pök buzgóságán még a methodista újság is bámul, és elisme-
rését nyilvánítja. De íme közöljük a főpap levelét, mely 1864 
nov. 20-án kelt. 

„A nyomorúság, mely hosszú idő óta megyém terüle-
tén uralg, és mely következménye az angol telepitvények 
hanyatlásának, ez évben még nagyobbodott. Ezen szép és 
termékeny telepitvénynek összes jövedelmei alig ütötték 
meg a 300,000 frankot. Pénz és munkahiány folytán ezukor, 
kávé és más áruk üzlete hanyatlott. A négerek, az egykori 
rabszolgák, nem akarnak többé pénzért sem dolgozni, mivel 
dolgozni nem szeretnek, csak annyit müveinek, ami épen 
elegendő arra, hogy éhen meg ne haljanak. Legtöbben alig 
birnak ruhával. Az amerikai háború óta roszabra fordultak 
a dolgok. Szegény katholikusaink fele nem jár misére, mivel 
nincs illő ruházatjok. Ugyanezen okból a gyermekek sem 
járnak iskolába. Nincs ipar, nincs kereskedés többé. A bevi-
teli vámok által nehezitve, és most még az istenitiszteletre 
szükséges tárgyak sem vámmentesek többé. Veszélyeztetve 
vannak földeink jövedelmei is. Dominique szigetén csak 12 
áldozár vau, és több plébániának nincs pásztora. És mindezen 
nyomor daczára a vallás ügye még sem hanyatlik. Nem 
adhatok még 1864-ről tökéletes statistikai adatokat ; de 1863-
ban 200 más vallásbelit téritettünk meg. Keresztelés 1,500, 
házasság 340, temetés 1020 volt. Minden plébánián vannak 
ajtatos társulatok. Roseauban a Scapulare és sz. olvasó-tár-
sulat 1000 taggal bir. Szent József társulata férfiak számára 
160 tagot számit. Mióta az utóbbi társulatot megalapítottam, 
az ajtatosság, és szent gyakorlatok láthatólag gyarapodnak. 
Az iskolák száma is növekszik lassan. Dominique szigetén 8 
tanodában 700 gyermek részesül oktatásban, ide nem szá-
mitva a hitoktatást, melyet egyes részekben ajtatos szemé-
lyek teljesitenek. Árvaházunkban 60 leányka van, legtöbb 
a carabaiták közöl. Ez évben csak nagy nehezen ruházhat-
tuk, és láthattuk el egyéb szükségesekkel a gyermekeket. 
A kézimunkákból is került ki ezelőtt egy kis összeg. Most 
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senki sera keresi, mert nincsenek gazdagok a szigeten. 
Augustus 6-án vettem birtokba a csekély áron vett földet, 
melyet Üdvözítőnknek ajánlottunk fel, és mely most csak is 
ennek nevezete alatt leend ismeretes. Meg is áldotta az u j 
telepitvényt, tiz metliodista tért meg azóta, mások követen-
dik. Ezen birtok két domb közötti egész völgyet foglal el. 
Miután misét mondtam volna, 42 egyént megbérmáltam, azu-
tán pedig lóháton öt órát egy más állomás felé tettem. Az ut 
fárasztó, de a vidék termékeny és regényes, valódi földi pa-
radicsom. Egy folyam part ján nyugodtunk meg, mely Ray-
már atya folyója neve alatt ismeretes. Emlékeztünk azon 
bretagnei születésü dömésről, ki itt maga 13 évet töltött 
(1635—1648) a carabaitákat eredmény nélkül hiván az igaz 
hit követésére. I t t szerzette caraib szótárát, és egy kézirat-
ban fenmaradt tudósitást : ,Relatio gestorum a missionariis 
ordinis praedicatorum in insulis Americae, praesertim apud 
Indos, qui vulgo Caraibes vocantur.' Itt jövendölte meg végre 
eme népnek tökéletes megtérését. A jövendölés beteljesedett, 
a caraibok mind meg vannak keresztelve, keresztény házas-
ságban élnek, és nevelik gyermekeiket, azonban megtartják 
sajátságaikat, nem közlékenyek, kozönbösek, szeretik a ma-
gányt és nyugalmat. Ezen fajból alig van már 300. Mi ipar-
kodunk egyesíteni őket egy templom körül, mely központ 
gyanánt szolgál. Ezen év elején Rabonit atya közöttök le-
vén, királyt választatott általuk minden befolyástól men-
ten, szabadon. A szavazatok mind különbség nélkül egy Ist-
ván nevűre estek, ki a 15 év előtt meghalt király családjából 
való. Sz. Kanut ünnepe levén, a megválasztott Kanut István 
nevet vőn fel, és a nép kiáltott : ,éljen Kanut király !' ,Te 
Deum'' énekeltetett és háromszor : Domine salvum fac Canu-
tum regem ! Csak még királyi díszebéd kellett, mint leglé-
nyegesebb része az ünnepnek azok szemeiben, kiknek 
szegényeknek kemény tojáson és kétszersülten egyeböknem 
volt. Azonban Prosper testvérünk néhány emberrel szeren-
csésen halászott, és igy halunk és tésztánk is volt. Vízzel 
meghigitott rhummal pedig egészségére it tunk az u j király-
nak. A caraibok jövő lakhelyeül Solibia regényes völgye van 
kiszemelve, melyet folyó szel két felé. A völgy közepén a 
caraibok kápolnát emeltek a Szűz anya tiszteletére. Pálma-
törzsökökön, mint megannyi szép faoszlopokon nyugszik a 
tető szalmából. A kápolna egyik oldalon nyitva áll. A fel-
ékesítés virágokkal történt. Misét énekeltem itt és prédikál-
tam • de szónokolván szomorúság töltötte el szivemet, mert 
felhívásom daczára sem jelent meg több 50 személynél. És 
miért ? Nem volt szegényeknek illendő öltözetük. Mily nyo-
morúság! 12-én az első áldozást végezték ekkor. Azok kö-
zött, kik legszorgalmasabban dolgoztak a kápolna emelésé-
nél, egy tuczat inget osztottam ki jutalmul. A caraibok most 
is még saját nyelvükön beszélnek, de csak magok között, 
mert jobbára értik a creol-franczia nyelvet, mely a négerek 
nyelve. Ugy találtam, hogy a caraib nyelv főelemeiben azo-
nos az Orenoque part jain élő indiánokéival. A ,Mi atyánké-
nak fordítása, melyet imitt közlünk, Raymár atyának fen-
nebb emiitett müvéből van véve, adjuk tehát párhuzamosan 
magyarul és caraib nyelven. 

1. ( Kiumaan tit anyeu ubekuyum santiquet 
( Mi atyánk ben ki vagy az ég — szentelve 

( ala Eyeti. 
( legyen léted (neved). 

2. ( Nembuilla biubutu mali batali — 
( Jöjjön el országod egészen mindenütt. 

3. ( Maingate katu thoattica ayeula tribuic 
( Téve legyen akaratod megtartva a 
( monha cachi tribuic boli nbéku. 
( földön szintúgy az égben. 

4. ( Yérebali imebue bimale luago 
( Enni valót rendeset nekünk adj 
( lica hucyion coigue. 
( e napon a mait. 

5. ( Roya katu kia banum huenocoten 
( Elengedve legyen igazán nekünk roszaságunk, 
( hujuine cachi roya uobali nhiunine 
( hasonlólag amint megbocsátjuk mi azoknak 
( innoeatitium uaone. 
( akik roszat tettek nekünk. 

6. ^ Aca menepetu uahattica foroman 
( És ne tégy ki minket annak 
( fachanonne tebuirui. 
( ami vezet a roszra. 

7. ( Irhen chiba caiquet abana tuaria 
( Hanem szabadíts meg minden 
( fulibani han han katu. 
( gonosztól, igy igy legyen. 

Egy másik levelében a főpásztor ezeket ír ja : „Anti-
goaból jövök, hol egyháznak megvételi szerződését aláirtam, 
mely paplakul és ideiglenes kápolnául szolgáland. 5000 
f rank fizetni való van, hanem végre magunk házában leen-
dünk, és reményijük, miszerint legközelebb templomot is 
épitendhetünk. B. Johns-Toon-ba a sziget főhelyén 500 ka-
tholikus van, a vidéken közel 2000. A kormányzótól azt is 
megnyertem, hogy rendes kath. temetkezési helyünk legyen. 
A roppant rosz anyagi körülmények meg nem engedik, 
hogy a missió oly mérvben terjedjen, mint eddig. Nagyobb 
segély lehetővé tenné, hogy a küldérck és tanítók számát 
növeljük, ez két lényeges pont, mely körül forog minden. 
Port-d'-Espagneban 1854-ben az első zsinat, mely e tárgy-
ban tartatott, igy nyilatkozott : Fölötte szükséges volna min-
den plébánián elemi tanodát állítani. A protestantismus az 
iskolák által törekszik fiatal hiveinket megmételyezni. 
Mennyi jót lehetne művelni, és mily sok rosz volna meg-
akadályozható, lia bírnánk annyi jövedelemmel, hogy min-
denütt tanodákat létesíthetnénk ! — Talbot apostoli vizsgáló, 
ki a szentszék által 1856-ban küldetett az angol Antillákra, 
azt jelentette, hogy a roseaui missió szükséget szenved, hogy 
áldozárok hiánya miatt, és a szükséges oktatás nem-létében 
hitehagyások is történtek. És fájdalom ! az áldozárok száma 
ma sincsen arányban a népességhez. Dominique szigetén két 
plébánia templom nélkül van. Tortolának sem temploma, 
sem áldozára. Ezek nélkül pedig eredmény épen nem re-
mélhető." 

LONDON, jan. 12-én. Ismeretes azon kényes helyzet, 
melyben Pusey tudor Angliában az egyházi ügyekre vo-
natkozólag létezik. Miután oly mozgalomnak adott kezde-
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tet, mely a legjobb gyümölcsöket termé, mert az anglikán 
egyház legkitűnőbb egyházi férfiait az egyház ölébe vezette, 
a hires oxfordi tanár megállott félúton, és némi tekintetben 
közvetitöi szerepet kiván játszani az államegyház között, 
melynek koránsem fogadja el összes tanait, és a katholika 
romai egyház között, mely őt még egészen meg nem nyerte. 
Ezen kétes és kényes állás sok gondot ád neki. Minden ol-
dalról következetlenségről vádolják. Egyrészről azt vetik 
szemére, hogy meghamisítja elveit azon államegyháznak, 
melyhez még hivatalosan számíttatik ; a másik oldalon sür-
getik, hogy tegye meg már az utolsó lépést, mely őt az igaz-
sághoz, és az ezt egyedül biró kath. egyházhoz vezeti. A 
legbölcsobbek átnézéssel viseltetnek irányában. Világos 
előttök, hogy Pusey az igazat és jót keresi. Miután szeren-
csétlen volt olyanok között születni és neveltetni, kik a te-
kintély helyes fogalmát elveszték, s nem tudják hol kere-
sendő ama tekintély ? — habozása megmagyarázható. Annyi 
látható, hogy az államegyház neki nem nyújt lelki bizton-
ságot, és hogy ezen kivül keres erős támaszt, ezt közeledési 
velleitása majd Roma majd a kelet felé nyíltan bizonyítja. 
— Nem érdektelen tudni, polgártársai mint gondolkodnak, 
és mit mondanak felőle. Először is a „magas egyház" több 
tagja rosz néven veszi Puseynek, hogy az anglikánok hitta-
nának birójául veti fel magát. Bizonyos Gurney iró, ki nagy 
zajt ütött a sajtóban, ez oldalról támadta meg; de ő is épen 
a megtámadt hibába esett. Ezen ur azt állította először, hogy 
a két föelv és t an ,mely az államegyházat jellemzi: az Is-
tennek kizárólagosan fentartott imádása, és a keresztény 
püspökök lényeges egyenlősége. Ez kétségenkivül czélzás 
akar t lenni a katholikusok által a szenteknek adott tiszte-
letre és a pápa legfőbb joghatóságának elismerésére. Ezen 
urnák Pusey tudor által adott válaszából az utóbbinak je-
len érzelmeit, és elveit meg lehet ismernünk. „Nem fogad-
tam el 1) — ugy ir Pusey — a teremtmény imádásának el-
méletét, hanem azt állítom és ismétlem, ha a tekintély szava 
által kijelentetnék, hogy a szentekhezi imák oly természe-
tűek, mint. embertársainkhoz intézett folyamodás, ebben 
semmi nehézséget nem látnék. 2) Egy szót sem szóltam a 
romai püspöknek isteni jogon alapuló átalános fensőbbségé-
ről. 3) Nem fogadtam el a tridenti zsinat határozatait azon 
értelmezés szerint, melyet ezeknek a romai egyház tekin-
télye adott ; hanem csak azt állítottam, miszerint a tridenti 
zsinat ugy is értelmeztethetnék, hogy az általunk is elfo-
gadhatóvá legyen. 4) A bold. Szűz tiszteletére vonatkozólag 
csak ismertetni akartam egy rendszert, mely némi tekin-
télyen alapul (quasi—authoritative system,) s mely szerin-
tem nemcsak reám, hanem legtöbb anglikánra nézve, az 
«gyesülés legnagyobb akadályát képezi." — Látni ebből, 
mennyire távol áll még Pusey a katholikus igazságtól. Az 
ellenvetések, melyeket nekünk, vagyis inkább magamagá-
nak tesz, hogy mentse magát a kath. vallás eddigi el nem 
fogadása miatt, nekünk jelentékteleneknek tetszenek. Mint 
lehet például a pápa fensőbbségét az anglikán papság elfo-
gadásától függővé tenni ? Hogy birhatna a keresztény egy-
ház bármely része (feltéve Puseyvel, hogy az anglikán egy-
ház részét képezi Jézus Krisztus igaz egyházának) azon 
jog, az egész felett ítélni, zsinatokat elfogadni, vagy elvetni ? 
T i elfogadjátok a 4 első egyetemes zsinatot, a többit elveti-

tek, váljon minő joggal ? Ki tett benneteket legfőbb bírákká ? 
Ti a tekintély elvére hivatkoztok, és igazatok van, de oda 
helyezitek, ott keresitek ezt, ahol az nem létezik. Készek 
vagytok meghajolni a tridenti zsinat határozatai előtt is, de 
csak azon feltétel alatt, hogy azok ugy magyaráztassanak, 
amint nektek tetszik. Ha Roma ugy gondolkoznék, mint 
tik, akkor kezet nyújtanátok. Ez annyi, mint a dolgok lo-
gikai rendét eltéveszteni. Roma vagy birtokában van az 
igazságnak és tekintélynek, vagy nincsen. Az első esetben 
keressétek Romában az igazságot és tekintélyt. A másik 
esetben nem értjük, miért keresnétek annyira szövetségét. 
— Nem akarunk bocsátkozni az oxfordi tanár által felho-
zott theologicus nehézségeknek vitatásába, különösen a 
hold. Szűz tiszteletére nézve. Mindenki tudja, hogy a katho-
likusok távol állnak attól, hogy a teremtőt a teremtmény-
nyel egy sorba állítsák. Ez oly elemi hit-igazság, melyet a 
kis gyermekek már a kátéból megtanulnak. De végre mind-
ezek után azt kérdenök, váljon nem szabad-e rcményleni 
Pusey végleges megtérését '? A korlátok, melyek előtt e ki-
tűnő, nemes lélek áll, örökre áthághatlanok ? Hinni akar-
juk, hogy nem. A ,Weekly Register' czimü lapban akadunk 
egy levélre Pusey egy barátjától, ki katholikussá lön már, 
és ki barát jának ismert jó szándéka fölött tesz tanúbizony-
ságot, és azt jegyzi meg, hogy Pusey vallási tekintetben 
nincs roszabb helyzetben, mint volt Neumann négy évvel 
megtérése előtt. Az isteni malaszt világa némely lelkekben 
csak lassan, fokonkint terjed, s csak ritkán hirtelenül. Pu-
sey — mond — Isten kezében van, és nem tartok tőle, 
hogy ha észreveszi, hogy rosz uton jár, vissza nem fog vo-
nulni ezen ösvényről, bármibe kerül is neki. A katholikusok 
bizony örömmel vennék, ha Pusey e barát jának jóslata tel-
jesülne, és örömmel üdvözölnők egyházunkban azon embert, 
kinek főérdeine van azon ut előkészítésében, melyen mái-
annyi nemes lélek jutott az üdvösség előmozdítására ren-
delt isteni egyházba. 

MEXICO, nov. végén 1865. Előttünk fekszik azon 
memorandum, melyet a mexicoi és michoacani érsekek az 
oajacai és queretarói püspökök Miksa császárhoz terjesztet-
tek föl, mint választ azon szerencsétlen levélre, melyet ezen 
fejedelem a mult év december 27-én igazságügyministeréhez 
intézett, s amelyben el akarta hitetni a világgal, hogy az 
apostoli nunciusnak nem volt instructioja a concordatumra 
nézve. A nevezett okmány 70 lapra nogyedrétben terjed. 
Kimutat ják a főpásztorok, hogy a mexicoi köztársaság csak 
azért dült meg, mivel üldözte az egyházat, és hogy Miksa 
csak azért lön megválasztva, mivel reményiették, hogy egy-
házunk jogait tisztelni fogja. Az ország kormányzatának 
és a történt változások okát a főpapok azon szakadatlanul 
folyó rendeletekben találják, melyeket Commonfort és Ju-
arez sz. hitünk, és a mexicoi nép legszentebb érdekei ellen 
hoztak, a társadalmat megingatták, a forradalomnak bor-
zasztó növekedést adtak, a polgári háborút szitották, az el-
szegényedést előmozditották, és végreménytelenségre juttat-
ták a népet azon határokig, hogy önfentartási ösztönből, 
minden tekintet nélkül a véleményekre, rokon vagy ellen-
szenvekre, és politikai kormányformára még az idegen be-
avatkozást is elfogadták saját megmentésükre. Elfogadta 
az u j rendet, mert élet és elveszés között volt a választás. 
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„Ismervén — igy folytatják — az okokat, melyek a köz-
társaság végromlását előidézték, és tudván, hogy ezen okok 
függetlenek a politikai kormányformától ; ebből azon gya-
korlati következmény foly, hogy ha az okok ugyanazonos-
sága hasonló, ugyanazon eredményeket szüli, és ha az 
okok, melyek a köztársaságot végveszélybe hozták, függet-
lenek valának a kormányformától, — a császárság sem 
fogja legyőzhetni a bajt, ha csak okait el nem mozdítja. A 
történt változásnak Mexicoban tehát nem levén oka a köz-
társasági forma, annál kevésbé tisztán személyes ellenszenv 
az elnök vagy más hivatalnokok irányában, hanem a tör-
vények, rendeletek, határozatok a vallás, az egyház és en-
nek jogai és kiváltságai ellen, ebből logikailag következik : 
1) hogy azon erős erkölcsi mozgalom, mely a nevezett tör-
vények, rendeletek által a népben keletkezett, döntötte meg 
a régi rendet, és szülte az u j változást, melynek folytán fel-
séged jutott a trónra ; 2) hogy ha ezen mozgalom támo-
gatta a külbeavatkozást, a gyökeres változás csak mint 
egyedüli eszköz tekintetett a sok és különféle bajoktóli 
megszabadulásra ; 3) ha ezen társadalom tekintettel a jogra 
és igazságra méltán reményiette, hogy az u j intézmények 
által megszabaduland a bajoktól, melyek elleni orvosság 
gyanánt fogadta el eme intézményeket; nem fog marad-
hatni nyugodtan, annál kevésbé elégedetten, hogy ha most 
is fentartatnának ama elviselhetetlen bajok ; 4) ha tehát 
ama igazságtalan törvények, rendeletek továbbra is hatály-
ban maradandnak, emberi hatalom nem lesz képes meg-
szüntetni a nemzeti elégedetlenséget, és igy az u j intézmé-
nyek is, melyek pedig a nemzet hálájával és elismerésével 
találkozhatnának, folytatván a nyomást, fájdalmat és gyű-
löletet gerjesztendnek a mexicoi népben, mely oly jogosan 
kivánhatta már egyszer bajainak megszüntetését." 

VEGYESEK. 
Könyvlajstrom, 100,000 kötetet meghaladó könyvtár-

ról, nem kis munka, nem is olyan, melyet egy hónap alatt 
elkésziteni lehetne. Igaz egy hónap alatt nem lehet ily in-
dexet elkésziteni ; de azért mivel egy hónap alatt nem lehet 
elkésziteni, szabad volna-e ezt 10—20 évig elhúzni ? Ismer-
vén a magyar, azaz keleti indolentiát, mely, ha nem tüsz-
kölik, a mocsárban szokott maradni , figyelmeztetjük az 
egyetemi tanácsot, hogy mi történt e dologban juliusig, szá-
mon kérje. Mink legalább, ha az Isten éltet, julius végén 
olvasóinknak erről referálni akarunk, mivel a dolognak vé-
gére kell már járni, s ha nem referálhatunk felőle valami 
kézzelfoghatót, egy hónap lefolyó számaiban a pusztába ki-
áltó hangjával akarunk kérdést tenni, mi történt a könyv-
lajstrom előállitásában hat hónapokon át ? Eme kivánság 
már régi dolog ; de ha sarkán nem leszünk, félhetünk, hogy 
abba marad. írassék fel havonkint csak egy betű is, lenne 
bár a Q, betű, mely 200 kötetet nem tartalmaz, a sok vacatio 
mellett, mégis csak eljutunk valamivel előbbre. Vigilate, 
premite ! nil etenim vendunt absque laboré dii. 

Nagyméltóságú és főtisztelendő Girk György pécsi 
püspök ő excellentiája a pesti oltáregylet szent czéljaira 
ismét 30 o. é. forintot kegyeskedett adományozni, melyért 
legmélyebb hálaköszönetét nyilványitja az egylet igazga-
tósága. 

Nm. s főt. Simor János győri püspök jan. 1-éről kelt 
főpásztori levelében a papsághoz az időnek, vagyis a földi 
életnek becsét taglalja. Mint tudós, mint atya, mint az apos-
tolok utódja szól. Igy szólt mindig. Mint tudós szól, mivel a 
pogány és ker. bölcsek, különösen sz. Ágoston, sz. Isidor böl-
cseimi nézeteit kútfőkből merítve fejtegeti ; mint atya szól, 
mivel irja : „quidquid de hac re sit, nostra non tam refert ac-
curatam et subtdi speculatione exsudatam tenere temporis no-
tionem, quam potius, ut gravissimo, quod hoc ex capite no-
bis incumbit, officio alacriter et pro virili defungamur ;" 
mint az apostolok utódja szól, mivel az egyház tanát, az 
apostolok, a szentatyák buzdításait világosan, teljesen elő-
adja az élet jó használatának főkötelességéről. — Az egy-
ház szava : tűrj, dolgozz az örök életre ; a mai lelketlenek 
szava : élvezz, mulass, az örök életre ne gondolj ; az Isten 
és az örök élet zavarja, lehetetleníti a földi boldogságot. — 
Igen ! egy perez annyi mint mennyország, mint pokol, mi-
vel egy pereznek jó vagy rosz használatával egyiket vagy 
másikat megérdemelhetjük. 

Csiky Sándor megválasztatása, inkább igazoltatása 
mély követ dobott Eger városának polgári életére, melynek 
fájdalmai soká lesznek érezhetők. Ázok azonban, kik ellen 
Cs. S. megválasztatott, ezen utófájdalmakat türelemmel vi-
selni, és ha lehet, megszüntetni fogják. ,Egerí lapban ft. 
Pánthy Edre megezáfolja a felőle terjesztett koholmányo-
kat , melyeket a csikyanusok egészen az országgyűlésig vit-
tek. Kereken ellene mond, hogy ő nem lépett fel követje-
löltnek, hogy semmiféle választási bizottmánynak elnöke 
nem volt, végre hogy azon idő alatt senkihez be sem tért . 
„Az ellenkérvény, igy ir, lehető legrövidebben foglalkozik a 
mi érveinkkel ; hanem ahelyett telve van mesés koholmányok-
kal, gyanúsító ráfogásokkal, sértő személyeskedésekkel és 
rágalmakkal, s mindezt a legkeresettebb, szinésziesen túl-
feszített szólamokkal egész az undorodásig fűszerezi." — 
Ily beadvány nyomán valóban Csiky Sándor ur, hogy b. 
K. Zs. szavaival éljünk, a verificatio alatti megfulástól meg-
mentetett. 

,Lelkipásztor' munkás szerkesztői és kiadói ujabb fel-
szólítással az előfizetésre mondják, hogy ezen u j évi folyam-
ban nemcsak külföldi beszédeket magyarítva, hanem több 
egyháziak igéretét birván, jelesebb szónokainktól magyar 
mintabeszédeket is fognak hozni, lehetőleg kettőt, egyiket 
városi, másikat falusi közönségre készítve. A két havi füzetek 
mindig egy hónappal előbb fognak megjelenni a2^n idényhez, 
melyre a szentbeszédek fognak esni. Az előfizetes, félévre 3 
frt., havi részletekben (50 kr.) is elfogadtatik, ezt a gyűjtő 
urak beszedik, s évnegyedenkint Pestre Füssy Tamás sz. 
István-társulati igazgatóhoz beküldik, hova a többi előfize-
tések is beküldendők. 

Szerkesztői tudósítás. 
B - ó . T. J . Sejtelme valóság; Zs - k n e k a l a p megküldet ik. — 

Salutem tibi, et seniori. 
Karaszló. Szivesen engednék kívánságának, de a lap körülményei 

nem engedik. 
Kakasfalu. Köszönet; de a dolgozat, mely egy lapnak újévi 

felszólítását éles taglalás alá veszi, ámbátor sok oldalról dicséretes, és 
szép buzgalmat tanusit, más indokoknál fogva nem adható. Mikor nyo-
matás alá i rünk, kurt í tásokat nem szabad használnunk, az iratnak sorai 
sürüek, t iszta szegélye nincsen, lehetetlen a bajon segíteni ; ú j ra le-
irni, fölülmúlja időnket. Aki számunkra ir, széles szegélyt hagy. 

I—K—m. H. E . Tempore opportuno igen jó lesz, felhasználjuk. 
Elmélkedjék e tárgyról ; ez még csak egy szempont. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos p a l á s t h y p a l . 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 7-én. 11. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-

i ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Koesi 
Sándor nyomdai irodájá-

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

I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Havi szemle. Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
n . 

Az eseményeket egyetlen czikkel nem foglal-
hattuk keretbe. 

Sok beszéd volt a szentatya decemberi leveléről 
a francziák császárjához, és viszont. Bizonyost sem-
mit nem mondhatunk, mivel Roma nem tiz utczai 
politikát, hogy ily okmányt közzé tegyen; akik 
ilyent űznek, mi reájok nézve nem előnyös, azt ki 
sem adják. IX. Pius levele Victor királyhoz, s en-
nek levele a pápához máig is csak főtartalmukban 
ismeretes. 

Napoléon császár 4000 katonát ajánlott volna 
a szentatyának, kik pápai egyenruhában, a pápai kor-
mány parancsai alatt maradjanak. 12,000-et hazahí, 
4000-et felajánl: ez etcaules etcapram kiegyeztető 
politika. Beavatkozni, vagy a szentszéket segélyezni 
másnak nem szabad ; de barátságos uton 4000 katonát 
fölajánlani N-nak szabad. Ezek nem franczia, ha-
nem pápai őrsereget képeznének Romában. A kül-
földi sereg alakitása a septemberi conventioban ki 
van kötve, Italia mit sem szólhat ellene : ezen kül-
földi sereget III. Napoléon 4000 emberrel akarja 
megkezdeni. A forradalmárok épen arra számítot-
tak, hogy jövő dec. 16-a után egy franczia katona 
sem lesz Romában: ime III. Napoléon 4000-et akar 
ott hagyni pápai egyenruhában. A pápai sereget 
engedte Castelfidardonál lemészároltatni, sőt maga 
mondta Cialdini- s Farinihez Chambéryben: vé-
gezzetek sebesen' : hogyan engedje a 4000 francziát 
ismét lemészároltatni? Amit most müvei, előbbi 
viseletét kárhoztatja, a non-interventiot visszavonja, 
hogy a kormányok a szentatyát védeni kötelesek, 
bevallja, hogy az olaszoknak nem lehet hinni, maga 
mutatja, hogy a fejedelmek a szentatyának védel-
mére sietni tartoznak, példájával hirdeti. 

A 4000 azonban sok volna Romában, a szent-

atya függetlenségét veszélyeztetné. A mai diploma-
tia igen ügyes, hogy ily ténynél Romából második 
Avignont csináljon, Romát Francziaország második 
fővárosává tegye. A szentszék pedig szemes, bölcs, 
okos; azért a szentatya a 4000-ből csak 1000-et 
tartott meg. Ötven is elég volna, sőt egyetlen egy 
is, hogy az invasiot megállitsa. Hol egy franczia 
káplár bottal áll, oda az egész Italia nem merészke-
dik menni. E káplár botja méltóságosabb az olaszok 
előtt semmint Victor Emmanuel kormánybotja. Ezt 
az 1000-et is a szentatya csak mint a bizalomnak 
jelét akarja elfogadni. Ami III . Napoléon részéről 
kötelesség, azt a szentatya szeretete bizalmi tény-
nek fogadja. Elég az 1000 franczia, hogy Franczia-
ország becsülete az ő fiai által Romában lekötve 
legyen; de kevés, hogy a szentatya függetlenségét 
veszélyeztesse. Igy elmehetnek a francziák Romá-
ból, mivel mégis ott maradnak, s csak is a franczia 
katonai egyenruha fog távozni Romából, a franczia 
ott marad, mint saját atyjánál, saját hazájában, sa-
ját atyjának védelmére. 

Különben mire is szerződött volna a párisi és 
a florenczi udvar ? A szerződés kölcsönös kötelessé-
get szab a felekre. A franczia tehát köteles legyen 
Romából kivonulni, s a florenczi udvar ne legyen 
köteles a pápai államok mai területét az invasióktól 
megvédeni ? Hogy a francziák haza menjenek, arra 
nem volt szükség senkivel szerződni ; ha tehát szer-
ződtek, a kivonulást föltételhez kötötték. E föltétel 
Roma biztonsága, s ez máig sincs meg, mivel Flo-
renczben másképen értik a szerződést, és másképen 
Parisban, s az 1861 mart. 25-i napirendet, melyben 
Roma Italia fővárosául kiáltatik ki, máig sem von-
ták vissza, s nincs is remény, hogy eme kamarákban 
visszavonják. Biztosság tehát nincs, Piémont nem 
tarthatja meg, amit igért, III. Napoléon 4000 fran-
cziát küld Romába, pápai egyenruhába öltözteti, 
hogy tárgyilagos biztonsága legyen. A conventio 
tehát vagy ér valamit, vagy semmit. Ha érvényes, 
III. Napoléonnak utána kell látni, hogy az olasz 
forradalmi factio kötelésségeit teljesitse: ha nem 
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érvényes, akkor nem vonulhat ki Romából; minden 
esetre pedig felelős arról, mit tesz a forradalmi fa-
ctio Roma irányábau. Ajánl tehát 4000 katonát, hogy 
a convent io nem teljesülése esetén biztosság legyen. 
Igy III. Napoléon csak saját, és Victor trónját védi. 
Victor addig biztos, mig francziák vannak Romában, 
mivel a garibaldisták mindaddig hatalomra nem 
jutnak. A francziák kivonulása Romából Victor bu-
kása lenne a trónról. Ez az értelme III. Napoléon sza-
vainak a trónbeszédben: „Okom van arra számot tar-
tani, hogy a septemberi conventio a legpontosabban 
fog végre hajtatni, és a szentatyának elengedhetle-
nül szükséges fejedelemsége fönmaradni."1) Néme-
lyek a fejedelemség' szó alatt a szellemit értik ; de 
a conventio nem a szellemi fejedelemségről szól, 
hanem a világiról ; a szellemi fejedelemség védelme 
az Istennél van, a francziák császárja a szellemi fe-
jedelemségről nem szerződhetett, s mikor jan. 22-én 
a conventio legpontosabb megtartását emliti, a pápa 
világi fejedelemségét értette.— Nagy haladás, hogy 
a franczia trónbeszéd az 1862-ik évben összegyűlt 
püspökök nyilatkozatát a trónbeszédbe átvegye: „a 
világi fejedelemség elengedhetlenül szükséges," ezt 
Napoléon császár mondja; „nec declarare dubita-
mus, in praesenti rerum liumanarum statu, ipsum 
liunc principatum civilem pro bono ac liberó Eccle-
siae animarumve regimine omnino requiri," igy a 
püspökök 1862. jun. 8-án. A fölirati viták több 
fényt fognak deriteni e szavakra; lesz, aki nyiltabb 
szót fog követelni, a kormány kényszerítve lesz 
nyilatkozni. 

Misericordia Dei ! mink nem hiában imádkoz-
tunk. A pápai fejedelmi trónnak állni kell, ez euró-
pai szükség, a pápai fejedelmi trónt a körülmények 
parancsolják. Az isteni gondviselés adta e fejedelem-
séget, az tartja is fönn, az menti is meg. „Amit aka-
runk, az, hogy Roma maradjon, amint most van. 
Italia sem egyenesen, sem mellesleg nem támad-
hatja meg a pápai államot, nem segitheti elő a belső 
forradalmat, sem nem engedheti meg, anélkül, hogy 
a szerződést meg ne szegje. Francziaország irta alá 
a szerződést, s meg is teszi, hogy megtartassák. Nem 
engedhetjük Italiában a további fejlődést. A romai nép-
nek van joga belszervezetén változtatni ; de nincs joga 
magát más nép által elnyeletni. Ha Italia a romai 
fejedelemséget elnyelné, a kérdés változnék, s nem 

J) „Nous avons lieu de compter sur la scrupuleuse exé-
cution du traité du 15 septembre et sur le maintien indis-
pensable du pouvoir du Saint-Père." — Monde 22. sz. 23. 
jan. 1866. 

volna többé fejedelemségi kérdés, hanem az európai 
egyensúly kérdése. Italia tehát hagyjon fel vágyai-
val a romai területre, a 600,000 lélekre, mivel ve-
szélynek teszi ki magát; ha nem akarja a feloszlás 
és a halál elemeit felhívni, Italia ne gondoljon többé 
Romára. A pápaságnak és Italiának egymás mellett 
kell maradni, különben Italia önmagát gyilkolja 
meg. Lehetséges-e a császárt, Francziaországot meg-
lepni, vagy megcsalni? Bizalom, uraim! a császár 
nem árulja el soha az ő kötelességeit."2) Ezek vol-
tak Rouher miniszter szavai a kormány nevében 
mult év april 15-én válaszul Thiers szónoklatára. 
De Thiers másodszor szólott, a kormányt nagyobb 
nyíltságra kényszerité, maga jártas levén a diplo-
matái tekervényekben, előtte Rouher nyilatkozata 
nem volt elég. Rouher másodszor szólott: „Azt 
mondhatom, hogy Italia absolute, egészen lemon-
dott Romáról. Ha Italia Romában felkelést szítana, 
a szerződést szegné meg, s Francziaországot felmen-
tené a szerződésben elvállalt kötelességtől." 

Vagy ér tehát valamit a szerződés, vagy sem-
mit; s felkelt, felbuzdult, közzétett, ünnepélyesen 
nyilvánított kath. érzelmeinknek, akaratunknak, 
követelésünknek, s imáink, jubilaeumunk, s a szep-
lőtelenül fogantatott szent Szűz esedezésének tulaj-
donitható, hogy mikor eme szerződés keletkeztében 
semmis volt, az általa kikötött czél, a szentszék ál-
lamainak biztosítása, más úton, más módon eléres-
sék. Megáll a forradalom, hogy saját tüzében fel-
emészsze magát ; mikor felemésztetett, az elrablott 
tartományok visszajönnek. 

Spanyolország katonai forradalmat élt, jan. 
3-án az aranjuezi és oacanai lovasezredek fellázad-
tak, Prim János, a réussi lierczeg élükre állott. A 
trónt, alig ismerte el Italiát, azonnal büntetés érte. 
Ha szabad a kormánynak az ünnepélyesen adott 
szavát visszavonni, Ígéreteit megtagadni; nem hí-e 
fel másokat, hogy hasonlót cselekedjenek ? Magára 
hagyta IX. Piust, kitagadta legközelebbi rokonait 
a nápolyi széken, elvetette esetleges jogait a nápo-
lyi trónra, Pius és rokonainak ellenségeivel kezet 
fogott, hitte, hogy ez által trónját erősiti: alig mult 
el két hónap, egész országa forrongásba jött, elmúlt 
öt hónap, ezredei ellene lázadtak. A büntetés sánti-
kálni, későn szokott jönni, pede poena claudo ; Ita-
lia elismerését rögtön követte. Roszul mennek a dol-
gok Spanyolországban, nem azért, mivel 500 év 
előtt a zsidók szigorú törvényszék elé vonattak, 
hanem mivel a trón, a kormány a nemzettől elesett. 

a) Union 106 sz. 16 april 1865. 
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A kormány szabadelvű, vallásosan semleges, a nép pedig 
szivben lélekl^pn katholikus. 

1861 maj. 28-án irta Mon Thouvenelnek, hogy a ki-
rályné mindenre kész, amit a szentszék védelme megkiván. 
Ki gondolt volna arra, hogy Isabella Yictorral kezet szőrit ? 
1864 dec. 20-án a trónbeszéd sajnálta, hogy a szentatya biz-
tositva nincsen ; 3) Ígérte azonban, hogy kormánya abban 
mindig mint kath. nemzet fog cselekedni. 1865 dec. 27-én a 
trónbeszédben már mondja : „Különféle természetű indokok, 
melyek az ország érdekein, és a nemzet érzelmein alapul-
tak, engemet Italia elismerésére birtak. De ezen elismerés 
nem gyengítette az én legmélyebb tiszteletemet és gyer-
meki ragaszkodásomat a hivek közös atyja iránt, sem nem 
tartóztat vissza, hogy a szentszék biztosításáról gondolkoz-
zam." 4) A szentatya kifosztását elismerni, a szabadelvű di-
plomatia szerint annyi, mint neki jó szolgálatot tenni. A kü-
lönféle érdek, a forradalmárok megkérlelése volt ; de a for-
radalom engedmények által csak növekedni tud. A kath. 
nemzethez illő viselet mai nap a szentszék kifosztóival szö-
vetségbe lépni, s. tett helyett, a szentszék biztosságáról csak 
gondolkozni. „A kormány nem tarthatta magát az ellenzék 
ellen, igy irt Castro Manuel jun. 26-án Italia elismeréséről ; 
ár tunk magunknak, a szentszéknek pedig nem használunk, 
ha Italiát el nem ismerjük." 4) Nem ártott a szentszéknek, 
nein használt magának, gyengítette állását, sértette nem-
zeti hagyományait. S midőn a szentszék sorsát magukénak 
vallották, Bermudez aug. 3-án kelt válaszában Mensdorf 
grófhoz irta : „mint kizárólag kath. fejedelem, Spanyolor-
szág eleven érdekkel viseltetik mindaz iránt, ami a szent-
székre vonatkozik ; hanem ezen eleven érdeklődés tisztán 
csak a szentatya szentséges személyére zárkózik." ®) Min-
denre kész, amit a szentszék védelme megkiván, igy irt e 
kormány 1861-ben; ma e védelem nem a szentszékre, mely 
fenyegettetik, hanem a szentatya személyére vonatkozik, 
kit senki sem fenyeget. A szentatya biztos, Isabella trónja 
inog; mikor Italiát elismerte, nem a szentatyáról, hanem 
Isabelláról kezdtünk félni. Amely királyság abbahagyja él-
tető hagyományait, csuda volna a természet folyamában, ha 
sokáig csak inogna, ha fönmaradhatna. Amely trón elsza-
kadt a nemzet életétől, nincs annak tartóssága. Nem mások 
döntik azt fel, hanem maga rontja el magát. Isabella trónja 
pedig elszakadt a nemzettől, a szentatyától, a kath. világ-
tól, szövetkezett pedig azokkal, kik a trónok szövetségeit 
keresik, hogy könnyebben feldönthessék azokat. Mexicot is 
a kormányzó kőmivesek gazdálkodása szakította el a koro-
nától. 7) Evvel a mexicoi kőmivesek dicsekednek, hogyan 
ne sodornák veszélybe Isabellát ? A ministerek sorra buk-
nak, a törvények mind papiroson maradnak : a nemzet más, 

а) Journal de Br. 360 sz. 25 dec. 1864. 
*) „Motivos de diversa indole fundados en los interesses y senti-

mentios permanentes de la nacion, me han impulsado a rêconocer el reino 

de Italia. Es te reconocimiento no ha podido entibiar mis sentimientos de 

profundo respeto y filial adhesion ad Padre commun de los fieles, ni me-

noscabar mi firme proposito de mirar por los derechos que asisten à la 

santa sede." — Unità catt . 3 sz. 4 jan. 1866. 
s) Pest i Napló 156 sz. 11 jul . 1865. 
б) Union 285 sz. 12 oct. 1865. 
') Monde 237 sz. 31. aug. 1865. Freimaurer-Zeitung febr. 1. szá-

mából. 

a kormány is más életet él ; egymást nem értik, nem táp-
lálják, nem támogatják. 47 kormány, 529 minister, 100 fo-
lio kötet törvények, öt alkotmány semmit sem segített. A 
szellemi szakadást a trón és a nemzet között a kormány 
hozta létre ; csuda lenne, ha egy nagyravágyónak dölyfe, 
mikint Dulce és O'Donnel volt 1854-ben, és Prim 1866-ban, 
a szellemi szakadást anyagi szakadással nem tetézné ; s mi-
után a trón az ö kormányának szabadelvüsége által a nem-
zettől elszakadt, csuda lenne, ha a nemzet el nem szakadna 
a tróntól. 1833 óta 1500 lázadás, 1854 óta 300 lázadás, hét 
éves polgárháború, két győztes lázadás, oly állapotot mutat, 
mely tarthatlan. Mult augustusban Prim Turinban volt, s 
épen akkor hirdették a forradalmi lapok Isabella trónfosz-
tatását. Amit a conspiratio elhatározott, azt jósolták a csacs-
kák. Ha Isabella a mai lázadásnak fonalát keresi, ezt Tu-
rinban fedezi fel, s épen akkor, épen azok fonogatták e fo-
nalat, kik Italia elismertetésén Madridban leginkább buz-
gólkodtak. Az olasz kamarák januarban elnapoltattak, ne-
hogy csupa hálából Prim lázadását üdvözöljék. Isabella szö-
vetségbe lépett Victorral épen ugy mint II Ferencz nápolyi 
király 1860-ban. Isabella követet küldött Florenczbe, kö-
vetet fogadott Florenezből, épen mint II Ferencz ; Isabella 
I I I Napoléonnal barátságoskodott, ez sept. 7-én Sebastiano-
ban a királynét, a királyné őtet 11-én Biaritzben megláto-
gatta ; I I Ferencz is I I I Napoléon sugallatára tett mindent, 
s meg is s"iratta, nem a kapott tanácsot, de ezen tanács elfo-
gadását. A püspökök, a spanyol nép tiltakozott Italia elis-
mertetése ellen, saját nemzeti, és a trónnak becsületét, ál-
lását védelmezte. S mit tett Isabella kormánya ezen leghí-
vebb alattvalóival? Törvényszék elé idéztette. Védeni a 
trónt, ennek méltóságát, bün volt. Ily szövetség csak sietteti 
a gonoszok által elhatározott bukást. Azért mondtuk, hogy 
a pede poena claudo Madridban kivételt tett. Italia elisme-
résén sajnálkozott Isabellának vallásos szive, levelet irt I X 
Piusnak ; de mink, s feltehetjük, IX Pius jobban sajnálko-
zott azon, aki az elismerés által bünt követett. IX Pius nem 
lesz védelem nélkül, de azok, kik őt védelem nélkül hagyják, 
igazán védelem nélkül maradnak. Mily hurrák ! támadnának 
az európai conspiratioban, és az ő, tudva nem tudva, zsoldba 
vett lapjaiban, ha a bourbonok utolsó királyi széke össze-
dűlne ? A pesti Lloyd Prím felkelését jobb idők hajnalának 
nevezte, üdvözölte.8) IX Pius méltán aggódott Isabella sor-
sán, Pacheco, előbbi követ megírta IX Pius félelmeit Isa-
bella trónjáról. 9) 

Leggyászosabb az, hogy Spanyolországban a trón tá-
masza, a polgári szabadságok védve, az alkotmány oltalma, 
a katonaság van megrontva. Ocsmányabb jelenet nincsen ; 
corruptio optimi pessima. A katonai lázadás a polgári élet 
gúnyolása, a nemzet védelmére választott, fizetett testület a 
nemzeti intézményeket dúlja, praetorianus hősiességében a 
nemzetre dictaturát parancsol az ő vezérének kénye, dölyfe 
szerint. A legjobb, az ősi dicsőség babérjaival tetézett ka-
tonaság Európában forradalmi tanok által megrontva, az 
első nagyravágyónak eszközül szolgál, hogy a nemzetre, a 
királyra alkotmányt parancsoljon. Méltó lenne, hogy az eu-

8) J an . 12-i számában. 
») Unitá catt. 17 sz. 21 jan. 1866. 
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ropai államok sorkatonasága ezen árulás ellen ünnepélyesen 
ti l takozzék. 

S az európai forradalom üdvözli e lázadást. Bár ki le-
gyen, csak a monarchiát ingassa, azt ö,üdvözölni fog ja ; a 
forradalom első vívmánya ugy is a dictatura ; ebben Prím-
mel kezet fog. S miért van e düh az európai conspirationál 
a spanyol dinastia, a spanyol nemzet intézményei ellen ? 
Nincsen-e felelős kormánya ? Nincsen-e minden nagyravá-
gyásnak kilátása, hogy nemzetének sorsát kezébe kapari tsa ? 
Nincsen-e parlement ? Nincsen-e szabadsajtó ? Nincsen-e 
szabadelvű egyeteme ? Mindez teljes mértékben megvan : 
mi tehát e dinastiának, eme nemzetnek bűne az európai kö-
mivesség előtt ? Talán, hogy a minister által absolutistice 
kormányoztatott ? Melyik minister nem kormányozott abso-
lutistice, ha tehette ? A nemzet legválságosabb szakaiban 
mindig absolut kormány volt, „rendelem amint következik" 
bevezetéssel. A parlementaris kormány a többség nevében 
ura lkodik; a többség ellen ninc3 föllebbezés; hol föllebbezés 
nincsen, ott absolut a hatalom. Csak a ker. á l lamtanban 
nincs absolut hatalom, mivel az Isten törvényére mindig 
megvan a hivatkozás, van mindig felsőbb regulator. Spa-
nyolországban ép onnan van a lázadás, hogy teljes szabad-
elvüséggel kormányoztatott . Nincsenek-e pártok ? Hatféle 
van, teljes szabadsággal. A progressist^k máj. 4-én ebédet 
adnak : Madoz a népfölséget, Aguire a laicus oktatást, Fi-
guerola a setétségen (a catholicismuson) diadalmas szabad-
ságot élteti, és senki sem zavar ja az étkezőket. Mugnoz for-
radalmár papnak tetemei Madridba hozatnak, , 0) Narvaez 
ötödik ministerelnökségen juste—millieu, nem tetszett, ha-
bár a pápai körlevelet eltiltotta, a püspököket az államta-
nács elé idéztette. April 10-én egy tanár gúnyolja a király-
nét, a tanár letétetik, a nép este fellázad. Nem liberalitások 
ezek? 5 1 ) Narvaez bevallja, hogy a madridi lázadás egész or-
szágon el van ágazva, mégis nála liberálisabb O'Donnell, az 
1854-i lázadó, kormányra hivatik. 12) Nem liberalitások 
ezek ? Italiát egész Spanyolország ellen elismerik ; mi kell 
ennél több '? Aguayo, kis Passaglia, a püspökség ellen ir, 
Aguayot a püspök papirendjétől felfüggeszti, a liberálisok 
,E1 Reino' (ország) lapban a püspök ellen izgatnak ; hol kell 
több liberalitás ? 13) A kath. hitet dicsérik, de a gyakorlat-
ban megtagadják ; a pápának hódolnak, de kifosztóival ke-
zet szorítanak ; a kath. hit védőit tömlöczbe vetik, a kath . 
püspököket az államtanács elé idézik ; hol kell több libera-
litás ? Még sincs kegyelem a trónra, a nemzetre ? Nincsen, 
nem lesz, mert a spanyol király, mert a spanyol nemzet ka-
tholikus. Csalódás volt, ha kegyelmet vár tak, aljasság, ha 
kerestek. Mondjon le Isabella kath. hitéről, dicsérni fogják, 
de meg nem bocsátanak neki ; miért ? mert ő király. A li-
beralismus teljes folyamban van, mi lehetne más czélja a lá-
zadásoknak, semmint a trón kérdése ? — Prim jan . 20-án 
Portugalliába menekült, a polgárháború lövés nélkül bevé-
geztetett. Bevégeztetett ? Adná az Isten ! ! 

Spanyolország a kőmivesektől, a spanyol kömivesség, 
Madrid, Burgos, Bajadoz, Barcellona, Saragossa, Valenza, 
Corogna, Santander, Bilbao, Grenada, Malaga páholyai a 

I») Monde 137 sz. 21. maj. 1865. 
" ) Union 105 sz. 15 apr. 1865. 
» ) Monde 169 sz. 23. jun. 1865-

franczia Grand-Orienttől függnek ; a kömivesség választott 
családja Koburg, Lajos portugalli királyt Madridba hivják, 
ő három órát mulat, néhány napra lázadás, a trón veszély-
ben v a n ; Apar ic iy Guijaro,Nocedal n ) jóslatai, félelmei tel-
jesedtek, igazoltattak. 

Igy megyünk egyetemes liberalismusra, azaz . . . fel-
oszlásra. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége Yelenczében San Francisco della Vigna kolos-

tort, mely sok éven át hadi raktárnak használtatott , az ottani tartomány 
szent Ferencz rendű szerzeteseinek visszaadni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége a nagyváradi 1. sz. székeskáptalannál Kacsek 
János kanonoknak S. Benedicti de Szalka apátság, Vinkler József kano-
noknak B. Mariae V. de Liptóprépostság czimeit legkegyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott. 

P E S T , febr. 5-én. Ő Felségének febr. 1-én, az ország-
gyűlési küldöttség hódolatára adott legkegyelmesebb válasza 
következőleg hangzott : 

„Örömömre szolgál, hogy az ország rendeivel 
és képviselőivel ismét találkozhatom, s hogy ez al-
kalommal kérésüket teljesítve, felséges hitvesemmel 
jöhettem körükbe. 

Tekintsék ezt is ujabb tanuságául atyai szere-
tetemnek, mely a nemzet teljesithető óhajtásainak 
valósitásában találja legfőbb megnyugvását, — s 
jeléül azon élénk érdekeltségnek, melylyel nagy 
fontosságú működésük, s annak reménylhetőjó ered-
ménye iránt viseltetem. 

Ez eredményt, — a megoldás sok oldalú ne-
hézségei mellett is, — az erős akarat és kölcsönös 
bizalom biztosithatja. 

Ha, — mint nem kétlem, — önöket is azon hit 
lelkesíti, hogy a körülmények helyes felfogásán ala-
pult férfias eltökélés minden nehézséget leküzd, — 
ha a nemzet választottjai Fejedelmük örömmel táp-
lált bizalmát tényleg is viszonozandják: akkor bizo-
nyosan sikerülni fog mielőbb megközeliteniök ama 
czélt, mely felé hazájok s összes népeim mellőz-
hetlen érdekében őszintén egyesült erővel kell töre-
kednünk. 

Fogadják önök és tudassák küldőikkel is szí-
vélyes üdvözletemet." 

Királyné ő Fölsége az országos küldöttség üdvözletére 
magyar nyelven következőleg válaszolni méltóztatott : 

„Szivem benső vágya teljesült, midőn felséges 
férjemmel Magyarország fővárosában megjelen-
hettem; mert őszinte vonzalommal s meleg rokon-
szenvvel viseltetem a nemes magyar nemzet iránt, s 
körében örömest időzöm. 

,3) Monde 213 sz. l 6 aug. 1865. 
'») Monde 11 sz. 12 jan. 1862. 



Azért az országos főrendek és képviselők ezen 
szivélyes üdvözlete is igen kedves előttem s azt 
azon hő óhajtással viszonzom: hogy a Mindenható, 
nagy, az ország határain is túl terjedő horderejű mű-
ködésüket legdúsabb áldásaival kisérje." 

Az országos küldöttségen kivül legmélyebb alattvalói 
hódolatukat tevék a két testvér főváros küldöttségei is. 

BECS, jan. 17-én. A fájdalom-hangok, melyek a ma-
gyar egyház és haza kebeléből megdöbbentő egymásután-
ban terjedtek szerte-szét, Kunszt József ő excellentiája el-
hunytáról intézetünk keservét kétszeresen növelék. A közös 
gyászon kivül, mely a buzgó főpap, s érdemekben gazdag 
hazafi sírja felett nekünk is osztályrészül jutot t , mélyen érzi 
a Pázmán-intézet pótolhatlan veszteségét, midőn a boldogult-
ban büszkeségét, s egyik r i tka fényű csillagát látja kialudni. 
Majd harmincz egész év fűzi a nagy férfiú emlékét intéze-
tünkhöz; oly szép időszak, mely szent hagyományaiban 
maga is képes lenne a késő ivadék örök pietását az egykor 
oly buzgó növendék, leggondosabb alkormányzó és atyailag 
szerető kormányzó iránt biztosítani. De az évek liosszu sorá-
nál hangosabb bizonyítékok tettei, melyek nem csak a Paz-
maneum történetének *) lapjain fénylenek megörökítve, ha-
nem következményeikben Pázmán unokáira mindenkor ál-
dásdús befolyással leendenek. A monumentális tettek sokkal 
nagyobbak, hogysem azokat bánatos ecsetünkkel árnyalni 
megkísérthetnek. — Nem is ez czélunk, midőn az üdvözült 
felejthetlen nevét emlegetjük ; s ahelyett, hogy fájdalmas 
érzetinket végetlen panaszos sorokba öntenők, közöljük 
inkább, mikép sietett intézetünk a nagy lélek iránti háláját 
s kegyeletét leróni. 

Folyó hó 16-án reggeli nyolez előtt mutattatott be házi 
kápolnánkban az engesztelő áldozat a halhatlan emlékű fő-
papért az ég hatalmas urának. A szent cselekményt ft. Ri-
mely Károly helyettes igazgató ur végzé teljes segédlet mel-
lett, melyben a kalocsa-, erdély-, és C3anád megyei növendé-
kek végzék a szükséges functiókat. Emelék a szomorú 
ünnepélyt a főt. elöljáróság és nt. Salamon Lajos kalo-
csa főmegyei pap és a sz. Ágostonra czimzett felsőbb ne-
velde tagja becses jelenlétökkel. Elismeréssel kell megem-
lékeznem intézetünk ének-karáról, mely „Requiem aeternam 
dona ei Domine" által keblünk legtitkosabb húrjait hozá 
hullámzásba, s szivünket varázserővel ragadá a legforróbb 
könyörgésre. 

Élénken tünt fel lelkünk előtt a nagy főpap emléke ; 
érezők egész súlyával a veszteség nagyságát, mely zaklatott 
egyházunkat s édes magyar hazánkat oly váratlanul sujtá ; 
s ép válságos napjainkban, amidőn, ha valaha, el lehet mon-
dani a prophétával : „Periit sanctus de terra et rectus in ho-
minibus non est ;" ép napjainkban, amidőn a pokol angyalai 
már már győzelem-riadót ordítanak ; ép napjainkban, amidőn 
ha valaha, szükség van megedzett bajnokokra, „qui in ma-
gnis Domini praeliis non solum stare, sed et ire, fructus abun-
dantissimos adferre, fratribusque in periculosa miseriarum 
valle luctantibus remedium tribuere valeant, qui valentes 
sint, prout sol dum oritur in robore suo, ad nubes errorum 

*) Lásd „História Collegii Pazmaniani" 251 és a következő ol-
dalokon. 

dispellendas. Vita enim et mors duello conflictantur mi-
rando." 

Megfoghatlanok az isteni végzés utjai. De legyen meg 
az Isten szent akarata. „Fájdalommal, itt maradásban rette-
géssel, irgalmasságodba helyzeti remegő reménynyel enged-
jük át szenteinket! tibi cura est de nobis !! ! Millió kebel-
ből emelkedik hő fohász a világok nagy Istenéhez az áldott 
föpásztorért s méltán. Bölcseség, jóság, áldás volt élete ; ál-
dásban maradand neve s emléke ; az ő jótéteményiben meg-
áldott főmegyével együtt ájtatos imákba foglalt hű emlék-
ben fogjuk mink is mindnyájan megtartani a hazának nagy 
fiát, Kalocsa halhatatlan nevű érsekét, atyját, főpásztorát. 
Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!" 
Imádkozzunk. . . . 

Lajthay János. 
KÖLN, dec. 23-án 5-én hunyt el itt egy köztiszte-

letben és szeretetben részesült férfiú, kinek emlékezete 
soká, igen soká fog megőriztetni a tisztes ipar körében. A 
kézmivesek atyja, mint öt nevezni szokták, Kolping Adolf, 
kölni kanonok, született 1813 dec. 8-án a Köln városától 
néhány mértföldnyi távol Kerpen-ben ; 13 éves korában szü-
lői egy czipészhez adták inasnak, és ő ezen mesterséget 10 
évig gyakorolta. De vágyai másfelé vonzottáköt, oly állásra, 
mely tehetségeinek inkább megfelelt, és miután a katona-
kötelezetség alól felmentetvén, ura lön sorsának, elhatározta, 
hogy a hittudományokat fogja tanulmányozni. Semmi sem 
vonhatta el ettől, mert hivatást érzett. Megvetvén társai csu-
folódásait, ritka kitartással tanulta a latin nyelvet ; de a 
kettős munka következtében kimerülvén, beteg lett, és haza 
térni kényszerült. Egy szomszéd lelkész pártolása folytán 
később folytathatta tanulmányait, és a kölni gymnásiumon 
három év alatt végezte be a tanfolyamot. 1841-ben ösztön-
dijt nyervén, lehetővé tétetett neki Münchenben, később 
Bonnban a liittani tanfolyamot bevégezni, és miután egy 
évet töltött volna a kölni papneveldében, 1845 april 14-én 
áldozárrá szenteltetett. Kolpingnak most csak egy vágya 
volt, segédlelkészi minőségben valamely plébánián a hivek 
üdvét előmozdíthatni, és emellett a szentatyák iratai tanul-
mányozásának élni. A kölni érsek elberfeldi segédlelkésznek 
rendelte. I t t történt, hogy az 1845—46-i télen néhány ipa-
ros segéd elhatározta vallásos társulatot alakítani. Kolping 
tanácsára kört rendeztek, melyben esténkint összejöttek. 
Egy segédlelkész elnöklete alatt, melynek helyére Kolping 
lépett, 30—40 munkás egyesült. Gyülekezési helyül egy ta-
nodai terem szolgált. Esténkint papok vegyültek az iparo-
sok közé nekik leczkéket adván az olvasásban, énekben, fő-
leg a vallás dolgaiban. A gyors siker azon meggyőződést 
keltette Kolpingban, hogy végnélkül sok jó létesíttethetnék 
ezen intézmény terjesztése által, azért a terjesztés módjairól 
gondolkozott, és egészen ezen ügynek szentelte magát. Ritka 
tulajdonokkal bírván, nemes szívvel, élénk szellemmel, ter-
mészetes megragadó beszéddel, csudás módon tudta az iparo-
sokat vonzani, kik közöl maga is émelkedett jelen pályájára 
és kiknek épen azért minden nyomorait ismerte. Két év múl-
ván az elberfeldi egyesület 257 tagot számított, és alapsza-
bályokat adott magának. Kolping röpiratot bocsátott ki a 
legényegyletekről, melyben szomorú képét rajzolja a német-
honi iparos segédek helyzetének. Az orvosság ugy látszott, 
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meg van találva, és reményleni lehetett, hogy a papság jó-
tevő befolyása egyesülvén a társulati erővel, betöltendi azon 
ürt, melyet a családi élet hiánya hagy. Az elberfeldi mű si-
kere arra indította Kolpingot, hogy azt másutt is terjeszsze. 
Viszonyba lépett tehát e tárgyra nézve Westphália és a raj-
nai tartományok papjaival, és minden oldalról támadtak ily 
egyesületek, melyeknek apostolai magok a legények is lőn-
nek. 1852-ik évben a nevezett tartományokban, továbbá 
Bajorországban, Austriában már 25 egylet volt 3000 taggal. 
Köln lett az egyletek központjává, hol Kolping most már 
székesegyházi karkáplánná lön. Folyton utazott Némethon-
ban, hogy a létesült egyleteket erősítse, biztassa, és u jakat 
alkosson. Semmi nehézség által legyőzetni magát nem en-
gedte, különösen pedig a némethoni kath. egyletek éven-
kinti közgyűléseit használta fel müvének szilárdítására, és 
végszervezésére, ami 1864-ben Trierben történt, úgyhogy 
határozattá lőn, miszerint a megyénkinti felosztás fogadtas-
sék el, és Köln maradjon a központ. Megélhette még azon 
örömöt, hogy a legényegyleteket 400-nál több helyen lássa 
megalakulva, melyek vagy 60,000 tagot számítanak. Vannak 
pedig ily egyletek egész Németországban, Magyarországban 
Svájczban, Sardiniában, Oláhországban, Belgiumban, és 
Éjszak-amerikában, Adja Isten bő áldását ezen egyletekre, 
alapitójának neve, hálás emlékezetben fog élni. 

EGYESÜLT-ÁLLAMOK. (Missiói tudósítások. Mont-
Reál, szűz Mária collegiuma 1865 febr. havában.) Kivonat 
T. Peultier jézustársaságabeli atya leveléből. „T. Nash atya, 
ki mint tábori pap három évig szolgált, és ki jelenleg colle-
giumunkban van, érdekes adatokat közölt velünk, melyek 
közöl néhányat ide igtatni jónak látok. „Felette sajnálatos 
— mond — hogy a kath. tábori papok száma oly csekély, 
miután a prot. lelkészektől csak ugy hemzseg minden tájék. 
Én egy egész hadtest részére magam voltam, minek folytán 
nem felelhettem meg minden szükségeknek, a tisztek és ka-
tonák egyátalán szerettek. En a mexicoi öböl kerületében 
voltam. Jelenték, hogy hosszú útra indulunk, mely nem 
leend veszélyek nélkül. Sok katonát kellett még meggyón-
tatni ; mi tevő legyek ? Az egész uton, a sereg egyik végé-
től a másikig járva, gyóntattam. Este a táborozás alatt se-
reglettek körülöttem, és én folytattam müvemet. Többször 
félbeszakittattam mindenféle kiáltások által. ,Atyám, mond 
az egyik, engedjen engem előre; szomszédai többször is 
meggyóntak már a hadjárat alatt, én pedig évek óta papot 
nem láttam. ' ,Atyám, szól egy másik, már négy óra állok itt 
és várok anélkül, hogy egy lépést tehetnék előre, mindjárt 
mennem kell, hallgasson ki, meggyónom innét helyemről. ' 
De édesen fogadnak ilyenkor minden jó tanácsot ! És nekem 
ki kellett öt hallgatni. A protestánsok közöl csak egyet ta-
láltam, ki halála óráján nem akart megtérni. Ami a prot. 
tábori lelkészeket illeti, egy tábornok imigy nyilatkozott : 
,Elveszett pénz az, amit a kormány ezek .tartására költ. 

Béke idején csak hagyján ; hanem háborúban semmit sem 
érnek, mert szentségeket ki nem szolgáltatnak, és az utolsó 
közkatonának is annyi lelki hatalma van, mint nekik. Egye-
dül a katholikus papok megbecsülhetlenek a harcz mezején. 
Ugyanazon tábornok megtiltotta az ezredeseknek, hogy oly 
lelkészt ne fogadjanak el, ki nem tudja kimutatni, hogy a 
kormány által rendeltetett. A kath. papok még a prot. törzs-

tisztek részéről is tiszteletben részesittettek. Egy alkalomma 
egy prot. tábornok jelenlétemben káromkodott, két nappal 
később hozzám jöve bocsánatot kért, azon megjegyzéssel, 
hogy más előtt meg nem alázta volna magát. A prot. törzs-
tisztek katonáiknak szabadalmat adtak hozzám jöhetni és 
gyónhatni. — 1861 oct. 9-én volt a santa-rósai csata a mexi-
coi öböl által képezett egy szigeten. Miután a sebesültek 
csak igen lassan hozattak a tábori kórodába, én a csatatéren 
ide s tova futottam, hogy meggyóntassam a földön fekvőket. 
Egyik azt mondá : ,Ne veszítse velem az időt, nekem csak a 
lábam van szétzúzva, gyónhatom később.' Egy másik : ,most 
láttam egy protestáns vitézt elesni, ki önnek nevét hangoz-
tatta, ha még eddig meg nem halt, a domb másik oldalán 
megtalálandja.' Oda futva egy new-yorki születésű tizedest 
találtam. Kardja véres volt. Én őt holtnak hittem, megfog-
tam kezét, mire felnyitá szemeit. ,Ah ! ön az, atyám ! ? vár-
tam, mindjárt meghalok, két golyó és egy szurony fúródott 
testembe. ' ,Tudja ön ki vagyok '? barátom akar-e a kath. val-
lásban és egyházban meghalni ?' ,Igen, egész lelkemből.' 
Meg kellett őt keresztelni, hanem nem volt vizem, és senki 
sem hozhatott, mert körülöttem csupa holt és sebesült volt. 
A haldokló kért, hogy el ne hagyjam. Végre szaladtam az 
öbölbe folyó patakhoz, belemártottam zsebkendőmet, sietve 
visszajöttem, és a zsebkendőből fejére a vizet kifacsarván, 
megkereszteltem. ,Hála Isten ! mond, mentve vagyok, hanem 
kérem atyám el ne hagyjon. ' ,De kedves barátom, sokan 
vannak, kik reám várakoznak. ' ,Igen, de azok katholikusok r 

én azonban soha sem gondoltam, hogy kell a halálra ké-
szülni, néhány perez múlván ugy sem élek.' Maradtam. Mi-
előtt kiadta lelkét, kért, hogy családjának üdvözletét jelent-
sem, és boldogságát, hogy a kath. hitben halhatott meg, egy-
szersmind sajnálatát, hogy rokonai még nem jutottak az 
igazság birtokába. — Frish-Rend mellett Louisiánában 
1863 april havában egy rövid, de véres csata volt. Egy ez-
red, mely az ágyú ütegeket támadta meg, visszaveretett. 
Helyszínén léve a katholikus vitézek kiáltozták : ,atyám, a 
másik oldalon egy halálosan megsebesített protestáns fek-
szik, aki látni óhajtja, ' el is értem szerencsésen a másik ol-
dalra, és alig kereszteltem meg, azonnal meghalt." 

MADRID, jan. 23-án. Mult levelünkben a spanyol 
egyetemek történetével együtt előadtuk egyszersmind azok-
nak legújabb szervezéseit. Tudósításunk kiegészítéséül kö-
zöljük most azon nyomást, melyet a kormány az egyházi 
tanulmányok ügyében a papságra gyakorol. A hittani ka-
roknak felállítása a spanyol egyetemeken, mint már múlt-
kor emiitettük, a 15-ik század folytán történt. Három szá-
zadon által virágzottak a hittudományok Spanyolországban, 
mint amely megőrizve maradt az eretnekség mételyétől. 
Midőn azonban a hires alcalai egyetem romjai Madridba ho-
zattak az 1843-iki forradalom után, a hittani kar akkor már 
annyira leolvadt, hogy nem is érdemelte meg többé a kar 
nevezetét, a tanárok jelentéktelen emberek s jobbadán vilá-
giak valának. Szerencsétlenségre még a tekintélyben ugy 
is aláásott karba két rosz hirü áldozár fogadtatott, kik a 
karra végenyészetet hoztak. Az első Moralijo az 1820—23 
közötti időben olyannyira forradalmi volt, hogy Londonba 
kellett szöknie. Kalandjairól mindenki beszélt, Párisban a 
templáriusok visszahelyezésének szerencsétlen tervében részt 
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vett, és azok spanyolhoni képviselőjének nevezte magát. 
Mindezek daczára hittanárnak kineveztetett, kihez társul 
adatott a még veszedelmesebb Caboreluz áldozár, ki szintén 
számkivetésben volt forradalmi merényei következtében. 
Barátja levén a hires Rianzarés herczegnek, ki később Chri-
stina királynő férje lett, egyszersmind részt vett a „Cama-
rilla-Cristina" fondorlataiban. Soha sem állt jeles hittudós 
hirében, ismeretei mélyeknek korántsem voltak nevezhetők, 
a spanyol püspökség ki nem állhatta őt, és mégis hittanárrá 
lön az egyetemen; hála a forradalmi iránynak, mely divatos 
volt. Befolyása a hittani karra veszedelmes volt, annálinkább 
miután dékánná lön. Spanyolország egyéb egyetemein a hit-
tani karok ugyan jobb szelleműek, de kitűnők nem valának. 
Halál, háború, forradalmi üldözés a régi jó tanárok sorait 
megritkították. A többek között Saragossában az ajtatos és 
tudós Gaborrea atya a ferencziek rendéből meggyilkoltatott. 
1842-ben más csapás intéztetett az egyházi tanulmányok 
ellen a progressista kormány uralma alatt. Egy minister 
Németországba küldött egy bölcsészeti tanárt, ki Spanyol-
országba hozta be a Kraus-féle rendszert, és ugyanazon mi-
nister az egyházjogi külön karnak az egyetemekeni eltör-
lését rendelte. Spanyolhon mindig bizonyos előszeretettel 
viseltetett a canoni jog iránt és a hires toledói zsinatok óta 
ama szabály, hogy a papok : „sciant sacras scripturas et ca-
nones" szorosan megtartatott. Salamancában a bölcs Alfonz 
által alapitott első tanszékek egyházjogiak voltak, és ezen 
kar egész Ximenes koráig az egyetemeken az első helyet 
birta, amidőn a hittani kar után helyheztettek. Az egyházi 
jog árnya alatt fejlődött a spanyol polgári jog, és a régi 
spanyol polgári jog törvénykönyvei canőnisták által szer-
kesztettek. Mondani szokták, hogy a spanyolok ép ugy ca-
nőnisták előszeretetből, mint a németek bölcsészek. És va-
lóban Antoine Ágoston, Cavarrubias a tridenti zsinat atyái, 
Gonzalez, Fellez, Garcia és más irók tanusitják eme kitűnő 
hajlamot az egyházi jog iránt. 1842-ben a canoni jog kitil-
tatott a spanyol egyetemekből, és oly módon, hogy néhány 
évtized múlván nem fogunk többé találhatni jeles canonistát 
hazánkban. Igaz, hogy azon elemek, melyekből az egyház-
jogi kar állott, az utóbbi időkben nem a legtisztábbak va-
lának. A mult század utolsó felében a jansenisinus kezdett 
behatolni, es valóságos ellentétet szült a theologiai karral, 
mely mindig a szigorú orthodoxia terén állott kevés kivé-
tellel. A salamancai egyházjogi kar e század elején rosz 
irányú tanokat hirdetett, de azért nem eltörlését e karnak, 
hanem inkább javítását, jó szellembeni reformatioját óhaj-
tották a jobb lelkek. 

Volt Madridban az egyházi tudományoknak szent Isi-
dortól nevezett akadémiája, hol szintén az udvari canőnis-
ták hasonló rosz tanokat hirdettek, melyeket leginkább az 
„El Cattolico" czimü folyóirat támadott meg. A botrányok, 
melyeknek forrásává lön az akadémia, odáig jutottak, hogy 
a kormány kényszerítve látta magát. 1844-ben ezt is felosz-
latni. — Ilyen volt 1845-ben Spanyolhonban a hittan és 
egyházi jog állapota. Ami a papneveldéket illeti, a polgár-
háború ezeknek is sokat ártott. Jó tanárok itt is r i tkák va-
lának, néhányan meghaltak, mások oly hivatalokat, java-
dalmakat kaptak, mely nem engedé meg nekik többé a ta-
nítást. Az épületek részben romba dűltek, mások eladattak 

vagy laktanyákká változtattak. Jövedelmeik csekélyek va-
lának, minden javításra szorult. Az 1845-i tanrendszer al-
kotói telve előítéletekkel az egyháziak iránt, a neveldékkel 
is mostohán bántak. Ez volt az egyházi tanulmányok álla-
pota az 1851-iki concordatum kötése előtt. Jó érzelmű fér-
fiak látván a hittani karoknak az egyetemekeni szomorú ál-
lapotát, és az azok javítása körül tapasztalt nehézségeket 
oly rendszabályt javasoltak, mely az egyház iránt jó haj-
lammal viseltetett férfiak részéről is különfélekép ítéltetett 
meg. A nuncius engedve a kérésnek, Gonzales Romero 
igazságügyér eltörülte a hittani karokat 1852 april havá-
ban a radikál lapok örömujongásai között. Igaz, jobb volt 
eltörülni azokat, mint meghagyni ama állapotban, melyben 
voltak ; — de nem volt-e semmi eszköz azok javítására ? 
Nem volt-e kívánatos az egyetemeken eme katholikus ele-
met meghagyni, hogy megtartassék a kath. tan ereje, és 
mintegy ellensulyoztassanak a többi karok hitellenes törek-
vései ? — Az ezen eltörlés által a hittanban okozott hiány-
nak pótlására négy központi papnevelde alapíttatott Toledo, 
Valence, Granada, és Salamanca városokban. A nuncius és 
minister szándéka szerint ezen uj intézetekben kellett volna 
az igazi mély kath. hittudomány tűzhelyeinek létezniök. 
Szerencsétlenségre Romero megbukása, és utódainak ha-
nyagsága folytán ezen terv létesítése elmaradt, és a köz-
ponti papneveldék nem különböznek másban a többiektől, 
mint azon jog által, hogy akadémiai rangfokozatot adhat-
nak a hittanból és egyházi jogból. Ami a neveldék tanrend-
szerét illeti, nem sokat ér. Sokan szólottak hozzá, és mint 
ilyenkor történni szokott, elveszett az egység, az egyöntetű-
ség. Szerencsére az egyház természetszerűen conservativ. 
A neveidei tanárok tehát jóakarattal pótolni törekszenek a 
hiányokon, az elöszabott rendszer ellenére. — Lát tuk a 
progressisták 1840—43-ban hogy törülték el az egyházjogi 
kart , most ismét az 1854—56 uralmak alatt ök kívánták a 
hittani karokat az egyetemeken visszaállítani, és Aguirre 
minister a madridi, sevillai, salamancai és saragossai egye-
temeken csakugyan vissza is állította az egyházi hatalom 
és a nuncius beleegyezése nélkül. A fent emiitett Caboreluz 
tanár kinevezése eléggé jellemző volt a követendő irányra 
nézve. A püspökök nem fogadhatván el tehát a szentszék 
akarata nélkül e rendeletet, nem ismerik el ezen karoknál 
adott tudori fokokat , hanem azokat magok osztogatják 
azoknak, kik az egyetemen tanultak. A kormány szintén 
nem enged. Ebből nehéz helyzet szülemlett, melyből kibonta-
kozni annál bajosabb, mivel az olasz királyság elismerése 
óta a püspökök és kormány közötti viszony feszesebb, mint 
valaha volt. 

VEGYESEK. 
Könyvlajstrom készítése nem csekély munka. De van 

hozzá erő, van négy hivatalnok a könyvtárnoki praefectussal, 
aki, mikint az utasítás mondja, a többi hivatalnokkal együtt 
dolgozni tartozik. Évenkint 400—500 kötet vétetik a könyv-
tárhoz, vagy ajándékoztatik. Ezeknek feljegyzése volna te-
hát a könyvtárnoki négy hivatalnoknak egy évi teendője ? 
Ok magok is ellenmondanának, ha állitanók, hogy csak 
ennyit dolgoznak. Dolgoznak ök többet, munkások ök ; de 
szeretnők mink, hogy a hivatalos teendők végeztetnének be 



legelőször. Ngys s tek. Toldy ur munkás, tek. N. I. es Cs. 
I. ur, ugyszinte M. ur munkás. De nem tudjuk, miért van a 
könyvlajstromottan, hol 1859-ben volt? Ha mindenki havon-
kint 3000, azaz naponkint 100 könyvet beir, hat hónap 
alatt 48,000 kötet lesz belajstromozva ; vegyük hozzá a két 
havi szünidőt, melyben mink tanárok legtöbbet tanulmányo-
zunk, a könyvlajstrom készen lesz. Eveket, éveket kell itt 
pótolni; de mivel csak pótolás, azért, nem tévedünk, ha 
mondjuk, hogy kötelesség is; a kötelesség pedig fődolog. 
Fogjon hozzá a praefectus ur, oszsza el a munkát a t. sze-
mélyzet között czélszerüen ; adja be ö maga azon könyvek-
nek névsorát, melyek egy év alatt beadattak, nem két három 
év múlva, hanem minden october elején ; a lajstrom is elké-
szül, a rend is beáll, a kútfők után munkás tudósnak öröm 
lesz belépni a könyvtárba, mivel amit akar , azt két perez 
múlva kezébe fogja kapni. — Pax Domini sit semper no-
biscum. 

Csiky S. pártjabeliek által az egrifőmegyei kegyes 
alapítványokat kezelő hivatal is rágalmaztatott, mintha 
azoknál levő tőkéket , k ik Csikyre szavaznak, fel akarná 
mondani. A kezelő hivatal kijelenti, hogy a választási idő 
alatt, sőt jóval előtte semmi tőkefelmondás nem történt, sőt 
maga Cs. S. is, aki 1850 óta 2373 frt tal tartozik, a 8 évi 
kamathátralék megfizetésére sem szólittatott fel ; pártembo-
rei közöl szintén sokan vannak, kik nem szavazatuk, ha-
nem több éves késedelmezésök miatt megintethettek volna, 
ez mégsem történt. „Csiky-párt főbb kortesei valóban hála-
datlanságot tanusitanak, hamisan vádaskodva azon intézet 
iránt, melynek különösebb jótéteményeiben közülök többen, 
épen az egri főkáptalan kegyességéből részesültek," igy szól 
a hivatal. Bestiae, quibus cum benefeceris, pejores fiunt, 
mondja sz. Ignácz. Sőt Csiky-pártiak közöl az ellenpártiak-
nak mondták fel az adósságot. ,Suffocabat conservuin' olvas-
suk az evangéliumban. Ilyen volt Rada György köztudo-
mású esete. 

T. cz. Menuyey József a kalocsai elemi fötanoda igaz-
gatója, tanitóképezdei tanitó ur, az általa kiadandó „Neve-
lés- és tanitástan" czimti könyvre az előfizetést febr. végéig 
meghosszabitja ; igy szól: „Alkalmat veszek ezennel három-
nak kijelentésére; u. m. 1) hogy müvem a „Tanitók köny-
ve," sőt más e nemben létező régibb magyar nevelészeti 
munkák mellett is a hazai tanirodalom terén irodalmi becs-
csel fog megállhatni; 2) hogy anyagi tehetlenségem, a könyv-
kiadásnak kedvezőtlen vidéki helyzetem és kéziratomnak 
birálat alatt számitással lett visszatartása oka annak, hogy 
a kéziratban már rég kész munka sajtó alá nem adathatott; 
3) hogy anyagi tehetlenségemnél és kedvezőtlen provinciális 
helyzetemnél fogva a munka megjelenhetésének föltétele : a 
tanirodalmi közönség részéről nyilvánulandó pártolás. A 
megrendelések mennyisége szerint fogok a munkának is 
kisebb vagy nagyobb — 40 nyomtatott ívet is túlhaladó — 
terjedelmet adhatni azon arányban, amint a kiadási költsé-
geket fedezve látom ; mivelhogy müvemet nem is nyerész-
kedésvágyból, hanem fensőbb meghagyásból és ügyszere-
tetből dolgoztam ki." 

,Uj korszak' mindazokból, miket tanügyi reformjairól 
irtunk, e szavakat : ,mérges cseresznye' ,szopó tigris' mint 
annyi ,szép czimeket' emliti, melyekkel őt megtiszteltük 
volna. Valóban mazoreticus foglaikodás. Nem gondoltuk 
volna, hogy a democratia oly érzékeny. E szavak ártatlanok, 
ö tesz belök fulánkot. — Mérges cseresznye, népnyelven nad-
ragulya, a hasonszenvi orvosszerek között belladonna, igen 
kedves tárgy, a lobos bajokban igen keresett, mivel igen 
hatásos szer. Minden igaz szó, minden igazság ily kis kovász, 
mely á tha t j a az egész testet. Ez ellen tiltakozik az Uj kor-
szak? Cogita quid facis. ,Uj korszak ' je len állapotainkat, 

különösen oktatásügyeinket betegeknek lá t ja , orvosszert 
a jánl ; mi baj volna abban, ha orvosszerét belladonnának 
nevezzük ? Előfizetési felszólításában irja : „a magyar tár-
sadalom csak ugy fejtheti ki magát teljes erővel, hahogy 
müveit democrata társadalommá válik." Mi ezen democratai 
elemet, melyet az Uj korszak ajánl, belladonnának nevez-
zük. Szerintünk a baj a már beszivárgott democratai ele-
mekben vagyon ; az Uj korszak ugy akarja gyógyítani, ha 
a társadalmat egészen democratiává változtatja. Tüzet tűz-
zel, lobot lobbal : ha azután a társadalom keringős lesz, 
mint a paraszt gyermek, mely nadragulyát evett, ki lesz 
ezért felelős ? — Továbbá ezen democraticus elemet az is-
kolákba törvényhozásilag akar ja behozni. Eddig az állam 
csak testünkön uralkodott, már is kevés a szabadság ; mi 
lesz, ha még elméinkben a gondolatokat is megszabja ? Mit 
tesz pedig a központosított democraticus oktatásügy ? Min-
denkire rákényszeritett democraticus gondolkodást. Friss 
Vogel oder stirb ! — Ily democratiát látunk külföldön ; az Uj 
korszak minket magyarokat akar ilyenekké idomítani. Szel-
lemi rabság, az állam vaskarja az elmék előtt, — mit gondol 
avval az Uj korszak, csak democratia legyen ? De míg ez 
létrehozatik, mennyit kell jelen állapotainkon szaggatni, 
tépni ? íme a tigris-fogalom önmagát mutatja. Eddig azt 
tartották a tudósok, hogy legboldogabb ország, melynek 
saját erkölcseihez idomított nemzeti intézményei vannak : 
közöttünk felkel az ,Uj korszak,' fogan egy u j intézvényt, 
segélyül hivja az állami hatalmat, hogy szerinte az erköl-
csöket idomítsa. Igaz-e ? tigris-e ? Ellenmondand-e az ,Uj 
korszak' ily szaggatásoknak ? Szégyelleni fogja-e eme szag-
gatásokat ? Hogy Siècle-é növi ki magát, óvást tesz-e ez 
ellen ? Szeretnők, üdvözlenők ; mivel „az atyai malaszttel-
jes dorgalmak" elfogadtatnának. — Gondolnók, lia az U j 
korszak eme rovatait éleznek nem tekintenők. 

A németországi democraták, kőmivesek, forradalmá-
rok, a distinctiokban, abstractiokban, Wesen-okban, Wesen-
heit-okban, Wesentlich-okban, Bewusstsein-okban stb. ugy 
elfáradt elmék, mint a billiardok éjjeli hősei, Frankfur tban 
gyűléseztek, Austria és Poroszország fölött Ítéletet tar tot tak. 
Austria nekik nem ízlik, Poroszország is csak mennyire-
annyira, mivel mind kettő még egészen nem kormányozta-
tik azok által, kik ott gyűléseztek, kikről II Fridrik mondá, 
hogy amely országot tönkre akarna hozni, bölcsészek által 
kormányoztatná. 

Czélszerü szokás a győri megyében az ajtatos adako-
zásokat a megyei hivatal által részletességgel közzé tenni. 
Tanúság a jelenre, buzdítás a jövőre, czáfolat az irigységre, 
a gúnyolódóra, becsület a kath. névre, biztosság minden ada-
kozóra, hogy adománya az ő czéljára eljut. A megyei püs-
pöki hivatal csak azon adományokat hirdeti igy, melyek 
hozzá beadattak : azért azon plébániák, melyeknél minden 
rovatban csak ez — áll, más uton küldhették fel kegyes ado-
mányaikat. Mult évben a püspöki hivatalnál kegyes adomány 
név alatt begyült 1307 frt . 94 kr. és pedig az amerikai mis-
siokra 243 frt . 70 kr. ; az afrikai missiokra és Bonifácz-egy-
letre 229 frt . 56 kr. ; Jézus sz. gyermekségéről nevezett 
társulatra 252 fr. 53 kr. ; az egyházak folyó szükségeire 
268 frt . 35 kr . ; a szeplőtelen fogantatásról nevezett egylet 
czéljaira 313 frt . 80 kr. 

Kegyes adomány. 
Haraszt i hivek Szepes megyében a bukovinai magya-

roknak 2 fr t . 25 kr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 10-én. 12. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

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

I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
in. 

A z ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

Mielőtt az Izrael fiait megillető vendégjogról 
bővebben értekeznénk, vessünk még egy futó pilla-
natot e népfaj sajátságos jellemére. Valamint min-
den egyes embernek, ugy egy egész népnek jólléte 
s boldogsága nem áll egyedül a külső javakban, az 
ipar-, kereskedés-, pénzüzlet-, s több efféle szabad-
ságban; hanem az isteni törvény iránti hódolatban. 
Ezen hódolaton fordul meg minden egyes embernek, 
és minden birodalomnak sorsa. Az Istent megis-
merni, őt szeretni, neki szolgálni, s ekk'ép ideig s 
örökké való jóllétét, boldogságát keresni s biztosi-
tani: ez czélja minden életnek s annál boldogabb a 
nemzet, mennél több segédeszközökkel bir e magas 
czéljának elérésére. S a zsidó népfaj. ezt illetőleg, 
bizonyára nem szűkölködött annak idején a legüd-
vösségesebb eszközökben. Mint tudva van, az embe-
riség bölcsőjétől a betlehemi jászolig nem volt nép, 
mely iránt Isten annyi kegyelmet mutatott volna, 
mint a héber népnek. Azonban Izrael népének majd 
nem egész történetén bizonyos daczoskodás vonul 
végig az Isten ellen. Az Isten nem egyszer panasz-
kodott prófétai által ellenök, hogy szövetségét meg 
nem tárták és elfelejték tetteit és csudáit, melyeket 
javukra tett. Atyáik előtt tőn csudát Egyptom föl-
dén, Tanisz mezején. Meghasitá a tengert és által-
vivé őket és halomkint megállitá a vizet. És ve-
zeté őket nappal felhő által, éjenként pedig tüz vi-
lágításánál. Megrepeszté a sziklát a pusztában, és 
megitatá őket mint a mély vizekből. Patakokat fa-
kaszta a sziklából, és a vizet sebes folyam gyanánt 
önté. Még sem szűntek meg vétkezni ellene, és ha-
ragra inditák a fölségest a vizetlen pusztában. Ki-
sérték Istent szivökben, inyök szerint való eledelt 

kérvén tőle. Isten ellen szólottanak mondván : vál-
jon terithet-e Isten nekünk asztalt á pusztában? 
Váljon, mivelhogy a megütött sziklából vizek foly-
tanak, és patakok ömlének, tud-e adni kenyeret is, 
vagy szerezhet-e húst is népének? Hallván tehát 
Jehova, megharaguvék és elhalasztá igéretét; tüz 
gyulada föl Jákob ellen és harag gerjede fel Izrael 
ellen. Mert nem hittenek Istenben és nem biztanak 
segitségében. Pedig kiadá parancsolatát a felhőknek, 
és az egek ajtait megnyitá; és mannát hullata ne-
kik élelmökre, és mennyei gabonát ada nekik, an-
gyali kenyeret evék az ember, eledelt bőségesen 
külde nekik. Elvivé a keleti szelet az égbe, s elhozá 
erejével a délit. És hullata nekik húst mint a port, 
és madarat annyit mint a tenger fövénye. Leveté 
pedig azokat a tábor közepére és sátoraik körül. 
Ettenek tehát és megelégedtenek, mert kívánságu-
kat betöltötte. Nem tagadtaték meg tőlök, amit any-
nyira kivántak; azonban, még szájukban vala éte-
lök, midőn már Isten haragja ellenök felgerjede, és 
megölé azoknak leggazdagabbjait és Izrael ifjait 
földre terité. Mind ezek után vétkeztek mégis, és 
nem hittenek csudatételeinek. Azért napjaik üres 
árnyék gyanánt és esztendeik sebesen elmultanak. 
Midőn ölé őket, megkeresék őtet, és megtérvén hoz-
zája, buzgóan folyamodtanak Istenhez. És megem-
lékeztenek: hogy Isten az ő segedelmök, és a föl-
séges Isten az ő szabaditójok. De csak hizelkedének 
neki szájokkal és hazudtanak nyelvökkel, szivök 
pedig nem vala állhatatos iránta, és nem voltanak 
hivek szövetségéhez. 

Ezen daczoskodó s állhatatlan viseletre vonat-
koznak a nép vezérének Mózesnek szavai is : „Ez-
zel fizetsz-e, úgymond, az Urnalc bolond esztelen 
nép? váljon nem atyád-e neked ő, ki megszabadít-
ván mint tulajdonát bírt, alkotott, megállapított té-
ged? Emlékezzél vissza a régi napokra, vizsgálj 
által minden nemzetséget; kérdezd atyádat, és tud-
todra adja, őseidet, és megmondják neked. Elosz-
latván a Fölséges a nemzeteket, elkülönözvén Ádám 

' ) 77 zsolt. 
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fiait: már akkor Izrael fiainak száma szerint vetett 
határt a népeknek. Mert az Urnák része az ő népe, 
Jákobnak kimért örökségével együtt. Kit puszta 
földön, rémitő orditások, iszonyú kietlenségében ta-
lálván körülvezete, tanita, s ó'rze mint szeme fényét. 
Mint a sas, hivatgatván fészkéből fiait, fölöttük rep-
des, kiterjesztvén szárnyait: ugy vette fel őtet, és 
vállain hordozá. Az ur egyedül vala vezére, és nem 
vala vele idegen isten. Magas tartományba lielyez-
teté őtet: hogy enné a föld termesztményeit; hogy 
szíhasson mézet s kősziklából, és olajt a kemény 
kövekből; hogy éljen a tehenek vajával, a juhok 
tejével, básáni fajzatu kövér bárányokkal, kosokkal 
és bakokkal, és a legjobb búzával; hogy tisztán 
igya a szőlő levét is. De meghízván a szerelmes, ru-
gódozni kezde ; megvastagodván, megkövéredvén, 
elszélesedvén elhagyá az Istent, az ő teremtőjét, meg-
veté az Istent, az ő üdvözítőjét." 2) 

Azon mértékben amint az ember eltávozik az 
Isten iránti engedelmességtől s a fonákságra adja 
magát, megfosztatik a jóravaló szabadságtól és va-
kon rohan a setétség hatalmába. Ezt látjuk a zsidó 
nép történetében is. S csakugyan ha kérdjük: mi 
az oka, hogy Izrael fiai maiglan vándorok gyanánt 
a távol földön szétszórva járnak ? Mi az oka, hogy 
majd kétezred év óta ide s tova tévedeznek folyto-
nos nyomás és szenvedés alatt s mi sem képes ér-
zelmöket megváltoztatni ? Erkölcseik mindig ugyan-
azok, valamint az ő hajlamaik és reményeik ugyan-
azok maradtak ! Hiába igyek vének magasabb ha-
talmak, gyűlölet és szenvedély, véröket az egész 
földön ontani, s hiába vétettek elő minden lehető 
kísérletek őket más érzelmekre bírni ; egy különös 
gondviselés folyvást őrködik felettök, mely nem-
zetségöket s vallási szokásaikat mindig s újra visz-
szaállitja. 

A daczoskodó természet, mely annyiszor s oly 
háladatlanul Istennek elleneszegült, jellemzi e nép-
fajt századokon át. Krisztus Urunk liasonlitja őket 
a daczoskodó öregebbik fiúhoz, aki atyjának enge-
delmességet fogadott ugyan, de azt meg nem tar-
totta ; mialatt az ifiabbik elveszettnek tartva, végre 
önként követi atyját, engedelmeskedik neki és mint 
örökös megmarad az atyai házban. E g y másik pél-
dabeszédében még határozottabban jellemzi Urunk 
Ábrahám utódit. Meghiván őket a mennyei vendég-
ségre, a vacsorára, azonban vajmi kevesen jelennek 
meg; mindenik másképen indokolja s mentegeti az 

ő meg nem jelenését. Az egyik feleséget akar venni, 
mert ezen gens ad libidinem projectissima, mint már 
Tacitus is 3) észrevevé, mindenek előtt saját nemzet-
ségét igyekszik szaporitani s alig várhatja gyerme-
keinek kiházasitását. Egy másik elmegy jószágot 
vásárolni, a jószág kizsákmányolására, földulására 
adja magát. A harmadik baromkereskedéssel van 
elfoglalva s megmaradt a zsidónak az ő áldo-
zási jelleméből valami tulajdon, azért kiválólag az 
ölésből maradt bőr-ipar üzletére érzi magát minde-
nek előtt vonzatva. Átváltoztatja még a templom ud-
varát is baromvásárrá, váltóasztalokat állit föl mel-
lette s még a szentély is tőzsér házává alakul kezei 
közt. Nem kevesbbé jellemzőleg irja le Urunk a 
zsidónak gondolkozását, életét az igazságtalan sáfár 
példabeszédjében. Dolgozni nem tudok, koldulni 
szégyenlek, mondá a gazdász az evangeliomban ; s 
imigy igazolja a régi tapasztalást, hogy az izraelita, 
kinek a teher-hordozás már Egyiptomban is nehe-
zére esett, a kapa s ekevashoz sem kedvet, sem 
erőt nem érez magában; hiányozván nála az erős 
csontalkotás is. Alig tett valaha ez a nép valami fá-
rasztó s hasznos munkát s mindamellett tudott felüle-
tes urat játszani. Régi idők óta urnák tartja magát ; 
először megválasztatása érzelmében, azután pedig, 
mert tiltott szombaton! foglalkozása miatt egész 
maiglan a goimok szolgálatját nem nélkülözheti. 
Annál fogva munkát kerülve, ráadja magát holmi 
speculativ iparüzletre s még inkább jószágbérlésre 
mások számára, ahol saját előnyét sejti. Ráveszi, 
igy olvassuk az evangéliumban, az adósokat váltó-
hamisításra, hogy haszna legyen beló'le : „ ír j ennyi 
és ennyi köböl búzával kevesebbet, a száz tonna 
olajt szállítsd ötvenre." Ilynemű üzletek régi idők 
óta a financz-igazgatók s pénzverdék modorában 
nagyban és kicsinyben gyakoroltattak, jóllehet a 
nagyobb summák hamisítására idővel törvényhozás 
utján büntetések is szabattak. A kemény szivü hi-
telező példabeszédjében szemrehányja a zsidóknak 
Krisztus, hogy mindig a törvényszékhez futkároz-
nak, panaszkodnak és adósaik zálogoltatását szor-
galmazzák. A hegyen tartott beszédjében megróvja 
az isteni Udvözitő az ő folytonos esküvésöket, a 
templom-, az oltárra stb. a reservatio mentalis mel-
lett, hogy ez nem érvényes eskü, mert az Isten ne-
vét magát nem vették hiába; igy esküszik a zsidó 
maiglan, minden pillanatban: Istenemre mondom; 
nem akarok egészséges órát többé; nem akarok 

2) Mózes 5-ik könyve 32. rész. 3) Historiarum lib. 5. 
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elevenen kimenni a házból ; a falatka legyen vesztemre ; az 
Isten büntessen meg, stb. 

Meghódittatván a zsidó népfaj a romaiak által, mint 
kivételes nép Romából kaptak saját praetort, aki a syriai 
procurator alatt állott ; aki azonban lehetőleg a zsidók szo-
kásaihoz tartozott magát alkalmaztatni, mégis folyvást be-
panaszolák őt, és a főtisztet fenyegették, hogy a császárnál 
panaszt emelnek ellene. A császár előtt, valamint annak tör-
vényszéke előtt szerencsével vitték ügyöket, s alig lehetséges 
vala pénzhatalmok ellenében győzni. Maga Cicero, aki az ő 
tanítójával, Apollonius Milóval semmi különös előszeretettel 
nem viseltetett a zsidók iránt,mégsem birt elég bátorsággal, 
hogy véleményét szabadon kimondja, nehogy az ő gyűlöle-
tüket magára vonja. 

Többiben a zsidóság kezdet óta a kereszténység-
nek legmakacsabb ellentéteid bizonyult be ; s ha az Isten 
századok folytán még a roszból is tudott némi jót eredmé-
nyeztetni, ez bizonyára csak az ö véghetetlen bölcseségének 
kizárólagos érdeme. Avagy a zsidók érdeme-e, hogy ők, 
szent Ágoston észrevétele szerint, a keresztény nép könyvé-
szei, lcvéltárnokai ?4) Az ő érdemtik-e, hogy szent könyveik-
ben meg van irva a ker. religio eredetének régisége, tartós-
ságának állandósága, jogainak terjedelme, szerzőjének is-
tensége, tanainak igazsága, előnyeinek, jutalmazásainak 
gazdagsága ? Az ő érdemök-e, hogy a kereskedést íiző zsi-
dók majd mindenütt megelőzik a ker. apostolokat és elhin-
tik az egy Istenbeni hitükkel s a mózesi törvény jelképző 
szertartásaival a pogányság s bálványozás setétségét s elő-
készítik a pogány népeket a ker. t i tkokra ? Ez bizonyára 
nem az ő érdemük ; nem is ide czélzott valaha iparkodásuk; 
sőt ellenkezőleg, ahol csak alkalmok volt, a kereszténységet 
megakadályoztatni, s neki ártani törekedtek. Nem emiitvén 
a zsidóktól származott első keresztény üldözéseket, tudjuk, 
mily nyomást szenvedtek a keresztények Perzsa- s Arabsor-
szágban a zsidóktól ! Igy Perzsiában a magusokkali közös-
ségben a legtekintélyesebb püspököknek csalfaságos fölada-
tása által egy véres üldözést támasztának a keresztények 
ellen.5) Arabországban pedig a hatodik században a zsidó 
király, Dunaan a keresztényeket az egész országban kiir-
tani törekvék, s evégre Egramban, miután a várost, adott 
szavának megszegésével, hatalmába kerítette, valamennyi 
egyházi személyt egy iszonyú máglyán megégettetett és 
azután négyezer, minden állapotú, korú és nemzetü keresz-
tény lakost kivégeztetett, csak azért, mert vonakodtak Krisz-
tust káromolni, s megtagadni. Igy nyilatkozék a zsidó tü-
relem, ahol hatalomra vergődött, ahol befolyásos lett . 

Egyébiránt ezeket itt megérintvén, koránsem szándo-
kunk a zsidónépet megillető vendégjogot megcsonkitani 
akarni ; csak sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a fejükre mon-
dott szó magva, a világ végéig ki nem veszhet. — Mint em -
bertársainkat tartozunk őket szeretni, mert az isteni Üdvö-
zitő, minden az Isten képére alkotott embert szeretni paran-
csol, mivel még ellenségeinket is tartozunk szeretni, nekik 
jót kívánni s szükségeikben erőnkhöz képest rajtok segiteni. 
De nem tartozunk őket jobban szeretni minmagunknál. Ha 

*) Enar r . in Ps . 66. 
s ) Zozomen. Hist. Ecc. ac. II, 9-

ök valahol valláserkölcsi s polgári jólétünk ellen tévta-
naik s beszívott természetüknél fogva törnek, igen nagy vi-
gyázatlanság kezökbe fegyvert adni ellenünk. A keresztény 
felebaráti szeretet nem vak, hanem józan és okos. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 29. Vegyük elő legelőször a vegyes há-

zasságot. 
Ez legnagyobb baj a vallásfelekezetek között, s alig 

hiszszük, kogy valaha megszűnjék, mivel mink a házassá-
got szentségnek, a protestánsok pedig polgári, magánköt-
vénynek tekintik, mink ebben aligha fogunk valaha meg-
egyezni, „Matrimonii sacramentum non est nisi quid con-
tractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramen-
tum in una tantum nuptiali benedictione situm ;" e kárhozta-
tott tétel a mi dogmánkat mutatja. A törvényhozás tehát 
csak is a polgári következések szabályozására szoritkozha-
tik, s veszélyben van, hogy ö is egyedül mint kötvényt te-
kintse, s igy a házasság a polgári törvény előtt egészen 
mint polgári egyesség, megfosztva a szentség jellegétől, te-
kintessék. „Nulla ratione fieri potest, Christum evexisse 
matrimonium ad dignitatem sacramenti ez damnált tétel a 
syllabusban 65 szám alatt. Tiszt. Blázy ur azt javasolja a 
viszályok megszüntetésére, hogy a házasulandók szabad 
akaratára hagyassék, kath. plébános, vagy prot. pastor által 
akarnak-e összeadatni ? Ha a kath. plébános a kihirdetést 
megtagadná, a prot. lelkész enélkül is adhassa össze a fele-
ket, ha ő előtte semmi akadály nem fordult elő. Biztosságul 
ajánlja, hogy, ha a kath. félnek plébánosa a házasságot nem 
akarná kihirdetni, ezt a község birái tegyék meg a kath. 
templom előtt. — Ez volna teljesen polgári, laicus eljárás a 
házasságban. 

E javaslatot helyesli Hámos Lajos ur ; F — y J—f ur-
nák nehézségei vannak. A község birái által teendő ki-
hirdetés szerinte gyakorlatellenes, mert először a kath. plé-
bánossal egy kézre játszhatnak ; másodszor vasárnap s ün-
nepnapon a helységből távol lehetnek ; harmadszor a hirde-
tést csak akkor tehetnék, mikor ezt a kath. plébános megta-
gadja, s emiatt a házasság legalább egy héttel később tör-
ténnék a felek kárára. Ezt tehát F — y ur nem kivánja, 
hanem azt, mit tiszt. Blázy ur javasolt, hogy a prot. pastor 
hirdesse ki a házasságot, és ha fárájában semmi akadály nem 
fordul elő, adja össze a feleket. Biztosságul azonban kérjen 
a házas felektől afelőli bizonyitványt, hogy ök házasságukat 
a kath. plébánosnál kihirdetés végett bejelentették, s ha 
ezen bejelentéstől három vasár- vagy ünnepnap elmúlt, a 
prot. pastor szabadon összeadhassa őket ; s ha később aka-
dály fordulna elő, erről a kath. plébános legyen felelős, aki 
a bejelentett házasságot kihirdetni nem akarta. Önmagát 
megjavítva, azt tanácsolja végre F — y ur, hogy az esketés 
ott történjék, ubi sponsa ; aki pedig reversalist kér, „legrö-
videbb per utján szigorúan büntetendő, mert minden rever-
salis már magában erkölcsi kényszer." 

Helység birája által tett kihirdetés tehát nem kellene, 
s ez csak gyakorlati szempontból, hogy a házasság késlel-
tetnék, vagy pedig a helység birája a kath. plébánossal 
egyetértene. Tehát tisztán utilitási szempontból nem jó, 
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mivel nem hasznos ; mondhatnók finis maledicit medio, mely-
azonos a ,finis sanetificat media' szózattal. Ha már a prot. 
lelkész a kath. egyházban történt kihirdetés nélkül akar ja 
összeadni a vegyes vallású feleket, a felelősség terhe raj ta 
van, mink, ha már kellene, ünnepélyes tiltakozással beér-
nénk ; tiltakozással a házasság ellen, tiltakozással az össze-
adás következései ellen is. S nem foghatjuk meg, hogyan 
szállhat ez esetben a felelősség terhe a kath. plébánosra, aki 
az ily házasságban semmit nem tett, s ment legyen a felelős-
ségtől a prot. pastor, aki benne, kezdettől végig mindent 
tett, aki a felek bizonyságtételének saját ügyökben hitt, — 
tudva levén, mily nagy földi érdekek játszanak sokszor a 
házasságban, tehát minden önvallomás mily gyanús lehet 
ily dologban. Törvénytelen házasságra kath. plébános a ban-
nákkal közre nem működhetik, s köteles is visszavonulni ; 
hogyan legyen felelős aki a tény ellen tiltakozott, aki köte-
lességből tiltakozott ? aki lelkismerete, a canonok, a polgári 
törvények értelmében tiltakozott ? Tegyük fel, hogy az első 
vegyes házasságban levő kath. fél protestáns lesz, csakhogy 
házas társától megszabaduljon ; tegyük fel hogy ily házas-
társ ismét katholikussal akarjon házasságra lépni ; melyik 
kath. plébános fogja ezen második vegyes házasságot kihir-
detni ? A polgári törvény nem kötelezi, a dogma tiltja, mely 
az első házasságot, habár a protestánsoknál feloldatott is, 
érvényesnek mondja, tehát a második házasságot qui dimis-
sam duxerit moechatur szerint tekinti. Lehet, hogy a polgári 
törvény elválasztotta az első házasságot, s a másodikra semmi 
akadályt nem talál ; de az egyháznak a házasság körül saját 
fegyelme van, melytől el nem tér, kivált ha, mikint itten, 
dogmán alapszik. Itt tehát azt kellene állítani, hogy a kath. 
egyháznak nincs joga akadályokat felállítani, hanem csak 
egyedül az államnak, amit a kath. egyház örökre tagadni fog, 
valamint e tagadás megvan a syllab. 68-ik,tételében:„Ecelesia 
non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia 
inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, a qua 
impedimenta existentia tollenda sunt." Hogyan legyen fele-
lős a kath. plébános a második házasságról, mikor letiltatott 
a kihirdetéstől ? Nem-tevés esetében csak arról lehetünk 
felelősök, amit tenni köteleztettünk. Tiszt. Blázy Lajos, és 
F — y J—f urak ebben a felelősség minden fogalma ellen 
állítanak valamit. Vagy a polgári törvény kötelezte a kath. 
plébánost különbség nélkül minden vegyes házasság kihir-
detésére ? Ne tekintse a kath. plébános a házasságot saját 
egyházának tanai szerint ? Nekünk canonjaink vannak, az 
egyház külön nemű, önálló társadalom, mely saját törvényei 
szerint él, és semmi erőszakot nem szenved. Itt tehát polgári 
törvényt szabni, hogy a kath. egyház ne tekintse saját dog-
mája szerint a házasságot, annyi, mint a kath. egyház létét 
tagadni, a törvényhozásban egészen ignorálni, a lelkismere-
tek ellen eröszakot javaslatba hozni. Ha ez tiszt. Bláz y La 
jos és F — y urak akaratával megegyez, megengedhetjük; 
de hogyan egyezne meg a vallásszabadsággal ? ez általok 
meg nem oldott kérdés. Erőszakot a kath. egyház dogmája 
ellen ! Ezt kath. ember soha sem fogja javaslatba hozni, — s 
,szigorú büntetést' indítványozni a kath. plébános ellen, mivel 
egyháza, dogmája, fegyelme, saját lelkismeretének parancsa 
szerint cselekedett, nem protestáns eljárás. Különös jelenet, 
hogy prot. feleink saját prot. elvüket az életben oly sokszor, 

oly hamar, oly gyakran kitagadják ! Oda hajlik emez indít-
ványozás, hogy a házasság vallásos jellegéből, nyilvános, 
közjogi természetéből kivetkőztetve, magánjogi térre szo-
rittassék, melyet megzavarni tilos. Ez külön szót követel, 
mivel történeti jelentőségű kezdemény a házasságot a ma-
gánjog terére leszorítani. Ha tiszt. Blázy és F — y urak kü-
lönbséget tennének a bánnák megtagadásainak cselekedetei 
között, s ha csak azon megtagadás ellen kívánnának orvos-
lást a törvénytől, mely törvényes indok nélkül történik, 
mink ajánlanék meg szolgálatunkat az orvoslásra ; de kere-
ken minden megtagadás ellen törvényt kiáltani, annyi mint 
a vallásszabadságot egészen kitagadni, a vallásos meggyőző-
dés ellen szuronyt szegezni, ami valóban nem protestáns 
eljárás, vagy ha prot. eljárás, akkor a ,protestáns' szó nem 
a protestánsok, hanem a katholikusok által használt érte-
lemre hanyatlik. Szabad legyen a prot. felekezet, senki sem 
áll kívánságának útjában ; de szabad legyen a kath. egyház 
is. A szabadság nem abban van, hogy egyik vagy másik fe-
lekezet kényszeríttessék valamire, amit saját tana kárhoz-
ta t ; hanem hogy ezen tan szerint cselekedhessék. Ahol a 
két vallásfelekezet a külső életben akadályra talál, ezen 
akadály akkor fog igazságosan megszüntettetni, ha a mód 
mind a két felekezet természetének szemmeltartásából leho-
zatik ; különben üldözéssé fajul a törvényhozás, s nem lesz 
törvényhozás, hanem proscriptio. Szeretnők, ha a vallásfele-
kezetekre vonatkozó javaslatokat a vallásos meggyőződések, 
a vallások törvényes állami helyzetének kölcsönös tiszteleté-
ből eredetteknek ismerhetnők fel. Az egymás elleni áskáló-
dások semmi jót nem szoktak szülni, s minél több vívmányt 
mutatnának fel, annál gyászosabb zavart szülnének a hazá-
ban, a lelkismeretekben. Amin nem lehet másképen segí-
teni, semmint a kath. egyháznak megsértésével, azon való-
ban itten segíteni nem lehet, azt tűrni kell, azt, nem mond-
juk az együttélés, hanem az együttélhetés parancsának fel 
kell áldozni, hacsak prot. feleink nem akar ják mondani, 
hogy a kath. egyháznak nincs joga, nincs szabadsága Ma-
gyarországban, csak amennyiben ezt a protestantismus en-
gedi. Ami az egyiket szivig sérti, az nem lehet jogos a má-
sik félre, nem lehet helyes, nem czélszerü, nem áldásos, nem 
törvényes, mivel egyiknek kedvére a másik le nem mond 
fönlétéről, fönlétének szükségeiről. Már pedig ezt követeli 
az emiitett javaslat, mivel indítványozza, hogy a vegyes 
házasságoknál a szentség egészen mellőztessék, tehát hogy 
a kath. egyház az ily házasságoknál, melyekben mégis 
egyik fél, az ő liive, mondjon le dogmájáról, mely szerint az 
ily házasság is szentség. Kath. egyháznak a dogmáról lemon-
dani ! Lemondott-e Nero kívánságára ? Le fog-e mondani 
tehát a magyar prot. politikának parancsára ? Szeretnők, 
ha prot. feleinktől egykor azon önvallomást, azon igazságot 
tapasztalnék : ezt ne kívánjuk a kath. egyháztól, mivel ön-
magát tagadná meg, s amit önmaga megtagadása nélkül el 
nem érhetünk, azt türjük, mivel ez országban nem magunk 
vagyunk, a kath. egyháznak is van joga élhetni, ő is sokat 
tür miattunk az életben. 

Az ,ubi sponsa, ibi copula' vagy inkább ibi benedictio, 
mondatot, melyet F — y ur inditványoz, az általa felhozott 
indok czáfolja meg; mert ezt mink a görög katholikusokkal 
megtartjuk, kiknél a házasság oly szentség, mint minálunk, 
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kik velünk egy hitet vallanak, egy romai pápa iránti enge-
delmességben élnek, kikkel hitünk, szentségünk közös, ki-
ket nem csak polgárilag, hanem egyházilag, vallásilag test-
véreknek nevezünk, vallunk, tisztelünk, kik a kath. szülők 
gyermekeit helyettünk keresztelik, halottjainkat temetik^ 
kiknek templomaikban misézünk, s szentmiséiket, mint sajá-
tunkat hallgatjuk ; de nem lehetséges e közösség prot. fe-
leinkkel, kik polgárilag testvéreink, de egyházilag, vallási-
lag elszakadottjaink, kiktől kitagadtatunk, kik által super-
stitióról, képimádásról, stb.elég méltatlanul vádoltatunk. Meg-
szakadtunk, őseink tévedése ez; megszakadva vagyunk^ 
helyzetünk gyásza ez ; a vegyes házasságoknál közeledhet-
nénk egymáshoz, a mi hibánk, ha itt legtávolabbra esünk 
egymástól, — — esünk, mivel prot. feleink a házasságot 
nem akar ják nálunk szentségnek tekinteni, s igy nem arról 
gondolkodnak, mint lehessen a házassági ügyeket a polgári 
téren ugy elintézni, hogy a kath. egyház tana a szentségről 
sértetlenül maradjon ; hanem hogyan szoríthatjuk le a ka-
tholikusokat polgári törvény által az ő dogmájuk teréről; 
azaz, hogyan intézhetünk a kath. egyház ellen a törvényho-
zás által egy hatalmas vágást ? Ezen eljárásban van 
az egész viszálynak, az egyenetlenségnek oka közöttünk, 
mely azonnal meg fog szűnni, mihelyt prot. feleink minket, 
mint jogosan létezőket, fognak igazodási szempontul el-
fogadni. 

A vegyes házasságok összekötése után jön ezeknek el-
választása. Tiszt. Blázy L a j o s ur kivánja : „a prot. házasság 
ügyei, ugy a válóperek is saját consistoriumaikon tárgyal-
tassanak ; és ha a vegyes házasok elválasztatnának, szabad 
(legyen) a prot. félnek újra más házasságra lépnie, miután 
nálunk a házasság nem szentség." ') Hámos Lajos ur ezt ke-
reken helyesli, irván : „Szerintem, ha a vegyes házasságok 
prot. pap által adattak össze, mind a két fél a romai kath. 
vallás dogmái szerint is elválasztható. A házasság nálunk 
szentség nem levén, a romai kath. testvéreink által sem tar-
tathatik annak, midőn az templomainkban prot. pap által 
köttetett ." 2) 

Hogy t. Hámos Lajos ur, amit felőlünk s dogmáinkról 
állit, azt, mikint tek. Ballagi Mór ur megjegyezte, positiv jog 
ellen saját ujjából szopogatta ; 3) hogy a kath. dogmát, s X V I 
Gergely pápának a vegyes házasságokra vonatkozó dogma-
ticus brevéjét épenségesen nem ismeri ; hogy a házasságban 
fősúlyt az áldásra helyez, ami a syllabus 66-todik téte-
lében elvettetik „ipsumque sacramentum in una tantum nu-
ptiali benedictione situm est ;" amit ha nem is vall, de közös 
ügyeinkről szólva, szabadon nem ignorálhat ; s mily erősen 
követelték 20 év előtt a protestánsok, hogy az ő házasságaik 
általunk is érvényeseknek, tehát közöttünk szentségnek vé-
tessék, egészen felejti ; első tekintetre világos. Hámos L. ur 
nem veszi tekintetbe a kath. dogmát, a kath. canoni jogot, 
felejti a történetet, azért szavait elég említeni, anélkül, hogy 
észrevételeinkkel kisérnők. O a házasság szentségi jellegét 
a kath. pap áldásától, vagy attól, hogy kath. templomban 
áldatott meg, tételezi föl ; bevallva, hogy ahol szentség van, 
ott a házasság fel nem oldható, azért csak oly házasságot 

l ) Prot . egyh. lap. 49 sz. 
' ) U. o. 53 sz. 
3) U. o. 1701 lap. 

akar ad vinculum feloldatni, mely prot. lelkész előtt kötte-
tett : hogy prot. templomról beszél, ez csak similiter cadens-
nek vehető a kath. templom ellenében, miután naponta lát-
juk, hogy legtöbb házasság prot. feleinknél nem a templom-
ban, hanem a felek házánál köttetik össze. Blázy Lajos ur 
átalában minden vegyes házasságot akar ad vinculum felol-
datni ; de mily törvényszék által oldassanak fel ily vegyes 
házasságok ? azt nem mondja. Prot, consistoriumok által fel 
nem oldathatnak,mivel vegyesházasságok; már pedig ö csak a 
prot. házasságot követeli a prot. consistoriumok elé ; előttünk 
pedig dogmatice áll, hogy a polgári törvényszék nem min-
den akadálytól menthet fel ; mivel amely akadályt nem ő 
tett, hanem az egyház, attól egyedül csak az egyház ment-
het fel, ha mégis olyan az akadály, hogy felmenthető. (Syll. 
prop. 67, 68.) 

Legyenek-e prot. feleinknek prot. consistoriumaik, me-
lyek a prot. házasságokról a polgári törvény előtt is érvényes 
Ítéletet mondjanak ; előttünk idegen kérdés. A magyar tör-
vény rendelkezett erről, a gyakorlat megvan ; ha tehát eb-
ben változást óhajtanak és nyernek, ámbár volnának inci-
dens okaink, ezt, óhajtásuk ellen, most nem taglaljuk : ha 
a magyar törvényhozástól megnyerik, hogy házassági ügyeik 
fölött vallásos jelleggel felruházott consistoriumok által Ítél-
jenek, s ennek ítélete a polgári törvény előtt érvényes le-
gyen : mi épen a pari követelni fogjuk, hogy a mi consisto-
riumaink ítélete is érvényes legyen a polg. közjogban. Hogyan 
fogják ök az ellenmondást elsimítani, hogy polgári kötvényt 
vallásos jellegű törvényszék által Ítéljenek, nem a mi dol-
gunk ; hogyan fog az állam megnyugodni, hogy polgári 
tényről, magánjogi kötvényről kívüle valaki más ítéljen, 
mi is az államhoz tartozunk, mi is szólhatnánk felőle, de ez 
alkalommal hallgatunk : elég legyen kimondanunk, hogy ha 
ezt a polgári törvényhozástól a prot. consistoriumok meg-
nyerik, oly privilégiumot nyernek, melyhez hasonlót a kath. 
egyház fel nem mutathat, s akkor „a törvény előtt mindenki 
egyenlő" koporsóba vitetik. Ugyan is, miért tartoznak a prot. 
házassági ügyek a polgári törvényszékek elé ? miért nem 
tartoznak oda a kath. házassági ügyek ? Talán mivel a kath. 
egyháznak privilégiuma van, s a prot. felekezetnek nincsen ? 
Semmiképen. A kath. házasság a kath. egyház tana szerint 
nem polgári kötvény, nem magánjogi cselekvény, hanem 
szentség ; az állam tehát, meddig elismeri, hogy kath. egy-
ház vagyon, nem Ítélhet a házasságról, mint hozzá heterogen 
természetű tényről : a prot. házasság pedig a prot. tan sze-
rint magánjogu cselekvény, polgári kötvény, nem szentség, 
tehát szükségképen oda tartozik peres helyzetében, hova 
minden magánjogu szerződések, minden polgári kötvények 
a felek viszálkodása folytán tartoznak. Óhajtsanak, keres-
senek prot. feleink privilégiumot az ő számukra, legalább 
ez által a privilégium fori et canonist fogják részünkre iga-
zolni. Mennyi nem hordatott fel ezen privilégium fori ellen ? 
Mennyit hanytorgattatott a közjogi elv : mindenki egy tör-
vény elé tartozik ? s mégis meddig a világ világ lesz, a pri-
vilégium fori mindig fönn lesz. A királyi berezegek saját tör-
vényszékük elé tartoznak; a képviselők, a törvényhozás idé-
nye alatt, külön törvényszék által ítéltetnek ; a kereskedők 
a kereskedelmi kamarák által védetnek; a katonák saját tör-
vényeik szerint ítéltetnek ; mind ez, ennél még több kivétel 
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van a közjogi elv ellen, s ez ínegtüretik, mivel a személy 
különös állása különös itélö széket követel: csak a kath. pap 
nem tekintetik különös állásban, nem Ítéltetik saját papi tör-
vénye szerint, ő a mai törvényhozás előtt kerek Európában 
mindenben mint közpolgár vétetik, kevesebbre mint egy ke-
reskedő zsidó,kevesebbre mint egy vádlott közkatona. A kato-
nai törvényszékben van biztosság, hogy a bűnöst érdem sze-
rint megbünteti : az egyházi törvényszékben nincs biztos-
ság, habár ez oly cselekedetet is bűnténynek vesz, melyet a 
polgári törvényszék egyszerű áthágásnak tekint, vagy épen 
ennek sem. Ha tehát prot. feleink megkapják, hogy házas-
sági ügyeik fölött vallásos consistoriumaikban Ítéljenek, ez 
oly privilégium lesz, mely a mostankori törvényhozás irá-
nyával egészen ellenkezik ; de ha megnyerik, előre mond-
juk, hogy az által a privilégium fori-t igazolni fogják, s mink 
egyelőre nem mondunk ellent, csak ha a vegyes házasságot 
is oda fogják követelni. Mert a katholikus meg nem en-
gedheti, hogy házassága puszta polgári kötvénynek vétes-
sék ; a protestáns pedig megnyughatik a kath. szentszék-
ben, mivel házassága itt is kötvény, s oly kötvény, mely 
szentség. 

Ez a prot. házasságokra ; de a vegyes házasságokat is 
azon prot. consistorium itéljo ? Ok követelték tőlünk, hogy a 
vegyes házasságokat, melyek prot. lelkész előtt összeadat-
nak, érvényeseknek tekintsük ; mink pedig nem tekinthe-
tünk semmi házasságot érvényesnek, mely nem szentség ; és 
épen e miatt tartoznak a vegyes házasságok kath. szentszékek 
elé. Mihelyt tehát ezen vegyes házasságok fölött ítélni akar-
nak, oda visznek, hogy az általok kötött házasságot szentség-
nek,tehát érvényesnek ne tekintsük. Tisztán polgári kötvény-
nek, szentség nélkül, mi a keresztények között egy házasságot 
sem fogadhatunk el. Itt tehát a zavarok vihara újra kitörne. 
Egyesség szine alatt a legnagyobb egyenetlenségnek magva 
vettetnék el, s egyik tétellel, az egész magyar törvényhozás 
s XYI. Gergely engedményei azonnal kérdésbe jönnének, s 
esset procella magna. Ad vinculum akar ják az ily házassá-
got elválasztani a prot. félre. Mit tegyen a kath. fél, kinek 
nem szabad uj házasságra lépni ? A törvényhozásnak igaz-
ságosnak, méltányosnak kell lenni mind a két fél iránt, min. 
deniket az ő saját vallási helyzetéből megítélni, s a szerint 
intézkedni. Ha tehát az ad vinculum elválást megengedné a 
törvényhozás, a kath. fél iránt a legigazságtalanabb lenne, s 
a földi érdekből teendő apostasiákra kényszerítene. A pol-
gári törvénynek szabad némely -esetekben az apostasiákat 
tűrni, ad evitandum május damnum; de nem szabad előmoz-
dítani, nem szabad ezekre felsegíteni, sőt több, ezekre kény-
szeríteni. Ezt tenné pedig a törvényhozás, ha a vegyes há-
zasságokat, amint most vannak, a kath. szentszékektől el-
vonná. Örülnek-e prot. feleink ily földi érdekből történt 
hithagyásnak, nem tudjuk ; de hogy bűnnek tekinteni köte-
lesek, a józan ész, a meg nem romlott erkölcsi érzetből, 
melyet nálok minden joggal föltételezünk, következtetjük. 
Szabad-e tehát a polgári törvénynek bűnre csábítani? Végre, 
szabad-e a kath. félt az ő legfőbb érdekeiben védtelenül 
hagyni ? Tiszt. Blázy ur oly buzgó, hogy az egész magyar 
törvényhozást a prot. fél javára, (vagy talán kárára) akarná 
elkobozni. Buzgóságteljes törekvés, de nem igazságos, nem 
méltányos, nem polgári, nem "magyaros. A kath. egyház él, 

az állam tehát tartozik ugy védeni azon egyház, s ezen egy-
ház fiainak érdekeit, valamint a protestánsokét. (Folyt.) 

PEST, febr. 7-én. A franczia kamarákkal közlött dip-
lomatái okiratok két részre oszlanak, egyik rész szól a fran-
czia őrség hazahivásáról, a másik az elrabolt pápai államokra 
eső adósság aránylagos részletének az olasz kormányra te-
endő átruházásáról. 

Az őrség kivonulásáról hat okirat van sept, l l - tő l 
jan. 2-ig. Ez időközben a szentszéknél és a florenczi udvar-
nál hitelesített franczia követek Parisban voltak, az ügye-
ket csak ügykezelők vitték, Romában Armand, Florencz-
ben Treilhard. Az okmányok nagyobbrészt Parisból Romába 
és Florenczbe küldött parancsok ; mit írtak Parisba az ügy-
kezelők, irtak pedig sokat, itten csak kétszer fordul elő. A 
franczia császári kormány nem látta jónak a kapott válaszo-
kat közzé tenni. 

Drouyn Lhuys sept. 11-én ir Romába, hogy a septem-
beri szerződés vége felé jár , a császár pedig a diplomatai ira-
tokból azt értette, hogy a szentatya a franczia őrségnek 
egyszerre történt hazahívása helyett szivesebben látná az 
őrseregnek részletekkinti kivonatását : ezt igy fogja végre-
hajtani, kész levén a szentatyának segédkezet nyúj tani 'a 
pápai védseregek alkotásához, amint a szentatya kivánni 
fogja. (Itt van a felajánlott 4000 főnyi önkénytes őrsereg 
első eszméje.) — Sept. 20-ról írja Armand Drouynnek, hogy 
Antonelli megelégedéssel fogadta az örsereg részletekkint 
történendő visszahivatását, mivel igy a pápai kormány ké-
pes lesz elkésziteni az ő seregeit a védelmi hivatásra. Fro-
sinone és Velletri tartományra nézve Antonellinek teljes 
biztonsága van. (Effectus docuit, mivel mit a franczia őrség 
meg nem tehetett, a pápai őrség megtett, t. i. a brigantikat 
részint szétverte, részint magadásra birta vagy kényszeri-
tette.) — Sept. 27-ről Drouyn irja Romába, hogy a franczia 
őrsereg visszavonatása azonnal megkezdetik, s egy zászló-
alj gyalog, s egy üteg ágyú a hazatérésre parancsoltatott. 
— Oct. 10-éről irja Drouyn Romába, hogy az őrsereg visz-
szahivatását Florenczben tudatván, La Marmora minister-
elnök és tábornok kinyilatkoztatta, hogy parancsot küldend 
a határon állomásozó katonák parancsnokaihoz, miszerint a 
határokat kétszeres éberséggel őrizzék, s a pápai seregek-
gel barátságos közlekedésben legyenek. (Amint a lapok hir-
dették, ezen kétszerezett éberség abból állott, hogy a pie-
monti határvonal megszakadt, hogy a vonalszakadásokon a 
brigantik szabadon ronthassanak be Frosinone tartományba, 
amint meg is történt. De a pápai sereg szigorú számadást 
tartott a brigantikkal.) 

Dec. közepe táján báró Malaret visszatért Florenczbe, 
gróf Sartiges pedig Romába, az okmányok a romai nagy 
követ és a florenczi követ között folytak. Dec. 19-éröl Dro-
uyn Romába ir Sartiges grófhoz, s csudálkozását fejezi ki 
afölött, hogy, amint értesült, Antonelli köriratot menesztett 
a szentszék ügynökeihez az udvaroknál azon veszélyekről, 
melyek a szentatyát fenyegetik, ha a franczia örsereg haza 
fog térni. Drouyn e félelmet indoknélkülinek talál ja, s 
mondja, hogy Antonelli feltevéseit a császár és Victor ki-
rálynak lekötött becsülete a conventio pontos teljesítéséről 
meg fogják czáfolni, s parancsolja, hogy a gróf a legtüzete-
sebb biztosításokat adja Antonellinek ezekről. (Csakhogy a 
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zürichi békekötés végrehajtására is a császár és Victor ki-
rály becsülete le volt kötve.) 

Malaret báró Florenczben megvárta az u j kormány 
megalakulását, szólt La Marmorával Antonelli félelmeiről, 
La Marmora mondá Malaretnek, miszerint senkinek sincs 
joga föltenni, hogy a florenczi kormány nem teljesiti a con-
ventiot, s ellene mondott a gyanakodásnak e nemben. Ezek-
ről Malaret jan. 2-áról irt Parisba. Malaret mondá La Mar-
morához, hogy a császár kormánya épen abban ad bizonyí-
tékot, mennyire bizik az olasz kormányban, mivel mindenről 
tudósítja. Azonban mivel La Marmora kormánya megbuk-
hatik, s helyébe olyak jöhetnek a kormányra, kik a sept, 
conventiot nyíltan kárhoztatták ; a lapokban is legellensé-
gesebb indulat nyilatkozik a szentszék fejedelemsége ellen ; 
pedig a franczia kormány a szentszék mai államait Italia 
mellett minden áron fönn akarja tartani, hogy az erkölcsi 
eszközök alatt, melyekről az olasz kormány beszélt, a csá-
szári kormány nem ért mást, mint persuasiot a kiegyezke-
désre, hogy a két fejedelemség együtt legyen amint ma van. 
(Malaret nem irja, mit mondott ezekre La Marmora.) 

A pápai adósság részletének átvételéről négy okmány 
szól. Drouyn nov. 18-án irt Florenczbe, hogy az adósság 
ezen részletét a conventio értelmében az olasz kormány kö-
teles elfogadni. Nov. 21-én ismét ir Florenczbe, hogy az 
olasz kormány ruházza fel Rotschildot hatalommal a pápai 
szelvények beváltására, s kérjen a kamarától hitelt a con-
ventio 4-ik czikkének végrehajtására. — D e c . 19-én irt 
Romába Sartiges grófhoz, kérve, hogy Antonellivel a pénz-
összeg mennyiségéről váltson szót. — Dec. 21-én erről tett 
lépését tudatja Florenczbe. 

Ezek a diplomatai okmányok. Az olasz kormány, ugy 
láts zik, nehézséget nem tett, mivel nem tehet : mily nehéz-
séget, mily kikötést tett a romai udvar, melyen lenne az 
olasz kormány által fizetendő összeg, az okmányokban szó 
sincs felőle. 

PARIS, dec. 20-án. A franczia fővárosban kiadott la-
pok jegyzéke hü képét nyújt ja Páris szellemi és erkölcsi éle» 
tének, és azért valóban figyelemre méltó. Először is bámu-
latra ragad az időszaki sajtó termékeinek roppant száma, 
melyből kiderül, hogy napjainkban az irodalmi és tudomá-
nyos tevékenység már majdnem egyedül e térre szorítkozik, 
ugy hogy az ismeretek ugyan legszélesebb körben terjed-
nek, de az alapos mély tanulmányok kárt vallanak. Igy Pá-
risban 816 lapot, napi, heti, havi folyóiratokat találunk a 
legkülönfélébb alakban a „Grand Journal" óriási kiterje-
désű formájától kezdve egészen le a „Rosaire de Marie" 
legapróbb alakjáig, a legváltozatosabb tartalommal, a hit, 
bölcsészet, természettani legkomolyabb tárgyaktól le egész 
a triviális „Journal de Mode" és „Charivari" lapokig. A vál-
tozatosság oly nagy, hogy a tökéletes átnézet alig lehetsé-
ges. Katholikus lap van 60, ezekből felénél több asceticus. 
Ezen osztály tudományos lapjai között első helyen áll az 
„Etudes religieuses" és a „Correspondant", mely két lap 
képviseli egyszersmind a két ellenkező kath. hittani irányt, 
az első a jezsuiták, a második azon katholikusok által ada-
tik ki, kik magokat szabadelvűeknek nevezik. Igen hasznos 
lap az „Economie chrétienne," mely a házi gazdálkodás leg-
jobb elveit a keresztény tanokkal összeegyeztetni iparkodik. 

Ezen tisztán vallási lapokon kivül a politikai újságok 
között az „Univers" helyébe lépett „Le Monde" a szorosan 
romai irányt, mely a Civiltà-ban, és a turini Unità-ban, meg a 
belga Bien publicben látható, képviseli ; a legitimista „Ga-
zette de France" a „Correspondant" felé hajlik. Mind e la-
pok különben méltóságteljesen és mérsékelten haladnak. — 
Ha a protestáns lapokat tekintjük, először is aránytalanul 
nagynak tar t juk a számot, mert a protestánsok száma Fran-
cziaországban ugy áll, mint 1 : 27, lapjaik pedig mint 22 : 
60. Legjelentékenyebbek ezek között : ,Revue chrétienne/ 
,Revue de Théologie, et Philosophie chrétienne/ és ,Union 
chrétienne.' Az utóbbi a keresztény hitfelekezetek egyesü-
lése mellett küzd. Az izraelitáknak csak két tisztán vallási 
lapjok van ; a szabadkőmiveseknek 4, a spirítistáknak 5, de 
az utóbbiak hanyatló félben. Van még egy a jegyzékben 
nem lelhető lap, mely határozottan atheisticus, a legújabban 
megindult : „Morale indépendante." 

POSEN, jan. 24. A porosz kormány lemondván ama 
tervről, hogy az egykori lengyelországi prímások székhelye 
eltörültessék, és nem akarván a nép roppant többségének 
ellenére ide német ajkú főpapot választatni, beleegyezését 
adta előre is azon választáshoz, mely az egyesült káptalanok 
részéről a mult hó 16-án volt történendő. Ledocliovski gróf 
egyhangúlag felkiáltás utján választatott meg. Ezen válasz-
tás örömmel tölté el a lengyel sziveket. Ledechovski leg-
szebb korú ember, és fényes tulajdonokkal bír. Mélyen aj-
tatos, szentéletü, szép eszű, és gazdag tapasztalásokkal biró 
főpap. Megválasztatása nemcsak megyejére nézve szeren-
csés esemény. A lengyel papságot átalában, és a catholicis-
mus ügyét egész Lengyelországban érdekli, hogy egykori 
prímásainak széke méltón legyen betöltve. Az uj érsek az 
összes lengyel egyházakra nézve a megpróbáltatás és üldö-
zés napjaiban világosság, lelki atya, főnök, mintaképen le-
end. Ezt, ugy látszik, Pétervárott is érezik. Emlékezni fog-
nak olvasóink arról, hogy mihelyt a poseni érsekség ürese-
désbe jött, Gortsakoff herczeg azonnal azt kérte a porosz 
kormánytól hogy vagy törültessék el ezen érseki szék, vagy 
német főpap tétessék főpásztorává. Az ellenállás, melylyel 
eme terv Romában találkozott, kényszerité Bismarkot, hogy 
orosz barátainak tagadja meg e szolgálatot. Erre kétségen 
kivül megharagudtak a muszkák ; de Bismarknak elisme-
réssel tartozunk, hogy ezen ügyben jól viselte magát. Meg-
lehet, hogy Oroszország erre újra szigorúbb rendszabályok-
hoz fog nyúlni, de lesz erő ezek elviselésére is. — Különben 
Oroszország most már nemcsak az üldözés fegyvereit hasz-
nálja. Védenünk kell magunkat a rendszeresített képmuta-
tás, és azon csel ellen, mely bennünket is megosztani szán-
dékozik. Az orosz orthodoxia türelmesnek kiván látszatni 
beleegyezett ugyanis, hogy a katholikus káté orosz nyelven 
nyomassék, és tanittassék, tehát mintegy megengedni az 
alaptörvények ellen, hogy nem orthodox oroszok is lehesse-
nek. És vannak — nem tagadjuk jóhiszemű — de rövidlátó 
emberek, kik erre felkiáltanak : „ez már megváltoztatja a 
dolgot. A katholikus kérdés Oroszországban nem kizárólag 
lengyel kérdés többé, a catholicismus behatolhat az oroszok 
közé, és megtámadhatja a schismát szemben, saját nyelvén. I t t 
tehát vallási érdek forog szóban, őrizkedjünk azt összeza-
varni a világi nemzeti érdekkel, bármennyire tiszteletre 



méltó legyen is, válaszszuk el teliát a lengyel kérdést a ka-
tholikus kérdéstől." Nem akar juk jó szándékukat kétségbe 
vonni azoknak, kik igy beszélnek ; de ha jól megfigyelik a 
tényeket, látandják, hogy a türelem és szabadelvüség, me-
lyet az érintett rendeletben látni vélnek, csak képzeletben 
létezik. Ama rendeletnek czélja, nem utat nyitni az oroszok 
között a catholicismusnak ; hanem inkább ujabb eszközöket 
adni kezébe a schismának a propagandára. A káték orosz 
nyelvre fordíttatnak, kinyomatnak, de lassankint azt meg-
változtatván. Néhány kihagyás, egy kis bővités stb. által 
elkésziteni akarnak arra, hogy a jövendő nemzedék majd 
egészen az övék legyen. Az első czél, melynek elérését most 
a moszkovitai kormány kitűzte, azon kötelék megszakításá-
ban áll, mely a lengyel katholikusokat a szentszékhez fűzi, 
és pedig Pétervárott alakítandó zsinatféle intézménynyel. 
Most ennél megállapodnának, de mihelyt elérték e czélt, 
majd meglátandnák a fenérintett jóhiszemű urak, mivé fogna 
válni a lengyel ügytől elválasztott katholikus kérdés. Saj-
nos, hogy még a franczia kormánylapok sem látják be a dol-
got. „Áldozzuk fel Lengyelországot, ha ezen az áron meg-
nyithatjuk a katholikus hit igazságok számára az orosz bi-
rodalmat." Igy szólnak. Feláldozni Lengyelhont annyi mint 
kiterjeszteni a szakadárságot, és átalános diadalmat az orosz 
birodalom minden részeiben elkésziteni és később talán más-
utt is. A kérdések ezen elválasztása megsemmisítése volna 
összes reményeinknek. — A mondottak felvilágosítására 
szolgálhat egy levél, mely Pétervárról a moszkvai újságba 
íratott. „Arról értesülök — igy szól — hogy az orosz nyel-
ven nyomatott káténak a kathol. tanodákbai behozatala fel-
bőszítette a lengyel papságot. A zitomiri püspök az engedel-
mességet e tekintetben nyiltan megtagadta. Azért Kiewbe 
hivatott, kijelentetvén neki, hogy ha nem rendelendi el pap-
sága körében, hogy a káté orosz nyelven adassék elő a 
megszabott könyvek szerint, azonnal száműzetni fog Voro-
nijébe. A martyrság kilátása eleinte, ugy látszott, nem volt 
kedve ellenére ; de látván a csendőröket, és egy kocsit, mely 
elé a lovak már befogva voltak, gondolkodni kezdett." Ez 
talán elég leend a türelmesség és szabadelvüség színezetébe 
borított rendelet czéljainak megértetésére. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a pilisszántói elégettek felsegélésére 

magánpénztárából 2000 ftot adományozni méltóztatott. 
Császárné, királyné ö Fölsége hétfőn, febr. 5-én a pesti 

szürke-nénék intézetét legmagasabb látogatásával örven-
deztette meg. A főméltóságok élén, melyek ő Fölségét fo-
gadták, herczegprimás ö eminentiája volt. O Fölsége leg-
először is az intézeti kápolnába lépett, innen a nénék szo-
báiba, s a bölcsőde termébe vonult, hol a választmányi höl-
gyek nevében ft . Sujánszky Antal prépost s plébános ur je-
les, kedves beszéddel üdvözölte a felséges Asszonyt. Ezután 
az elemi leánytanoda szobáit, és a számtalan éhezők táplá-
lására szolgáló konyhát méltóztatott megtekinteni. I t t 106 
éves öreg nőt legfelsőbb kegyessége- s leereszkedésével mél-
tóztatott megvigasztalni. 

Nyomtatásban is megjelent ft. Pellet Ödön székesfe-
hérvári papnevelde lelkiatya által az év utolsó napján tar-
tott elmélkedés-alaku szentbeszéd. Tárgya : egy a lélek, 

egy az Isten, egy a halál, egy a boldog örökkévalóság. A 
szentbeszédnek egész eszmetartalma a szónok által jól vá-
lasztott példázati mondatban foglaltatik össze sz. Teréziá-
ról, kit egy ajtatos látogatója sirva talált, s kérdé miért s i r? 
Oh én oly gondolatok felett sirok, melyek, mint hegyes tőr, 
j á r ják át szivemet. Csak egy a lélek, mely ha egyszer elve-
szett, ugy örökre el van veszve ; csak egy az Isten, ki, ha 
egyszer elitélt, nem fordulhatok senkihez ; csak egy a halál, 
mely ha egyszer roszul ütött ki, örökre rosz vége lesz annak. 

Nm. s főt. Ránolder János veszprémi püspök karácson 
ünnepén írott főpásztori levelében felhívja papjait és hiveit 
a szorongatott szentatya számára a péterfillérek adományo-
zására, gyűjtésére, egyszersmind meghatározza a módot, 
melyet a plébánosok, esperesek eme gyűjtésnél, s a fillérek 
beküldésénél tartsanak. A főpásztor ur mint kérelmező szól, 
a legkevesebbet kéri, minden hívtől évenkint 4—8 krajczárt , 
minden fizetéses paptól 20—40 krajczárt , minden plébános-
tól 50—100 krajczárt , minden kanonoktól 5—10 frtot. Fő-
pásztori bázgalommal előadja ő nméltósága azon indokokat 
is, melyek e kegyes adományokra mindenikünket indíthat-
nak, s parancsolni méltóztatik, hogy pásztori körlevele a 
szószékről olvastassék fel. 

Mult év jun. 25-én az angol antiiiákra, a roseaui me-
gyébe Havreban hajóra szállt : Marco Péter nápolyi, Pinto 
Ferencz sipontoi, Vigroux Ödön rodezi pap, s Gangneux 
toursi papnövendék. — Sept. 25-én Bordeauxban Senegam-
biába hajóra szállt Vidal, Richard, Bardoud atya ; oda elu-
taztak már Klaine, Hémery papok, Chavardès, s Labrousse 
nénék; oct. 25-én ismét Kieffer Ignácz, Renoux papok a 
strassburgi megyéből, Rabillier, és Heiss a nantesi és rot-
tenburgi megyéből. — Madrasba utazott három pap a ma-
yennoothi intézetből. Az oblatusok egyesületéből elindul-
tak : Lalican, Hant, Mooney, Villemard, Horris, Mangin, 
Lepers, Kavanagh, Malmartel, Bonnemaison, és Jaffrès fel-
szentelt papok. — Mégis operarii pauci ! ! 

T. Bobori Károly a P. Naplóban felszólal az általa vádolt 
sorsos ellen, s ennek kezdő betűit is említi ; a többek között 
mondja, miszerint reméli, hogy felszólalása a papok ellen 
felhozott vádaknak elejét fogja venni. Nem hiszszük, hogy 
Bobori szavainak azon hatása legyen, melyet ö emlit. Mi 
gondoljuk, hogy B. K. beszédje nem a rosznak vége, hanem 
kezdete ; szava roszat szülhet, de nem szüntethet. Ocsúljon 
fel B. Károly ur, a jó hatás tőle, már tempi passati ; ő halott, ö 
rémíthet, de nem rendezhet, nem orvosolhat. — De ha meg-
szűnésről van szó, mi kívánjuk, hogy B. Károly ur szűnjék 
meg nyilatkozni ; erre pedig, medice cura teipsum az eszköz. 
B. K. halott, hogy életre támadjon, imádkozzunk. 

Megjelent a ,Kath. lelkipásztor' f. é. martius—áprilisi 
füzete 10 nyolczadrétü iven. Tartalmát teszik böjt 3-ik va-
sárnapjától husvétutáni 4-ik vasárnapig szóló szentbeszé-
dek. Fekete vasárnapra, Gyümölcsoltó Boldogasszonyra, 
húsvét első, és második napjára két két beszédet hoz, azon 
fölül sz. József ünnepére, a hét fájdalmu Szűz anya ünne-
pére, s nagy péntekre. A czimlapi tudósításban felhivatnak 
a plébánosok, hogy akik Migne Lajos kanonok s hittudor u r 
gyűjteményéből néhány könyvet birni akarnak, eziránt nt . 
Füssy Tamás úrhoz forduljanak, de ugy hogy minden f rank 
után 7 krajczárral számított pénzösszeget is, hozatali s vám-
költség fejében a megrendeléssel együtt küldjék fel. 

Kegyes adomány. 
Sz.-Fehérvárról nevét t i tokban hagyni parancsoló jó lélek a szent-

atyának . 5 cs. arany 
1 keresztes tallér 

3 két forintos tallér 
. 33 ' / 2 régi ezüst húszas. 
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TARTALOM : Bölcsészeti nézetek, 
sitások. — Vegyesek. 

Egyházi tucló-

BÖlcSéSZeti nézetek. 
IV. 

Az ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

• Évek előtt bizonyos könyvben olvastam, mi-
kép Olaszországnak egy nevezetes városában bizo-
nyos rokonczátlan ember világos nappal egy elő-
kelő családnak az utczán játszadozó kis fiát durva 
pajzánságból ölé meg; de alighogy elkövette az 
iszonyú gonoszságot, , már is észrevétetvén, a tör-
vényszolgák által üldözőbe vétetett. A gyilkos ve-
szélyben látván magát, a legközelebbi házba mene-
kült. Átlépvén a ház küszöbét, egy nővel találkozik 
s Isten szerelmeért menhelyet kér tőle, hová az ül-
dözők elől magát elrejthesse. A jó lelkű nő, jóllehet, 
maga is áthatva a borzalomtól, megadá kérelmét, 
de mig a rejtekhelyet mutatja neki, már is jönnek 
nyomába a törvényszolgák, meglesvén a gonoszte-
vőt. Miután a nő adott Ígérete által lekö.tve érzé 
magát, azért kérdéseikre egyenesen nem is válaszolt, 
hanem átadja nekik a kulcsokat, mondván: „sza-
badságtokban áll őt keresni; lássátok magatok." 
Keresik, keresik nagy figyelemmel, de sehol sem 
találják. Végre sok hasztalan keresés után elhagy-
ják a házat ; az egyik pedig elkiáltja magát : „Ugy 
látszik, ez a jó asszony nem tudja, hogy egyetlen 
fia az, aki meggyilkoltatott; különben ő lett volna 
az első, aki nekünk a gyilkost kiszolgáltatta volna, 
ahelyett hogy elrejtse őtet." A szerencsétlen anya 
meghallá ezt, sőt nem sokára saját szemeivel látja 
kedves fiának holt tetemét. Ki irja le az iszonyú 
jelenetet? Szive ájuldozott borzalom miatt. Bezár-
kózott egy magános szobába, térdre esett, szemei 
könybe borulának s Istenhez fohászkodék ; s Csak-
hamar visszanyeré lelki erejét; megerősítve érzé 
magát a kegyelem által, mely bő mértékben adatott 

neki ; s igy megedzve, ezen halálos sérvét is bemu-
tatá az Urnák áldozatul; azután pedig megfogadá 
az isteni törvény s az evangelium tiszteletére, hogy 
nemcsak egészen' megbocsát a gyilkosnak, hanem 
jeléül ezen teljes megbocsátásnak, őtet a meggyil-
koltnak helyébe fiául is elfogadja; s addig kérte is 
a birákat, s oly nevezetes áldozatokat tőn a köz-
jóért, hogy ezek a jólelkű anya kedveért megke-
gyelmeztek a tettesnek ; aki is elkövetett gonoszsá-
gát megsiratta teljes életében. — Szerencsés bűnös, 
aki ott keresett menedéket, ahol oly nagylelkű bün-
boncsánat s kegyelem találtatott számára ! 

A zsidó népnek legsúlyosabb ténye, mint már 
elébb is mondatott, abban áll, hogy megtagadta s 
megölte az Isten egyszülött fiát; kit a szent látno-
kok, mint Messiást, mint erős Istent, mint a jövő 
világnak atyját, mint Emmánuelt vagyis „Isten ve-
lünk," kihirdettek neki. Mind végig üldözte, s ha-
lálra adta az Üdvözítőt ; aki eljővén vala a törvényt 
és a prófétákat beteljesíteni, az igazságnak örök 
országát megállapítani, népét bűneitől megváltani 
és a mennyország kapuit neki megnyitni. „Keresztre 
•vele, feszitsd, feszítsd föl őtet; az övére jöjjön reánk 
és a mi maradékainkra."1) 

S megjelentek a romai törvényszolgák Jerusa-
lemben, a gyilkosokat fölkutatni, s az Isten Ítéletét 
rajtok beteljesíteni. Ez Krisztus születése után 70-ik 
évben, húsvét idejekor történt, midőn megszámlál -
hatlan zsidó népsokaság Jerusalemben összegyüle-
kezve vala. April 14-én kezdődött az ostrom és Se-
ptember 8-án vonult be Titus, a későbbi római csá-
szár, mint győztes a meghódított s földúlt zsidófő-
városba. Mit szenvedett Jerusalem ez idő alatt, alig 
lehet szóval elmondani ; beteljesedett rajta az isteni 
Üdvözítő jóslata:' „Oly "nyomorúság lesz azon na-
pokban, milyen nem vala a világ kezdetétől fogva 
jelenkorig s nem is lesz ezentúl." „Ahol a dögtest he-
ver, oda gyűlnek a' saskeselyük. Hallani fogtok há-
borúkról, és lázadásokról, nagy fölindulások lesz-

') Luk. 23. Mát. 25. 
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— h y 

nek, éhség és döghalál fog pusztitani sok helyeken, 
és az égen rémitó' jelek mutatkoznak. De mind ez 
csak kezdete a nyomorúságnak." „Előbb ellenetek 
fordulnak, titeket miattam gyűlölni és üldözni fog-
nak. De a ti mennyei Atyátok akarata ellen fejetek-
nek egy hajszála sem vesz el. Türelmes kitartás 
által meg fogjátok ó'rizni lelketeket." „Az istente-
lenség elharapózik, és a szeretet kialszik. Az inség 
oly nagy leszen, milyen nem volt a világ kezdetétől 
mostanig." „Vigyázzatok, hogy el ne csábítson va-
laki benneteket ! Nevemben majd sokan fölkelnek, 
és csudákat tesznek, hogy, ha lehetséges, még a vá-
lasztottakat is tévedésbe hozzák." „Ha majd egyszer 
Jerusálemet hadsereggel bekerítve látandjátok, ak-
kor tudjátok meg, hogy a pusztulás közel va-
gyon. Akkor aki Júdeában lakik, fusson a hegyekre, 
és aki a mezőn mulat, ne menjen a városba ruhá-
jaért; mert ezek a büntető igazság napjai lesznek." 
„Sokan fegyver által hullanak el. Sokan fogságba es-
nek, és a pogányok közé hurczoltatnak, s Jerusálem-
ben a hitetlenek fognak dúlongani, mig az Istentől 
rendelt idő ismét elérkezik." A jóslat beteljesedett; 
oly iszonyú volt azon ostrom alatt a halandóság, 
hogy april 14-kétől kezdve julius l - ig egyetlen 
egy kapun keresztül 115,880 holttetemet hoztak ki 
s ezek csupán a szegények holttetemei valának, me-
lyeket csak azért olvastak volt meg, mert a halott-
hordárokat a város fizette. A megfutamodottak bi-
zonyítása szerint más kapukon keresztül és a falak-
ról 600,000 szegény holttetem dobatott le részint a 
völgyekbe, részint a város sírjaiba ; sőt miután nem 
volt lehetséges többé a szegények holttemeit mind 
elhurczolni, azért ezek bizonyos házakba rakásokra 
hordattak össze; s ezek is megtelvén, bezárattak. 
Egyéb holttetemek rokonokáltal temettettek el. Ha-
sonlóképen iszonyú pusztítást okozott az éhség is, 
egész családok elhaltak a hiállhatlan éhség miatt. 
A házak telvék valának megholt nők- s gyermekek-
kel, az utczák telvék fölfuvott férfi testekkel; kik 
hirtelen véletlen leestek s meghaltak. A történetírók 
számítása szerint 1,100,000 zsidó veszett el ezen 
megszállás alatt, 97,000 pedig hadi fogoly gyanánt 
hurczoltatott el. Az egész háború alatt közel másfél 
millió zsidó veszté életét. Igy büntette meg Isten a 
Megváltó felfeszitését. S a zsidó népnek ezen vég-
romlása U r u n k Istenünk boszuálló hatalmáról mind 
e napig bizonyságot tesz. 

Mit nem tett mindent az isteni Üdvözítő, hogy 
ezen szerencsétlenséget s gyászos pusztulást a zsidó 
nemzettől elforditsa; a szentírásra utasitá őket, hol 
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a próféták jövendöltek róla. Csak a jóslatokat kellett 
volna összehasonlítani az ő életével s tisztán belát-
hatják vala, hogy minden ő reá illik s azért valóban 
is ő az igazi Messiás ; azonban ők a szentírást nyil-
ván elferdítették, roszul értelmezték s igy ez nem 
illett, nem hangzott össze az ő fonák gondolkozá-
sukkal. Figyelmeztette őket csudáira, minőket em-
ber soha nem cselekedett, de nem is képes csele-
kedni ; ők azonban ezeket is félremagyarázták, ter-
mészetfeletti tényeit bübájolásnak, vagy az ördögök 
fejedelmének, a sátánnak tulajdoniták Midőn utól-
jára is fölment Jerusaleinbe, meg nem tartoztathatá 
magát a könyektől; sírt a szerencsétlen város s an-
nak megvakitott lakosai felett; kik keresztre feszit-
tetése által már is betöltendők valának a gonoszság 
mértékét. Könyeket, forró könyeket hullatott felet-
tök, minőket csak egy gyöngéd atya sirhat gyer-
mekei változatlan gonoszsága felett; de még ezen 
könyek sem voltak képesek meglágyitani kemény 
szivöket. A város és a templom összedőlt, s mint 
megmondotta Jézus, a kő kövön nem maradt. 

Jerusalem tehát földulatott végkép s visszalioz-
hatlanul; mert amely maiglan is fönáll, ez oly ki-
csiny, hogy az előbbihez nem is hasonlítható ; amely 
a romaiak általi megszállás idején 1,000,000 ember-
nél többet fölvett falai közé, ez utóbbi most már alig 
24,000 lakost számlál, s ezek állanak keresztények-
ből, arabsok- törökök- s zsidókból. A város urai a 
törökök; a zsidók pedig sóhajtoznak az ő nyomásuk 
alatt s elkülönitve laknak a többiektől, az úgyneve-
zett régi omladozott házakban. Azonban nemcsak 
Jerusalem oda van, hanem oda van egyszersmind 
ama világhírű templom is, mely az ő páratlan pom-
pája s dicsősége végett a világ csudái közé számít-
tatott; a templom, melynek legszebb része egy si-
matetőt mutatott, mely kiálló arany szeghegyecs-
kékkel egészen befedve vala, hogy még madárnak 
se szabadjon reá ülni s a szentélyt valamikép becsu-
nyitani. A mostani jerusalemi zsidók egy rozzant 
faépületben gyülekeznek az isteni-szolgálatra. Mit 
gondolhatnak ezek, látván ennek átellenében a Krisz-
tus sírja felett, kit mint ámitót megvetettek és mint 
gonosztevőt keresztre feszitének, emelkedő pompás 
templomot, melyhez a keresztények az egész világ-
ból zarándokolnak s az általok meggyilkolt Üdvö-
zítőt Isten fiának s illetőleg Megváltójuknak vallják 
és dicsőitik? S váljon hol találhatna e nemzet kö-
nyörületet s oltalmat, hol másutt mint az Isten ir-
galmasságánál? A legelvetemedettebb nép is szá-
mithat erre. Valamint a lator töredelmes lelkülete 
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vegeit bűnbocsánatot nyert a keresztfán ; ugy a zsidó.nép-
ről is meg fogna emlékezni urunk Istenünk, ha töredelmes 
és alázatos szivvel járulna szent felségéhez. Azonban ez 
aligha fog egyhamar történni. A próféta, ki Krisztus ha-
lála idejét, valamint a város, a templom, a szent hely leron-
tását megjövendölte, azt irja, hogy az utálatos pusztaság 
világ végéig fog tartani. 

Ennélfogva Izrael fiai hihetőleg még sok ideig a világ 
minden részeiben szétszórva lesznek anélkül, hogy valahová 
állandóan letelepednének ; más népek közt élni fognak anél-
kül, hogy velők összekeverednének ; hihetőleg még sok ideig 
igénybe veendik vendégszeretetünket, egy türelmes s ember-
séges vendégjogot, melyet keresztény emberszeretetből ké-
szek is vagyunk megosztani velők ; csak saját kárunkra ne 
váljék. A kath. anyaszentegyháznak ugyan abban telnék 
legfőbb öröme, ha Isten képére teremtett minden ember 
megismerné az atyát s akit ő küldött, Jézus Krisztust ; ha 
egy lélek sem veszne el azok közöl, kiket Urunk szentséges 
vérével megváltott. 

Többiben a kath. anyaszentegyház isteni mesterének 
példáját követvén, nem kéri elleneseinek megsemmisitteté-
sét, hanem inkább, hogy megtérjenek és éljenek. Igaz ugyan, 
midőn a kereszténység legyőzé a pogányságot és a ker. hit 
államvallássá leve, Konstantin császár korlátoló törvényeket 
adott ki a zsidók ellen s megtiltá nekik halálos büntetés 
alatt a zsidóságból a kereszténységre áttértoket gyalázni és 
üldözni, valamint másrészt megtiltá a zsidóságra-térést is ; 
ugy szintén megtiltatott a zsidóknak ker. rabszolgákat tar-
tani vagy azokat körülmetéltetni,2) sőt némely keményebb 
törvények is hozattak ellenök ; aminek azonban ők magok 
valáuak az oka, több rendbeli vétségoket s gonoszságokat 
elkövetvén ; de azért a romai kath. anyaszentegyház a zsi-
dókat nemcsak soha nem üldözte, hanem védelme alá is fo-
gadá és pedig különösen azon korban, midőn Európának 
számos országaiban üldöztettek. Igy a romai polgári törvény 
1190. esztendőben imigy rendelkezik: „Parancsoljuk, hogy 
senki ne kényszerítse a zsidókat a keresztség fölvételére ; 
mert nem hiszszük, hogy az Krisztus hitével birjon, aki a 
keresztények keresztelésére nem önkényt, hanem erősza-
kolva kénytelen járulni. Senki a keresztények közöl no me-
részelje valamelyikét közülök, földi hatalom Ítéletén kívül, 
vagy megölni, vagy megsebesíteni, vagy pénzüket elvenni 
vagy jó szokásaikat, melyekkel eddig birtak, megváltoztatni; 
kiválólag ünnepeik megtartásában senki se merészelje őket 
dorongokkal, vagy kövekkel bár miképen zavarni, vagy 
kényszeritett szolgálatokat tölök követelni stb. S lia mégis 
valaki tudván ezen határozatot, ami távol legyen, bátorkod-
nék ennek ellenére cselekedni, az fosztassék meg tisztétől 
vagy hivatalától, vagy a kiközösitési ítélet alá esik, ha csak 
merényét alkalmas elégtétellel nem fog ja jóvá tenni.3) 

Ez a valódi türelem s ker. felebaráti szeretet ! — de a 
jelenkori zsidóságnak ez nem elég. 0 teljesen fölszabadítva 
s a kereszténységgel egyenjoguvá akar lenni. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, febr. 12-én Házasságról, s hozzá vegyesről 

szólva, visszapillantást kell tennünk ezen társadalmi intéz-
mény történelmére, mely intézményt az állami hatalom rég-
től óta saját czéljaira kizsákmányolni, s igy megrontani 
iparkodott. Ha mindenütt is elvál az állam az egyháztól, a 
házasságban mindig némileg találkozni fog. Azért annyira, 
és oly sokszor felfogott, más és más nézpontból előadott 
tárgy ez a hit-, és az államtudósoktól. Az egyház a házas 
felek akaratát a szövetségre, s igy a házassági szövetséget is 
megszentelte, a természet rendje fölé emelte, lett ker. házas-
ság, a sorban 7-ik szentség : az állam pedig azt a természet 
rendjén megtartani akarván, lealjasitotta azt. Az egyház 
szentségnek tette, az állam puszta kötvénynek tekintette, 
tárgyalta; az egyház czélt tűzött neki, hogy a házasok meg -
szenteltetve, egymást a bűntől megőrizzék, az isteni minden-
hatóságnak , irgalmasságnak nemes eszközeivé válván, 
nemzzék, neveljék az örök üdvösségre választottakat. Való-
ban az egyház összeköttetésének Krisztus Jézussal jelvénye 
a házasság, mivel Jézus Krisztus is az egyházban ezt teszi. 
Testével s Szentlelkével az egyházzal összekötve, mikint a 
házas felek, szeretetbon elválaszthatatlanul egyesülve szel-
lemileg nemz, nevel fiakat Istennek az örök életre. Átveszi 
a magzatot a szülők öléből, hogy megszentelve mint az örök 
élet polgárát, — az Istennek fogadott fiát tegye vissza a 
szülők ölébe, számot kérve, hogyan nevelték az Istennek 
ezen fogadott fiát. Ily tekintetben megmarad az emberi 
egyesség, szövetség, megmaradnak minden földi hasznai; 
de czélja magas, lehetőleg legmagasabb, egész lényege át-
dicsőitvo. Nem ront az isteni, magasabb rend semmit, amit 
a természeti rendben talál, hanem magasztosit. — Az állam, 
mely már a házasságban van megszentelve, nem akar ja an-
nak magasztosságát : ö puszta kötvénynek veszi. Ha puszta 
kötvény a házasság, érdek lesz a czélja, mikint minden köt-
vénynek. Ha érdek a czél, a kötvényes felek egymásnak 
csak eszközök a czélra, s valamint a czél aljas, oly aljas 
eszközök ők is. Mint puszta kötvény vagy magán, vagy köz-
jogu kötvény, vagy magán, vagy közérdek lesz a czélja. Ha 
magánérdek a czélja, akkor a házasság nem más mint köl-
csönös egyesség a nemi ösztön kielégítésére, vagy kölcsönös 
támogatásra az élet viszontagságaiban. Ha közérdek a czél, 
akkor csak közjogi intézmény lesz erős és sok gyermekek 
nemzésére, hogy általok az állam erős, hatalmas, virágzó le-
gyen. Igy nézte egykoron az állam a házasságot, igy kezdi 
nézni ujolag. 

Ha magánjogu kötvény, mihelyt egymásnak testi örö-
met nem szereznek, mihelyt egymással, bármi okból, viszál-
kodnak, vagy a nemi ösztönre nézve hütelenek lesznek, a 
házasság elveszti czélját, s valamint kölcsönös egyesség 
hozta azt létre, ugy kölcsönös viszálkodás szét is bontja azt. 
„Obligationes, quae consensu contrahuntur, contraria volun-
tate dissolvuntur." *) A házasság ily fogalmában a divor-
tium természetes, és elkerülhetetlen következés, mint a ke-
reskedői egyleteknél, melyek feloszolnak, mihelyt a nyere-
ség megszűnik, vagy károsodásra változik. Károsításra, 

Euseb. vita Constantini 4, 24. 
3) Tit . De jud . cap. 9. Clement III . a 1190. *) Insti t . 1. 3. tit. 30. d. 4. 
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tönkre jutásra nincsenek szövetségek, nincsenek kötvények. 
Cessante ratione legis cessât etiam obligatio ejus. Itt lesz 
a házasság lealjasitása, a házas felek nemtelén helyzete, mi-
vel ök pusztán a nemi ösztönök kielégítésére kölcsönös, s 
időközi, változó eszközök. Ha a házasságot természeti rend- • 
jéről természetfölötti rendbe fel nem emeljük, lesülyed az a 
természeti rend színvonala alá. Ez történik az emberrel is 
mindenben. Magánjogu, de mégis vallásos kötvény volt ez 
a zsidóknál, azért mint magánjogu kötvény a viszálkodás 
esetén felbontatott ; mint vallásos, mivel az atya által szer-
tartásosan megáldott kötvény, pap előtt bontatott fel ; mint 
ösztön-kielégítési eszköz, többnejüséget is megtűrt, mivel a 
nemzési czél a többnejüségben elömozdittatni látszik. Hogy 
a zsidók jelenleg egy hővel megelégesznek, azt nem a tör-
vény, nem a talmud, hanem a keresztényi szokások tisztelete 
szülte, mely épen csak is Európában van, s Francziaország-
ban 1809-ben a nagy sanhédrion által kellett ígérvényül az 
állam előtt biztosíttatni ; mert a kor. társadalom egynejüsé-
gen alapszik. 

Mint közjogu kötvény puszta eszköz lesz az állam 
czéljaira. Az állam pedig csak testeket'kiván,— sok, erős al-
kotású testeket, mivel ezek mozdítják elő az ö czéljait a 
földmivelésbon, a kézinüben, az iparban, a háborúban. E 
czélnál a szülők pusztán nemző gépek ; s az állam gondot. 
visel reá, hogy a föld sok gabnát, a szőlő sok bort, az ipar 
sok czikket, a kereskedés nagy pénzforgalmat, . . . . a házas-
ság sok erős magzatot hozzon létre. A- gyár iparczikkct hoz? 

a föld gabnát ad : a házasság, különösen a nő, élő testeket 
nemz. Hogy e közjogu, mivel közhasznú embergyártásnál 
az illető felek, különösen a férfi, saját élvezeteit is lelik, ez 
esetleges dolog az államnál, s megengedi az állam, mikint a 
földmivesnek, a kézmivesnek, a kereskedőnek; hogy a köz-
jónak szolgálván, saját egyéni hasznait is szedhesse. 

Ilyen a házasság megfosztva a szentségtől. H a c z t prot. 
rokonaink haladásnak, művelődésnek tekintik, legfölebb és 
némi tekintetben csak állami czélokra nézve mondhatnók 
ezt ; de nem lealjasitása-e a házasságnak, nem elnemteleni-
tése-e a házas feleknek, az más kérdés ; s a komoly államá-
rok, bölcsészek, mint Montagne, Leibnitz, Von Mayer, Vol-
taire, Diderot, d' Alembort, stb. a házasság kath. tanát egye-
dül nemesnek, magasztosnak vallották. Sülyedés ùem pedig 
hanyatlás a házasságot mai nap puszta magán vagy közjogi 
kötvénynek tekinteni, s mint ilyenről intézkedni. Tiszt. 
Blázy Lajos ur ingadozik, váljon -az államnak adja-e át tel-
jes joggal a házasságot, vagy pedig a férfi és nő közötti sza-
bad egyességre bizza ? F — y I—f ur pedig, és Hámos Lajos 
urak mindenben az állani rendelkezését hivja fel felőle. 
Igaz, ha pusztán kötvény, egészen az állam hatósága alá 
tartozik, miután nincs kötvény, mely oly közelről érintené 
az államot, mint épen a házasság. 

Az állami törvényhozás már lefutotta pályáját e tárgy 
felől a romai törvénybon. Kezdetben vallásos, patriarclialis 
intézmény levén, szentnek vétetett, s a hűséges nő, az egy 
férfias özvegy dicséretekkel lialmoztatott, sőt a szüzesség is. 
tiszteletet nyert. Roma fönállásának 6-ik századában kelet-
keztek a legisták, a régi nuptiae, és confarreatiot értelmezé-
seikkel magánjogu kötvénynyé változtatták. Ez volt a 
matrimonium civile. A plebejus házasságával nem törődött 

a törvény, a XI I tábla által meglevén tiltva az aristocrata 
és plebejus közötti confarreatio, elég volt, ha az állam az 
aristocraták házasságát rendezte. A plebejusok lázadásai, az 
Aventin, és Janiculus hegyen történt jelenetek után' , lex 
Canuleia' megengedte a két osztály közötti házasságot. Ak-
korán az egyedül lehetséges polgári vegyes házasság. Lex 
Canuleia 4-ik századtól 6-kig gyümölcstelen volt ; de a le-
gisták felsegitették, hogy vegyes természetét loöltse, de egy-
szersmind a magán- és a közjog hideg fogalmai szerint tár-
gyalván, mint polgári, az állam védnöksége alatt létre jött 
szerződést megrontották, az erkölcstelenségnek tág kaput 
nyitottak. 

Szerződés levén, a férfi birtokba vette a nőt ; a nő te-
hát áruczikk, és birtok lett. Contractus reális levén a házas-
ság, a nő ,res' lett. Házasságról tesz említést, melyben mari-
tus necdum occupavit rem suam ; meghalván a férfi, kérdés 
volt : feleség lett-e a nő, özvegy-o tehát, vagy hajadon ? A 
nő „annua possessione usu capiebatur" mint a barom. S ek-
kor törtek be az adulteriumok, a divortiumok, a nő-cserék. 
A szerződésnek, szigorú lehozása! Bona gratia, vagy pedig 
egyiknek követelésére, ha másképen nem, a nő hütelen lett, 
mint ilyent maga adta fel magát, hogy elválasztassék. Cicero, 
Caesar elbocsátják nejeiket : Augustus elcsapja Claudiát, 
ez után Scriboniat veszi, nem sokára Tiberius Nérótól áten-
gedteti magának Liviát ; leányát, Marcellus özvegyét, Agrip-
pának adja, ettől elválasztván őtet, Tiberius Nérónak, ki-
nek feleségét átvette, nőül adja ; Tiberius Nero, hogy Júliát 
elvehesse, Agripinna nejét elűzi. Mily kereskedési czikklett 
a nő ! hogyan járt , kelt kézről kézre, mint a pénz ! De a nő 
is igyekezett magát kérmentesiteni-: s lett corruptio univer-
salis, lett coelibatus luxuriosus. Minek is vett volna magá-
nak nőt bizontalaiiságra ? E romlást írja le a romlott erköl-
csű Horatius: „Foecunda culpae saecula nuptias — primum 
inquinavere, et genus et domos, •— hoc fonte derivata clades 

— in pátriám populumque fluxit. Motus doceri gaudet 
Jonicos — matúra virgo ! et fingitur artubus — j a m nunc, 
et incestos amores — de tenero meditatur ungui. Mox 
juniores quaerit adulteros — inter mariti vina ; neque eligit 
— cui donet impermissa raptim — gaudia luminibus remo-
tis. Sed jussa coram non sine conscio — surgit marito, 
seu vocat institor — seu navis hispanae magister — dedeco-
ruiii protiosus emptor. Damnosa quid non imminuit 
dies ?" Ez a magánjogu, közjogu szerződés, házasság szent-
ség nélkül. Nem mondjuk, hogy ilyenek a protestánsok há-
zasságai, annál kevésbé hogy hazánkban ilyenek ; de miért ? 
talán mert a magánjogu szerződésnek elég ereje van önma-
gától megállni ? A szerződéseket csak a czél, csak a commu-
nicatio bonorum tar t ja fönn : a kath. házasság czélja égi, 
örökké maradandó, azért örökös, azért önmagában romlatlan. 
Megromolhatnak a felek, a házasság önmagában romlatlan, 
megszentelheti a már megromlott feleket is ; de a puszta 
kötvény önmagában romlandó, megromlik még a felek jó-
sága mellett is, s élő kisértet lesz a jó felek megrontására is. 
Ha ez a protestánsoknál nincs igy, más ok akadályozza ezt. 
Az, hogy katholikusok között vannak, s a kath. fegyelem a 
protestánsok szokásaira is hatással van. Voltak, lesznek há-
zasság-törések mindig ; de legyenek ezek az egyén gonosz-
ságából, nem pedig az intézmény gyenyeségéből, hiányaiból. 
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Ha pedig a szentségtől megfosztjuk, ha pusztán polgári, ma-
gánjogu ténynyé állítjuk, ha a polgári törvényhozásnak át-
adjuk, föntartó erő nélkül, amilyen a kath. fegyelem, azt 
fogja az szülni, amit már mint puszta szerződés szült ; s Po-
roszország, már a romaiak házasságaihoz megközelitő jele-
neteket mutatott, midőn Karlsbadban, amint emlékezünk a 
lapok után, egy férj egymás után birt nyolez nejeivel talál-
kozott. 

Augustus megsokallotta a bünt ,Pappia Poppea' tör-
vényt hozott a vadkéjü nötelenek ellen, mely szerint ily nő-
telen nem örökölhetett. Igen, de legatumot, fidei commissu-
mot kaphatott, a törvény mit sem segitett. 

A nötelenek kikeltek a törvény ellen, mondván : ha 
házasságra kényszeritsz, adj szűz leányokat. Augustus, Julia 
de adulteriis' törvényt hozta. Valóban aki feleségeivel kal-
márkodott, ily törvények miatt divus reformátor morum ne-
veztethetett. Julia törvényt Suetonius ,lex de pudicitia' ne-
vezte, mások ,lex de stupro' nevezgették ; minden eredmény 
nélkül volt. Más, természetfölötti erőnek kellett közbe lépni, 
hogy a házasság azon aljasságból felemeltessék, melybe, 
mint szerződés, szükségképen lesülyed. S ezen természetfö-
lötti rend az, melytől polgári törvényhozással a házasságot 
levonni, s a természeti rendre, azaz magánjogi szerződésre 
visszahelyezni iparkodnak. Mintha az örökösödési bün miatt 
megállhatna valami a természeti rend színvonalán termé-
szetfölötti malaszt nélkül ! mintha az ember in naturalibus 
quoque vulueratus non esset ! Visszahelyezte a franczia for-
radalom a házasságot oda, hol a kereszténység előtt volt, 
polgári házasságot hozott be, azonnal meglettek a pogány 
házasságok bűnei is. A prot. tan szerinti házasság sem más 
lényegileg, polgári házasságnál, kivéve a vallás szolgájának 
működését a szolgabíró helyett. Ez által mondhatja tek. Bal-
lagi Mór ur, hogy a reformatio „az egyént közvetlen érint-
kezésbe hozta az egyház isteni fejével, a Jézus Krisztussal." 
Valóban ! ha az egyházat mellőzzük, közelebb ju tnánk Jé-
zushoz ! És miért nem nélkülözhetnök Jézust, az Isten-em-
bert eszerint, hogy közelebb legyünk az Istenhez V Az élet 
logikája már ezt is megtette. Első fokban : el az egyházzal ! 
éljen Krisztus Jézus ! — a második fokon : el Krisztus Jé-
zussal, éljen az Isten ! — a harmadik fokon : el az Istonsze-
mélylyel, éljen az istenség ! — a negyedik fokon : el az is-
tenséggel, éljen a solidaris ember ! az Isten tagadása, a lélek 
békéje ! A logica ugyan az: közvetlen érintkezésbe jönni az 
Istennel, a közvetítőt eldobni, utoljára az egész közeledési 
já tékkal felhagyni. A szélsőségek, közelség, távolság, érint-
keznek. 

Sed haec tantum initia dolorum a polgári szerződés-
szerű házasságban. (Folyt.) 

POZSONY, február 7-én. Anima mea liquefacta est. 
A legszebb ének ezen szavai teljesülének ra j tunk a legkö-
zelebben mult Gyertyaszentelő alkonyatán. Ugyanis, mi sem 
akar tunk a jezsuita-atyák szentegyházából hiányozni a dél-
utáni istenitisztelet alatt, mely nálok rendesen négy órakor 
szentbeszéddel kezdetvén, lctenyével és áldással végződik ; 
jó, hogy elmentünk, lelki élvezettől olvadozva tértünk haza. 
Ma is, mint-szokás szerint minden Mária-ünnepen, a jámbor 
közönség, a pappal és a jezsuita-növendékekkel felváltva, 
énekelte azt a gyönyörű lorettói letenyét, melynél dallam 

tekintetében szebbet, magasztosabbat, lelkesitőbbot még ta-
lán senki sem hallott ! Ali, hogy az én tollam oly szegény ! 
Hőn kivánnék a legédesebb élvezetből, melylyel szivem 
csordultig megtelt, más szivekbe is valamit átönteni : de én 
hiába kisérteném meg csak némileg is visszaadni azon egy-
szerűséget, mely a páratlan dallamon ragyog, leirni a nagy-
szerűséget, melylyel annak minden zöngéje a keblekben 
elárad. Ki éri fel élő szóval a legfelségesebb szinjátékot, 
mely szemeit gyönyörrel kápráztatá, lelkét bűbájjal olva-
rázsolá ? Válaszsza bár a legfestőibb szavakat, a legragyo-
góbb kifejezéseket : a közönség képzelete kigyuladhat, de 
a valóság szépsége mégis csak halvány világosságban fog 
előtte maradni. Legfölebb ennyire mehetnék én is, lia ama 
zengelmi remek magasztalásához fognék. Semmi kétség, 
hogy Olaszhon dalhullámos tiszta légkörében emelkedett 
először az ég királynéjának trónja elé e dicső letenye ; 
semmi 'kétség, hogy az ihletett szerző bölcsőjét ama dal-
termő haza szellői suttogták körül, annak máriahavi zene 
és énekversenyei árasztották el. Eszembe ju tnak szent Epi-
phán ömlengései. Quid dicam V et quid proloquar ? Quo 
pacto bcatam praedicabo gloriae radicem V . . . cui praedi-
candae coelestis ac terrena lingua minime sufficit, immo 
vero nec angelorum ! . . Boldog lehet a legszerényebb te-
hetség is, ha ezen elérhetlen magasság felé törekedve me-
rül ki ; de letenyénk művésze százszorosan boldog, hogy e 
dicső törekvésben sok szerencsével szárnyalt fel és magával 
ragadni képes a buzgalomtól hevülő lelkeket ! Az oltár lép-
csőjén térdelve kezdi a papi kar a Kyrie eleisont, oly mé-
lyebb megható hangon, mely a méltatlanság érzetével j á r ja 
át a keblet ; a nép ugyanazon módon felel. A „páter de 
coelis"-nél szinte a kiáltozásig felszökik a papikar hangja, s 
eszünkbe jut azon hajó, melynek népe az elmerülés veszé-
lyében forogván, a segélykiáltásban hangját nem kíméli ; 
hasonlókép valászol a nép erősen hangoztatván : Fili Re-
demptor . . . . A S . Trinitas . . . . után megszelidül az ed-
dig szinte tág torokkal vezérkedő, s a legderültebb tavaszi 
éj fiiemiléinek pianóját utánozva, az előbb segélyért kiál-
tozok keblében elnémítja a félelem és aggály szavát, he-
lyettök felkölti a vigasztalás és remény érzetét s néhány 
pillanat alatt annyira lelkesíti őt, hogy ezek visszatartóz-
hatlanul a legédesebb hangon megszólamlanak mondván : 
S. Maria, ora pro nobis ! Még vagy három változat fordul 
elő ; nagyszerűbb az, mely a ,Regina angelorum' etc. üd-
vözlésére van szánva; a fölhevült lelket csakugyan áthe-
lyezi ama dicső királyné trónja köré ; látni véli őt a lélek 
úrnői fenségtől, de egyszersmind anyai szeretettől ragyogva, 
érzi, hogy milliók tömegében térdel, hallja, hogy itt a leg-
tisztább lelkek zengenek, neki csak egyesülni kell. Az utolsó 
vers : ,Regina sine labe originali concopta' . . . azon bol-
dogság izét adja az a jakra s az ajakról a szivbe, melyet 
azok élveznek teljesen és örökre, kik sine labe éltek és él-
nek. Ennek elérésére és megtartására gyönyörű imába ol-
vad össze most a kar, midőn imádattól s bizalomtól áthatva, 
megszólítja az ,Agnus Doit / s e bő imáival mintegy bizto-
sítva jövőjét, alázatosan elnémul a jámbor lélek. — A buzgó 
atyák a kótás szöveget kinyomatva, terjesztik hiveik kö-
zött ; nem kétlem, hogy készségesen szolgálnának az egyházi 
ének minden barátjának, ki a kedves műremeket tőlök ki-
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vánná. Mi, ha Isten segit, jövő majusban megkisértjük ve-
lök ebben vetélkedni. Fölséges jelenet a jó atyák szentegy-
házában az is, midőn letenye után száz és száz buzgó nő 
tolul a szent sziv oltára felé, melyen 50—60, alkalmilag 
10 gyertyavilág lobog az édes Jézus szeretettől sugárzó 
keble körül. A társulat tagjai mindnyájan térdre omolnak 
s megzendítik gyönyörű népéneköket oly kedvesen, oly 
lelkesedetten, hogy a száz és száz tiszta női torok egészsé-
ges csengő hangja kiömölvén a szentegyház három ajtaján, 
megragadó összhangban beharsogja a főtért s a város több 
utczáját ; zeng ilyenkor minden, ki csak a templomban 
van, vagy könyeit törülgeti, melyeket a szeretet és a leg-
nemesebb élvezet fakaszt ; az utczán tömegek csoportosul-
nak és némán vesztegelnek az ének utolsó hangjáig. A lel-
kes karban sok úrhölgy is veszen részt, legtöbb fiatal nő-
személy, mint a hangokból kivehetni ; adolescentulae dile-
xerunt te ; férfi kevés. Trahe nos ; post te curremus in odo-
rem unguentorum tuorum . . . exsultabimus et laetabimur in 
te ! . . . Vasárnapokon is sokan jelennek meg, de ünnepe-
ken mégis jelentékenyen többen ; sokat tesz mindezen szent 
csődületeknél maga a szentegyház helyzete, minthogy épen 
a város közepén foglal helyet. 

Átmegyek másik szentélyünkre a mi dómegyházunkra. 
Már máskor jelentettem, hogy a sanctuarium a Szentlélek 
ünnepélyes segédülhivása mellett mult évi júliusban elzára-
tott ; a czélba vett megújítás nagy hévvel azonnal meg is 
kezdetett ; most télen át sem állanak az állványok csende-
sen, de a kezdett munka más felé még erősebb folyamatban 
van ; több műhelyben a vésők, pörölyök és kések a mi dó-
munk számára dolgoznak; az apátlelkész ur éberen vir-
raszt a munka haladása, a lelkesültség élesztése fölött ; épen 
ma érkezett városunkba a jeles építész, Lippert hazánkfia 
és magával hozta azon ablak mintázatát, mely a főoltár 
mögött fog óriási magasságban felnyúlni és remek üveg-
festvényein át bűvös fényt árasztani a szentélybe, de egy-
szersmind az egész templomba. A ft. lelkészapát ur ri tka 
buzgalmának és még ritkább nemes müizlésének már 1856. 
halhatatlan emléket állított azon gyönyörű templomban, 
melylyel szent Andrásról nevezett tiszta sírkertünket fölé-
kesítette ; valóban megérdemli ez epitészcti emlék, hogy 
mindazok, k ik csekély erővel, Is tennek méltó hajlékot szán-
dékoznak emelni, ide jöjjenek, s ezt megtekintve fogjanak 
tervök kiviteléhez. A nemes müizlés ezen remekére gon-
dolva azt hiszszük, hogy a derék apát-plébános urat a gond-
viselés egyenesen a mi felséges dómunk méltó megújítására, 
ezen nagybecsű építészeti kincsünk megmentésére ren-
delte. Vajha mindazok elértenék, kik nélkül a kivitel le-
hetetlen ! 

A dóm tő-szomszédságában üresen áll prépostságunk ; 
gyászol ; özvegyen vár ; meddig fog várni ; nem tudjuk. 
Megvallom, nem czélzás nélkül emlitem ezen özvegyet a 
szomszéd dóm megújítási ügye után. Oculi omnium in te 
sperant — ezt súghatom előre az özvegy jövendő jegyesé-
nek, és evvel k i is vallottam, mily prépostért eseng az Ur 
egyháza és egyháza fényének barátai. Ostende faciem tuam 
super sanctuarium tuuin. . . . Mitte servum tuum David !. . 

Mátyusföldy. 
PECS, jan. 28-án. A szentek iránti tisztelet kifejezése 

körül találékony, tág, csudálatos; a legközönségesebb azon-
ban és legméltóbb neme a védszentek áhitat-teljes tiszteleté-
nek módja. Országok, népek, nemzetek, egyházak, intézetek, 
kápolnák stb. a szentek védszárnyai alá helyezvék, és, mi-
dőn beáll az évfordulati nap, mennyi lelkesedéssel ülik meg 
az t ! Ily évfordulati napot voltak szerencsések Isten kegyel-
méből megülni a pécsi nagyobb papnevelde növendékei is 
házi kápolnájokban jan. hó 25-én, sz. Pál apostol megtérése 
napján. 

Kápolnánkban valóságos tavaszt varázsolt elő a lele-
ményes kegyelet. A fáradtságosán összegyűjtött számos dí-
szes virágcserép Ízletes elhelyezése, regényes tavaszi tájké-
pet tüntetett elő kicsinyben hegylejtesen az oltár előtt, 
melynek tövéből ugrókut szökelt ki. A tájkép közepette 
gyermekszobor emelkedett ki, kezeiben feje felett egy csé-
széken lángoló szeszvilágot tartva, mely égő szívként csap-
kodott ég felé. Az oltárképet gazdag művirág körözte, a 
szentély talaja vörös szőnyeggel vonatott be. A kápolna 
egyik ablakába mintegy másfél ölnyi transparent alkalmaz-
tatott, melynek felső részén bíbornoki kalap, középen sz. Pál 
jelenete ábrázoltatott következő latin felirattal : 

Saule cruente —• 
Quid vitae crucem — 

Vis trepidare ferox ? 
Ecce iaces tactus coelorum lumine — 

Saule! — 
Ut surgas Paulus — 

Sisque lucerna lucens. — 
Osor eras crucis, sed crucis praeco resurgis — 

Cui cuperas, ob eum perpetis exitium. •— 
Az ünnep előestéjén a kápolna fényesen ki lön vilá-

gítva. Az ünnep napján reggeli 6 órakor, a legméltóságosabb 
oltáriszentség kitétele mellett, főt. igazgatónk mutatta be a 
legszentebb áldozatot. 9 órakor a székesegyházban ismét fé-
nyes nagymise, melynek végével az intézeti kápolnában 
egybegyűlt diszes vendégkoszoru jelenlétében, melynek ékét, 
távol levő szeretett főpásztorunk ő nagyméltósága magas je-
lenlétével az előbbi években rendesen emelni szokott, egy 
negyedéves növendékpap latin dicsbeszédet mondott el, 
melynek központja sz. Pál apostol vértanuságánalc dicsőitése 
volt. A dicsbeszédet a növendékpapság dalárdája négyes 
hangú, „Veni Sancte"-je előzte meg, és sz. Pál dicsőítésére 
négyes férfi hangra szerzett latin szövegű énekkel zárta be. 
Igy folyt le sz. Pál védszentünk ünnepélye; vajha erényeit 
hathatós közbenjárása folytán utánozhatnék ! — Nem hagy-
hat juk továbbá szó nélkül ezúttal azt sem, hogy neveldénk 
ifjai felfogva az égető korigényeket, szellemi kiképzetségök 
tekintetéből főt. ifj. Bencze István sz. széki jegyző ur buz-
galma folytán mult évben sz. Pálról nevezett egyház-irodalmi 
kört alakított keblében, melynek a pesti központi papnevelde 
magyar iskolájának mintája után hozott alapszabályai 
nmltgu főpásztorunk legmagasb kegye folytán megerő-
síttetvén, a kör áttörve a kezdetlegesség zátonyain, kö-
vetkezetes kitartással igyekszik feladatát megoldani, s ha 
Isten kegyelme őrködni fog felette, ez év folytán iro-
dalmunkat nem ugyan terjedelmes, de annál becsesebb 
német korszaki mű áttételével fogja gazdagítani, adja Isten 
hogy : finis coronet opus ! Kuzmics József. 
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ROMA, jan. 7-én. Pünköst előestvéjén Constantin 
baptisteriumában a petrai érsek in partibus Lemberger 
Henriket, ki magyarországi születésű, izraelita, 28 éves, 
megkeresztelte. Keresztatyja Wüger, svajczi születésű fos-
tész volt, kinek kivánatára az ujon keresztelt Henrik-Má-
ria-János neveket kapta. Pünköst napján a vaticani isteni 
tiszteleten a pápa is jelen volt. Az evangelium után a pro-
paganda egyik növendéke, dalmát áldozár, homiliát mondott 
latin nyelven a Szentlélek leszállása fölött. Ugyanaznap kö-
rülbelül hatvan templomban tartatott az idei májusi ajtatos-
ságok befejezése, melyek az idén is mindenütt rendkivüli 
buzgalommal tar ta t tak meg, nemcsak a nyilvános templo-
mokban, hanem otthon a családi tűzhely körében is. Szent 
Rochusban különösen megható jelenet adta elő magát ez al-
kalommal. Az átalános áldozás után az anyák egész serege 
járult az áldozároklioz, gyermekeiket karjaikon hozva, és 
kérve, hogy ezeket a Szüzanyának ajánlanák fel. — A 
„kath. vallás akadémiája" mely 1860-ban alapíttatott a kath. 
hitigazságok védelme, terjesztése és megdicsöitése czéljából, 
ezidén már négy nyilvános gyűlést tartott. A harmadikban 
Piccirillo jézustársaságabeli atya figyelemreméltó előadást 
tartott arról, hogy „a világi kormány az egyház javait le 
nem foglalhatja anélkül, hogy a tulajdonjogot alapjában meg 
ne támadja." A szónok erőteljes modorban mutatta, hogy az 
állam megfosztván az egyházat javaitól, ki fogja terjeszteni 
kezeit más társulatok vagyona felé is, meg fogja a tulajdon-
jogot semmisíteni, és a socialismushoz fog jutni, mely min-
den emberi szabadság megsemmisítése. — Az előadáson As-
quini, Barnabo, Sacconi, de Lucca, Pitra, Bofondi biborno-
kok, a püspöki és praelatusi kar számos tagjai voltak jelen. 
— Az Ostiában a pápai kormány parancsára folytatott ása-
tások mindinkább növekedő figyelem tárgyai. Eddig a Ti-
beris kifolyásánál csak többé vagy kevésbé csonka szobro-
kat, és mozaikokat találtak. Az utolsó hónapok alatt Vis-
conti régészeti biztos szerencsés volt négy freskót felfedez-
hetni, melyek a régi magánéletből jeleneteket ábrázolnak 
p. o. hajó-inegrakást, halotti tort sat. — A Nápolyból és 
Siciliából jövő újságok átalános elégedetlenségről, és a rab-
lások szaporodásáról tesznek jelentést. — Ha sokan a ná-
polyiak közöl nem jó szemmel nézik a tisztán egyházi 
ügyekben folytatott alkudozásokat Victor Emmanuel és a 
pápai kormány között, 2-ik Ferencz király e tárgyban ne-
mesebben gondolkozik, sőt előnyösnek találja. A fiatal ki-
rály épen ugy, mint a pápa, alattvalóinak erkölcsi, vallási 
jólétét többre becsüli minden más kérdésnél. 

K O N S T A N T I N Á P O L Y , dec. 20-án. Macedóniából 
még mindig szomoritó liirek érkeznek oly eljárásról, mely a 
központi kormány által ajánlott vallási türelem, és részre-
hajlatlanság elveivel homlokegyenest ellenkeznek. Husni 
basa folytatja üldözéseit, melyekre a zsarnok szellemű sza-
kadár görög püspökök által hajtatik. Nem akarja , hogy a 
bolgárok elhagyják jó barát jának egyházát. A megfélemlí-
tés, és csábítás minden eszközeit használja az egyesültek 
ellenében, és fizetteti velők a görög patriarchatus adóssá-
gait. Hiában szól mellettök a Journal do Constantinople, 
sőt még a tartománybeli musulmannok is kárhoztat ják a 
nem igazolható eljárást. Bizony ideje volna, hogy Franczi-
aország felszólalna hathatósan, és világositaná fel a portát 

saját érdekei felöl. Az ásiai oldalról is hason szomorú dol-
gokról értesülünk. A Mossulban lakó chaldaeai patriarcha, 
elfeledni látszik már az 1861-ben ismételve a szentszék 
irányában elvállalt kötelezettségeit. A dominikánus atyák, 
kiknek kötelességök volt Joseph patriarcha bizonyos kö-
vetelményeinek ellenálni a katholikus egység, és a szent-
szék iránt tartozó hódolat érdekében, mindenféle rágalmak-
nak, és incselkedéseknek vannak kitéve. Egy az atyák 
közöl orozva meggyilkoltatott, mire a franczia követség ré- ' 
széröl egy biztos küldetett ki a tényállás megvizsgálására. 
A gyilkosok Konstantinápolyba hozattak, hogy itt vegyék 
a büntetést, melyet a gyáva, vagy roszakaratu helyi ható-
ságok végre nem haj tat tak. Főt. Amantan atya Romába 
ment, hogy a dolgok mibenlétéről értesitést adjon. 

LONDON, dec. 21-én. Az itteni „Heti közlöny" czimü 
lap, tegnapi számában adja az uj wostminsteri érsek Man-
ning felszentelésének hosszú és érdekes leirását. A szent 
tény a moorfieldsi székesegyházban vitetett véghez. A fel-
szentelés napja, az elhunyt Wiseman bibornok püspökké 
szenteltetésének évnapja volt. Mindazok, kik Wiseman fé-
nyes temetésén megjelentek, jelen voltak ezen ünnepélyen 
is. A tomplom vörös damaszkkal, rózsákkal volt folékesitve. 
A felszentelő püspök Ullathorn birminghami főpap volt, ki-
nek a salfordi és newporti püspökök segédkeztek. Angolhon 
majdnem összes kath. püspökei megérkeztek ezen örömün-
nepre, ezeken kivül a világi és szerzetes papság igen igen 
nagy számban. Anglia ős és fő katholikus családainak kép-
viselői a számokra föntartott helyeken a szentély jobb- és 
baloldalán voltak láthatók. A mise az áldozárok által a leg-
nagyobb szabatossággal énekeltetett, volt pedig ez Palaes-
trina „Marcell pápa miséje." A katholikus szertartások ma-
gasztossága, az ének bájos méltósága, a Szentlélek ajándo-
kai fölött Amherst által tartott rövid de kenetdús szentbe-
széd, az ujon felszenteltnek. ájtatos, alázatos tekintete, mind 
ez mély benyomást tett nemcsak a katholikusokra, hanem 
a jelen volt protestánsokra is. Hála IX Pius pápának, hogy 
London kath. híveinek ily méltó főpapot adott! Newman 
tudor a tudós oratorianus, Manning legbensőbb barátainak 
egyike, szintén jelen volt az ünnepélyen, mindkettő az an-
glikán egyházból tért át hozzánk, és mindkettőt büszkén 
valljuk magunkénak. 

VEGYESEK. 
Megjelent „A magyar nemzeti irodalom története leg-

régibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Ir ta Toldy 
Ferencz, kir. tanácsos, m. t. akadémiai rendes tag, stb. Emich 
Gusztávnál, ára 2 fr t ." Irodalmunk történetének o rövid elő-
adása csak 28 , iv, azért a 2 frtos árra nézve valóban olcsó. 
Belső értéke, habár észrevételeinkkel kisérhetnők, kétség-
kívül nagy, oly embertől íratott, aki e tárgyban hosszú fog-
lalkodása folytán, igen otthonos, és azért üdvözöljük a te-
kintélynek eme pályáján, melyet kétségkívül soká fog meg-
tartani. Hosszabb, részletesebb ismertetést igényelne nem 
csak jeles, érdemes írójának neveért, hanem a tárgy fontos-
sága, és a könyvnek, első tekintetre felismert belértékeért 
is. Szándékunk azonban, hogy töredékekben ismertessük, 
amit folytonosságban, s egyszerre meg nem ismertethetünk. 
A középkori irodalmunkról, mely két töredéket mutat fel, 
igy ir a tudós író ,• „A keresztyén (sic) magyar papok vol-
tak tehát azok, kik az egyház szükségei tekintetéből a ma-
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candelabra, 1 thuribulum cum navicula, 1 vas pro aqua be-
nedicta cum aspergillo. Obtigerunt antem^dona ecclesiis 
Ottovaensi, Csapodensi, Farádensi, Sirczen*, Nagymarto-
nensi, Medgyesensi, Ujvalvensi in cottu Soproniensi, Laitha 
Sz. Miklósensi, Riczingensi, Nádasdensi, Széplakensi expi-
latae a praedonibus, Siglósensi, Szárazvámensi, Vandorfensi, 
Soproniensis conventus PP. Domini canorum, capellis in ho-
spitali civico Soproni i, filiarum SS. Salvatoris ibidem, orpha-
notrophii Vossiani, Ginsiensi sororum caritatis, et ecclesiae 
Nagy-Pöse in dioecesi Sabariensi. 

Alig lesz ország, bol a legutolsó napokban több pé-
terfillér gyűjtetett volna, semmint Belgium és Holland. A 
rendes péterfilléren kivül ,karácsonyi ajándék' czim alatt 
Belgiumban Journal De Bruxelles gyűjtött 74,000 frankot ; 
Bien public 47,600 f rk t . ; Het Vlaetresche Land 1,200 frkt . ; 
De Klók 7,350 frkt . ; De Vrede, 4,000 frkt . ; Zondagblad 
1,250 f rk t . ; L'Onpartydige 4,100 f rk t . ; Journal d'Anvers 
15,000 f rk t . ; Moniteur de Louvain 2,700 f rk t . ; Patrie 
14,500 frkt . ; Journal de Coutrai 5,900 frkt . ; Journal d' 
Ypres 4,400 f rkt . ; Gazette van Thielt, 4,200 f rkt . ; Gazette 
de Liège 27,000 frkt . ; Ami de F ordre 18,700 frkt . Courrier 
d 'Escau t 11,900 f rkt . — A hollandi ,Tyd ' pedig Amster-
damban szedett 200,000 frankot, azon fölül marad 100,000 
hollandi forint péterfillérben évenkint. — Isten áldása vissza 
fogja fizetni. 

A belga katholikusok karácsonyi ajándékul a szent-
atyának péterfillért gyűjtöttek. Egyik adományozó 15 fran-
kot eme kor-szám-mondattal küldött : „Chris t i VICarIo 
IndDIgentI hILarl ter hoC IMpertlo." — Egy másik : „Re-
spICe lUste DeUs CaLaMItates pontlf lCIs !" Egy harmadik : 
„Nostri sanCtl patrls preCIbUs ItaLos ConVerte DoMIne !" 
Egy negyedik : „optIMa qUaeqüe appreCor DILeCto pon-
t l f l C I PIo." — „AUDIo VoCeM, Longe aCCUrro." - An-
geLI proteCtores RoMae aC P I I IX InterCeDIte !" — 
„AMbULa P le sanCte In Via Christo InDICata." — „Iste 
qUi hostls eCCLesIae Del etlaM hostls pontlf lCIs erlt ." — 
VInCent lanI Moerseke praeCLaro pontlf lCI Dona ferUnt." 

Szerkesztői tudósítás. 
B. Cs. kivánja , hogy a lapot mindig' küldjük meg, habár az előfi-

zetési pénz be sem küldetnék. Megbocsát kegyesen, miután maga is jól 
tudja, hogy a tapasztalatokból meritett szabály, bár mily gyengédtelen 
is némely esetben, például önnek, és akinek nevében irt, személye iránt, 
más több esetben mégis igen igazságos. A szerkesztőségnek pedig ily 
tapasztalásai vannak, melyek saját fájdalmunkra szabályt parancsolnak. 
— Érteni , s fel is menteni fog. A ,Falusi gazda'-ra küldött pénzből 2 f t . 
megmaradt ; jövő félévre jegyeztük fel ; mikor a 3 fr . 25 kr j t . fogja meg-
küldeni, figyelmeztessen reá; ha másképen rendelkezik, teljesíteni fogjuk. 

Pécsre. Kár hogy oly későn. A 92 krt . annak kellett volna a szál-
lítási költségbe betudni, aki a szállítást tet te . Hogy ezt megrendeltük, 
az okmány kezünkben van, aláirva : Svoboda. Hogy be nem tudatott , 
nem a mi hibánk. Ez a kivánt czélra fel van jegyezve. A 6-ik kötetet 
senki sem birja, mivel meg nem jelent. Amint Parisból küldetett , ugy 
küldtük át. Azért végezze a 42-őt, quia quod datum datum. Mink is vár-
juk a 6-ik kötetet ; mikor jön meg ? nem tudjuk ; mink is 42-őt végez-
tünk még 1861-ben, mikor csak 2 kötetet kaptunk. 

Kalocsáról dec. 1 —5-e közt hozzánk át te t t 5 ftot a bukovinai sze-
gény magyarok számára már elküldtük ; a mástól adott 2 f tot a napok-
ban küldjük el. Evvel nem akarunk félévet várni, mint a missiói ado-
mányokkal . 

gyar nyelvet u j betürendszerrel (a deákkal) irni kezdették, 
(feltéve hogy a magyaroknak eredeti irásuk volt,) ezzel az 
európai magyar irodalomnak, a keresztyénség behozatalával 
együtt, alapját megvetették, tehát legott István alatt." (11 
lap.) Ez volt a magyar irodalom első korszaka. 

A székesfehérvári megyében mult évben a püspöki hi-
vatalhoz beküldött kegyes adakozások összesen 352 frt . 68 
kr . és 6 ezüst húszast tesznek. — Ezen összegből a szent-
László-társulatra esik 187 frt. 23 kr . ; — a keleti missiókra 
24 frt . 80 kr. ; — az afrikai missiókra 27 frt . 5 kr . ; — az 
amerikai missiókra 26 frt . 80 kr. ; — a chinai missiókra 35 
frt . ; — a szentsír őreinek 34 frt . 30 kr. ; — péterfillér 7 frt . 
6 húszas ; a trappistákra 1 frt . ; az oltáregyletre 2 frt . ; — 
pesti lipótvárosi templomra 2 frt . 50 kr. ; — sz.-István-tár-
sulatra 5 frt . — Az adakozások hivatalos és részletes jegy-
zékében azonban feltünik'e tétel:,Ordinarius 10 fruos;' az ada-
kozók nevoi közöl, (bocsánat ! ha emliteni merészkedünk) 
majdnem mindenütt e névsor : Pauer, Matuska, Huszár, 
Ecker, Gózony, Szabó, Benedek, Schedt, Hidegkút, Herczeg-
falva. — A többiek más uton küldték fel az egekben fel irt 
adományaikat. A nyugdíjra begyült 977 frt . 67 kr . 

Einich Gusztáv könyvnyomdájából megjelent. „Min-
den bölcseség kezdete az urnák félelme, imakönyv a mind 
két nemű korosabb kath. ifjúság számára Münster Renát 
után Sujánszky Antal." E könyv régibb átdolgozás a forditó 
urnák müveiből ; de a gondosságot, a magyar nyelv tisztasá-
gát mindig bizonyitja. A kiadás 12-ed rét. Ára bőrbe kötve, 
arany széllel, tokban 1 frt. 50 kr., aczél csattal 2 frt . ; ezüst 
feszülettel 2 frt. 25 kr. Megrendelhetni a tulajdonosnál a 
nyomdában. 

Feszti Károly, pécsi székesegyházi kanonok a pest-
budai kerület főiskola-igazgatóságától saját kérelmére leg-
kegyelmesebben felmentetett; helyébe a kerületi iskola-
igazgatóság ideiglenes vezetésével, mikint a P. H. biztos 
tudósításból irta, ft. Róder Alajos esztergomi cz. kanonok s 
egyetemi hitszónok bízatott meg. 

A bécsi lapok t. Bobori Károlyt prot. lelkésznek mond-
ták, sőt a Volksfreund a P. Lloyd-ot is helyreigazítani tö-
rekedett, midőn irta, hogy Bobori kalvinista. Ezen lapok föl-
tevése, se non è vero è ben trovato ; nem képzelhettek ka-
tholikus papot, aki ilyes nyilatkozatra képes legyen. Később 
olvasóikat felvilágosították, hogy biz Bobori kath. pap ; de 
kettőt nem tudnak még, 1) hogy Bobori a lelkipásztor-
ságban, bizonyos politikai előzmények miat t , nem mű-
ködik ; 2) hogy bármily undok, és igazságtalan indítvá-
nyok tétetnének a kath. egyház ellen, amint már szájról 
szájra jár , azoknak bemutatására, előadására Bobori van ki-
szemelve, s talán, ha a jelek nem csalnak, Bobori már ajánlko-
zott is evégre. Szeretnők, ha ez nem történnék, jobban szeret-
nők, ha nyíltan tagadtatnék. A bécsiek nem ismerik a ma-
gyar politikusok gyengédségét, vagy inkább rókafogásait ; 
az egyházellenes, az irányunkban gyűlöletes indítványokra 
nem protestánst, annál kevesbé prot. lelkészt, hanem kath. 
férfit, s ha lehet, kath. papot szemelnek ki. — Bobori ugy tesz, 
mikint Herostratus, miután Miltiades dicsőségét einem nyer-
hette, föltette magában, hogy ő saját dicsőségét fogja keresni. 

A sopronyi oltáregylet áldásdús munkásságáról eze-
ket olvassuk a győri főpásztori körlevelekben : Quam prae-
clare de ecclesiis egentioribus sacra supellectili providendis 
anno etiam proxime praeterlapso meruerit ssmi altaris con-
sociatio quae Sopronii floret, e subnexo elencho oppido li-
quet. Dono dedit illa 4 plúvialia, 9 casulas, 10 albas, 8 super-
pellicea, 6 tobaleas, 8 pulvillos, 6 vela, 26 huméralia, 28 
corporalia, 54 purificatoria, 32 manutergia, 4 pall ida pro 
ciborio, 14 vesticulas pro ministrantibus, 6 indusiola pro iis-
dem, 3 tabulas canonis, 1 stolam, 1 calicem, 1 ciborium, 6 

Kegyes adomány. 
Szombathelyi megyéből egy káplán a szentatyának 1 fr t . 50 kr. 
A szent-László-társulatnak Veszprémből küldött 6 f r to t á tad tuk , 

a társulat lapjában közöltetni fog. \ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos p a l á s t h y p a l . 

Nyomatott Pesten 1866 K o c s i Sándor által (Éi-kövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és alduuasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 17-én. 14. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Figyelmezteté-
sül a nt. plébános uraknak. — Egybázi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
v. 

Az ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

Egy hires festészről, kinek neve Bonamico, be-
szélik, hogy egykor bizonyos kápolnának boltoza-
tát jeles emlékképpel igyekvék földisziteni. Midőn 
már jó ideig dolgozott rajta, ráforditván minden 
ügyességét, szorgalmát, csakhogy a mesterséges mü-
vet minél tökéletesebben elkészitse; egykor reggel 
belépvén a kápolnába, látja legnagyobb borzalmára 
az egész müvet elrontva, iszonyú foltok s csufságos 
mázolással majdnem ismeretlenné téve. Ezt látván 
azonnal gyanitá, hogy ezen szemtelen gazságot bi-
zonyosan valami gonosz s irigy ember követé el s 
rögtön el is akart menni s csak sürgős kérések által 
engedé magát rábirni, hogy müvét újra elkezdje; 
mégis azon elővigyázattal élt most, hogy minden 
bemenetnél őröket állíttatott, miszerint igy a neta-
lán u j kísérletnél a tettest fölfedezhesse. Alig állitá 
a remek müvet előbbi díszébe, máris az őrök, a mű-
vész távol létében, valakit hallanak a kápolnába 
besompolyogni. Azonnal lezártak minden be s kime-
netelt, de ime a gonosztevő már az állásra fölment, 
megfogta az ecsetet, bemerité a festékedénybe s 
el akará kezdeni dolgát. S ki volt ezen vélt i r igy-
kedő? senki egyéb, mint egy majom, mely a festőt 
gyakran szemléié működésében s most utánozni 
akará. Ezen esemény lebeg szemeim előtt, valahány-
szor azon htítelen eljárás jut eszembe, melynél fogva 
emberek nem irtóztak Isten müvét a szentírást el-
torzítani, az Isten törvényét elcsavarva s az eredeti 
szeplőtelen képet holmi csufságos mázolással isme-
retlenné téve. 

Az urnák, a próféták által megjövendölt Üdvö-
zítőnek elvetésével a zsidók önmagukra idézték az 

Isten elvető ittlétét és Jerusálemnek Titus általi fel-
dulásával kezde az rajtok nyilvános módon teljese-
désbe menni. Ezentúl megszűntek Isten választott 
népe len n i , megszűntek mint független nemzetek 
létezni; lassanként elszéledtek a föld minden tarto-
mányaiba s minden nemzetek közé. Némely helye-
ken, mint Babylonban, Perzsaországban s Egyiptom-
ban saját hitfelekezetbelieket is találtak, kik már 
annak előtte Samariának Salmanaszar, és Jerusá-
lemnek Nabukodonozor által feldulása óta e tarto-
mányokban letelepedtek. Még Romában is Krisztus 
születésének ideje körül sok zsidó tartózkodott, s itt 
némely tekintélyre s befolyásra vergődött. Ezekhez 
tehát csatlakozhattak a szétfutamodott bujdosók s 
rövid idő múlva itt s más helyeken nevezetes zsidó 
községeket képeztek. Igy elszéledvén az egész vilá-
gon, s idegen nemzetek közé vegyülvén, beteljese-
dett rajtok a haldokló Mózesnek azon fenyegetése: 
„Ha pedig elfordul szived, ha nem engedelmeske-
del, és mások tévelygései által magadat elcsábíttatni 
hagyván, idegen isteneket imádandasz, és azoknak 
szolgálsz: tudtodra adom ezennel: hogy elvészsz, 
nem lakol sok ideig azon a földön, a hova a Jordá-
non általmenvén bemégy, hogy birtokul vegyed. 
Bizonyságul hivom most az eget és földet, hogyelő-
tökbe tettem az életet és a halált, az áldást és az át-
kot. Válaszd tehát az életet, hogy boldog légy, te, 
magzataiddal együtt." ]) Elszéledvén az egész vilá-
gon, mindenütt különféle viszontagságokat tapasz-
taltak ; amennyiben tudniillik majd saját többrendü 
kihágásaik, majd ismét a hamis próféták által föl-
biztatva, törvényes uraik ellen is föllázadtak. Em-
lékezzünk csak a Barkocheba nevű álprófétára a 
I l- ik században, a hires rabbi Akiba idejében. Ezen 
nyugtalan, lázadó szellem tápláltatva esztelen remé-
nyek által a Messiásnak mindig közel hitt megjele-
nése iránt, a zsidóknak majd nem mindenütt bizony-
talan állást készite és pedig mind a pogányok, mind 
a keresztények részéről; annál is inkább, mert majd 
minden felkelésnél igen gyakran a pogányokkal 

') Mózes V. könyve 30. 
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szövetkezve, kiválólag a keresztények ellen ó'k ma-
gok is dühöngtek, sőt későbben még tevékenyebb 
részt is vettek a keresztények üldözésében, mint ezt 
p. o. szent Polykárp vértanú halálánál látjuk Smyr-
nában;2) minduntalan bátoriták, ingerlék a pogá-
nyokat a keresztények üldözésére, mint többi közt 
Tertullian idejében, Carthagóban.3) Azért igen ter-
mészetes, hogy a kereszténység államvallássá emel-
tetvén, az u j Izrael ellensúlyozására^ több rendbeli 
megszoritó törvények hozattak.4) I ly nyomasztó 
helyzetben a zsidó tanárok, nevezet szerint Sammai, 
Hillel, Akiba, Jósef és Asaman fiai gondoskodtak 
módokról, melyek a népnek elszéledésében teendőire 
nézve irányul szolgálnának. E végre készült tal-
mudnak legnagyobb része, mely azonban nem csak 
az Isten kinyilatkoztatott törvényét eltorzitja, ha-
nem sok helyen ellenkezik a józan észszel is. 

Izrael fiainak legnagyobb szerencsétlensége, 
hogy nálok a talmud nagyobb fontosság s tekin-
télylyel bir, mint maga a szentirás. Ez a zsidóság-
nak főismeretforrása ; az ő tulajdonképi vezerlő és 
mozgató lelke. S épen itt rejlik az egyik oka, miért 
hogy oly nehéz még a jobb lelkeknek is a talmudi 
babonás előitéletek tömkelegéből kiemelkedni.5) 

E talmud Istenről is a legbadarabb fogalmakat 
adja. Lássunk egynehány adatot. Igy Rabbi Ismael 
szerint, az Istennek magassága tesz 236,000 mért-
földet. Jobbjától bal karjáig van 77-szer 10.000 
mföld. Jobb szemalmától a balig 30-szor 10,000 mf. 
a homlok 30,000 mf. hossza s szélessége, a koronák 
fején tesznek 600,000 mf. hosszában stb. Lába tal-
pának magassága 30,000 mf., talpától a sarokig tíz-
szer 10,000 és 500 mf. sarkától térdhajtásig 19-szer 
10,000 és négy mf. magassága. Az ő szakálla 
11,500 mf. hoszszu, szemfeketéje jobb szemén szinte 
11,500 mf. hoszszu ugyanannyi a balszemében. Min-
den ujjai kezein tesznek összesen, 12,000-szer 10,000 
mérföldet hosszában. Más helyütt nevezetesen Be-
rochot tractatusban mondatik: „A templom pusz-
tulása óta az Istennek nincs 4 ölnél nagyobb helye, 
hogy a világon járhasson." Avoda sara tractatus-
ban Rabbi Jehuda arról értesit, hogy Raf mondotta: 
„A napnak 12 órája van, az első 3 órában ül az Is-
ten és tanulmányozza a törvényt; más három órá-
ban ismét ül és itéli az egész világot ; a harmadik 

2) Euseb. Hist. ec. IV 15. 
8) Tertull. ad nat. I. 14. 
4) Euseb. vita Constant. IV. 27. Depping Les Iuifs dans 

le moyenâge stb. 20. 1. sk. 
b) Isai. 6,9. 

három órában éteti az egész világot; és az utólsó 
három órában pedig ül és játszik a Leviatánnah A 
templom pusztulása óta azonban az Isten nem ját-
szik többé, hanem ül az utólsó három órában s az 
iskolagyermekeket tanitja a törvényre." 

Hasonlóképen a teremtésről, a vizözönről Sala-
mon pecsétjéről hemzseg a talmud a meséktől. „Is-
ten a világ teremtése előtt, nehogy henyélésben 
töltse idejét, különféle világok alkotásában gyako-
rolá magát, melyeket amint teremte, ugy csakhamar 
el is rontá s ismét fölépité, miglen megtanulá ezen 
világot, amelyen lakunk, teremteni." 

„Az Isten mindennap elmond bizonyos imád-
ságokat és könyörgéseket. Van neki bizonyos elkü-
lönitett helye, hol bizonyos időben sok könyeivel 
siratja s önmagát gyötri, hogy a zsidókra megliara-
guván, szétdulá templomukat s népét fogságba ejteté." 

„Az Isten naponta feje s karjaira bizonyos kö-
tőket vagyis thenhilin nevü szijjakat alkalmaztat, s 
bizonyos zizith nevezetű vászon kabátba öltözködik 
s ezzel fölékesítve térdre borul, s imádkozik." 

„Az Isten megparancsolá a zsidó népnek, hogy 
minden hold-megújuláskor engesztelő áldozatot mu-
tassanak be, Isten által elkövetett azon bűnnek en-
gesztelésére, midőn tudnillik a holdvilágtól elvevé 
világosságát s azt a napra ruliázá." 

„Az Isten mindennap megemlékezik azon nyo-
morgatásról, melyet szenvednek a zsidók más nem-
zetektől; két könyet önt a világtengerbe s a fájda-
lom miatt mellét veri mind két oldalán." 

„Egykor a rabinusok Eliezer rabbi ellen vitat-
koztak; Isten az égből hallatván szavát, Eliezer 
rabbi pártját fogta ; miért is megliaraguván a többi 
x-abbinus, az Istent kiközösítés büntetésével illeték. 
Ekkor az Isten elnevetvén magát, mondá: „az én 
fiaim legyőztek engem !" 

„Egykor oly nagy bölcseséggel birt bizonyos 
rabbi, hogy az ördögöt és az Istent is egyszerre 
megcsalá. Midőn t. i. a tudós rabbi halálos ágyán 
feküvék, kérte az ördögöt, hogy őt a már már-hal-
doklót a mennyország kapujához elvezetni szíves-
kednék ; hogy látván az isteni lakásokat, annál na-
gyobb örömmel elköltözhessen e világból. Miután 
ezen kegyelmet az ördög régi barátjának megtette 
volna, a rabbi azonnal a mennykapuja közé vetvén 
magát, megesküdött az élő Istenre, hogy onnan soha 
el nem távozik; miért is az Isten kényszerítve lőn 
az embert magánál tartani ; nehogy esküjét meg-
szegje s igy ezen egyetlen mesterségével a bölcs 
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férfiú mind az Istent, mind az ördögöt egyszerre rászedte." 
Ily s hasonló számtalan mesétől hemzseg a talmud. A Bar-
juchre madárnak tojásáról irva vagyon : hogy mikor a fé-
szekből leesve összetört, tartalma 60. falut elöntött és 300. 
czéderfát összehasogatott. — S mily képzelődés kell annak 
elhivésére, ami a Bava bathra fol. 73. elbeszéltetik, Rabba 
Channának unokája azt mondá : „Egykor kimentünk a 
pusztába, láttunk ludakat , melyeknek tollaik kövérségök 
miatt kiestek, és zsirpatakok folytak alá." Ugyanazon 
Rabba beszéli : hogy ő egy halat látott, mely midőn dögölve 
a partra kivettetett, 60. falut elpusztított. Ebből 60. város 
evett és 60 város eltakaritá a többit ; és csupán a szemgöd-
réből megtelt 300. hordó zsirral. Későbben ezen halnak 
csontjai szétvágattak, hogy anyagot szolgáltassanak az el-
pusztított városok felépítésére stb. 

Valóban épületes tan- s törvénykönyv ! igen alkalmas 
volna a ker. műveltség* s fölvilágosodás egyenjogú terjesz-
tésére, előmozdítására. (Folyt.) 

Figyelmeztetésül a nt, plébános uraknak. 
A szent-István-társulat 1866-ikévi naptárába egy hiba 

csúszott be, mely könnyen tévedést okozhat, amennyiben 
Gyümölcsoltó-Boldogasszony márt. 25-éről, mint virágvasár-
napról, 26-ára, vagyis az utána következő napra van téve s 
vastag betűkkel nyomtatva, mintha ekkor kellene az ünne-
pet megtartani ; holott az csak a napján vagyis 25-én lesz 
megtartandó. Erre nézve a következő szabály van megala-
pítva : a Gyümölcsoltó B. Asszony pro foro, vagyis a szent-
mise hallgatásának s a szolgai munkától való tartózkodásá-
nak kötelezettségével, csak akkor helyeztetik át, (és pedig 
fehér-vasárnap utáni hétfőre) ha a martius 25-e nagy-péntek-
re vagy nagy-szombatra esik, mint az a mult 1864-ik évben 
történt s legközelebb csak 1910 és 1921-ik években fog is-
mét előfordulni, mit e sorok irója nem igen fog megérni, ám 
engedje Isten, hogy a szives olvasó megérhesse ; de pro 
choro, azaz szentmiséje és officinma, mindannyiszor áthelyez-
tetik, valahányszor a) a mart. 25-e valamely böjti vasár-
napra esik, és pedig ekkor a magasabb osztályú ünnep által 
nem gátolt következő hétfői napra; b) valahányszor ugyanez 
ünnep virágvasárnaptól fehérvasárnapig terjedő két heti 
időközben fordul elő, s ekkor miséje és officiuma fehérvasár-
nap utáni hétfőre helyeztetik át, mindkét esetben a sz.-mise 
hallgatásának s a szolgai munkától tartózkodásának köte-
lezettsége a martius 25-éhez kötve maradván. S ez utóbbi 
eset adta elő magát az idén is, amiért is az ünnep pro choro 
fehérvasárnap utáni hétfőn, pro foro azonban a napján 
vagyis a virágvasárnapra eső martius 25-én ületik meg. 

Z. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir . Fölsége jan. 24-én kelt legf. elhatározásával a váczi 

székesegyházi káptalanhoz P a p p József jobbágyi, Körrey Ferencz szeg-
vári plébánost czimzetes kanonokká legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatot t . 

PEST, febr. 15-én. Initia dolorum, a sülyedés kezdete 
a házasságban, midőn megfosztatva szentségi jellegétől, 
mint magán vagy közjogu szerződés vétetik. A törvény-
hozók a gyakorlati élet szemérme, a velünk született jónak 

érzetében nem mentek oly mélyre, semmint a bölcsészek az 
ö érzéketlen íróasztaluknál. Mi is volt a bölcsészet gyakor-
lati tárgya a pogány világban ? Az egyéni és társadalmi 
élet hasznainak föltételeit vizsgálni. Legbölcsebb volt, aki 
legügyesebben tudott élni. Magasabb indokot nem ismer a 
pogány világ erkölcstana, mintsem : hoc beatum efficit in 
terra. A házasság is a hasznok egyik forrása volt az egyénre, 
s az államra, a rokonsági kötelékek, a gazdagság gyarapo-
dása, és a gyermekek, kivált a fiak sokasága által, s a böl-
csész az ő rideg, elfásult szivével a magán- és a közjog el-
méletének következéseit kimondta, melyet a törvényhozó 
rettegett kimondani. De mit a törvényhozó rettegett kimon-
dani, azt az egyén eszélyessége, kedvező alkalmakban, nem 
rettegett érvényesíteni. 

Ha magánjogu szerződés volt, az egyén hasznot kere-
sett belőle, gazdagságot, sok gyermeket a gazdagság mellett, 
vagy nehogy a gyermekek száma meghaladja a gazdagság 
nagyságát, a bűnös eszközökkel keresett magtalanságot, s 
ha ez nem sikerült, a gyermek meggyilkoltatott. Plato akarta, 
hogy mindenki kényszeríttessék a házasságra, a gyermek-
nemzésre, fenyegetéssel, a polgári jog megtagadásával. ') IIa 
a nemzés nem sikerült, az olválasztás, a második nősülés pa-
rancs lett. Aki ismerte a nőnek magtalanságát, s az eladás-
nál ezt elhallgatta, a vevés semmis lett. l ) Sparta ily törvényt 
birt. „Miért nem kélsz fel előttem, aki fiakat nemzettem a 
hazának, te pedig egyet sem ?" 3) Emiatt Athéneben szabad 
volt saját testvérét nőül vonni, Cimon meg is tet te .4) Athéné 
megfogyván a háborúkban, kétnejüséget parancsol. 3) Euri-
pides elborzad, mily bünfészekké lettek a családi házak. 6) 
Multiplicamini lett a főczél, mint a barmoknál, mivel ez volt 
az egyeseknek, ez volt az államnak érdeke. 

Corvilius Ruga Romában jelentkezett a tanácsnál, el-
válást kért nejétől. „Miért ? kérdi a tanácsnok, nőd fiatal, 
egészséges." „Elválok tőle, mivel magtalan," azaz, a szerző-
dés nem hozott hasznot, feloszlott tehát, mint egy bukott vál-
lalat a kereskedésben. 1) Hőmére húsz helyen tesz emlitést 
a hasznos többnej üségről, Agamemnon elűzi Chryseist, mivel 
Clytemnestraból több hasznot vár, megigéri Teucrusnak, 
ha Hectort megöli, hét nőt igér Achillesnek, ha a trójai had-
járatban részt vesz. Dionysius siracusanus egy napon két 
feleséget vesz, ez által hatalmát és gazdagságát erősiti ; B) 
Pyrrhus elveszti nejét, vesz helyette hármat, miért? hogy 
hatalmát erősítse.9) Demetrius Poliocertes meglát egy 
leányt Athene utczáján, Miltiades rokonát, nőül veszi, habár 
már négy felesége volt ; megy Argosba, Molosses, Epyrus 
királynak húgát elveszi ; ennél találja Pyrrhus megszökött 
nejét, ezt is nőül veszi ; elfoglalja Corcyrát, beront Asiába, 
Miletusban az egyptomi király leányát elveszi. J0) Maecenas, 
irja Seneca, millies uxorem duxit ; s másutt 1 ') irja a háza-

' ) Leg. VI. 
2) Aul. GelL de vend. serv. rom. 
3) Pitit. 18. — Aul. Gell, de hon. senect. — Jul ia de aldult. 
4) Corn. Nep. Cimon. 
5) Leg. XIII . 
6) De vita Euripidis. 

Mostesquieu. Espri t des Lois XVI. 16. 
8) Diod. Sic. XIV. 44. — Plut . Dion. I I I . 
9) Plut . Pyrrhus. 9. — Cic. Tusç. V. 
10) P lu t . Demetrius. XV. XXVII . LIV. — Pyrrhus , XI. 
" ) De benef. III. 16 
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sulandókról : „exeunt matrimonii causa, nubunt divortii," az 
elválás „quasi matrimonii fructus," irja Tertullianus. Voltak 
nök, kik éveiket nem a consulok, de férjeik száma után je-
lezték; s mikint Martialis i r ja : húsz nap alatt már a tizedik 
férjnél volt. Plato, Aristoteles mind ezt eszélyesnek, helyes-
nek mondták. Aki több hasznot tud húzni a magánjogu szer-
ződésből, az a legokosabb. 

Romában a decorumra figyeltek. Sylla, lekötni akar-
ván Pompejust, saját leányát ajánlja neki. Akadály jött 
közbe. Pompejus már nős, Sylla leánya pedig férjes, viselős 
volt, Pompejus szerette nejét, gyűlölte Syllát. A házasság 
mégis megtörtént. 12) 

Pompejus egyik leányát eligéri Cépionnak, másikát 
Faustusnak. 0 maga nőül veszi Caesar leányát, sajátját pe-
dig Cépionnak adja, Faustus, ezen emberüzletbon mint ha-
szonvehetetlen, elejtetett. 13) 

Hoi'tensius megkivánja Cato leányát, Bibulus nejét. 
Több gyermek anyja volt már. „Annál jobb reám," mondá 
Hortensius. „Azon fölül Bibulus szegény, én pedig gazdag 
vagyok ; oh ! ha mindenki nőt cserélne, mily haszon volna 
az államra!" 14 Nincs az erkölcsről, nincs a törvényről,csak 
a haszonról szó a szövetségben. De Bibulus ellenszegül, ne-
jétől nem akar elválni ; „jól van, mondá Hortensius, kölcsö-
nözze őt tehát nekem, s minden jó lesz." Bibulus erre sem 
áll. Cato fejét töri, mivel Hortensius rokonságát igen óhaj-
totta. Egyszer, mikint Horatius irja : „narratur et prisci Ca-
tonis saepe inero caluisse virtus," poharak között mondja 
Hortensius Catonak: „leányodat nem kaphatom, add ide 
saját feleségedot." „De én nőmet szeretem." „Annál inkább, 
mivel látom, hogy szeretetre méltó, kölcsönözd ki tehát." 
„Nem lehet." „Hogyan ?" „A nőm nem fog bele egyezni." 
„Csapja el." „De az anya ellent fog mondani." „De ha az 
anyja bele egyez, átengedi-e nejét ?" „Menjünk tehát ipám-
hoz." Ez a Cato severus, ki előtt tiszteletből Pompejus a ta-
nácsban felkelt. I5) 

Haszon levén a házasság főczélja, e szerint köttetett., 
szakittatott. De a törpe, beteges magzatok haszontalan czikk 
volt. „Cito necato," mondja a tábla 12 törvényeinek szava. 
A sok gyermek is teher ; akadályozd tehát a nemzést. Mal-
thus elmélete épen nem uj, 2000 éves. Plato erőszakos elvá-
lasztást javasolt ez esetben. , ü) 

„Tudja meg kötelességeit, igy szólt a romai az ő ne-
jéhez ; én csak magzatok miatt vettem nőül, ,liberorum quac-
rendorum causa/ igyekezzünk tehát e czéllioz jutni ; de én 
teszek ami nekem tetszik, ön pedig, amit én parancsolok.11) 
Ha ebéd után elfelejtkezném magamról, ezt ne vegye fel, nem 
is akarom, hogy engemet kövessen. , s ) Ez az én jogom ; de ha 
ön hütelen talál lenni, előre megmondom, hogy megölöm ; 
én feleségemnek született birája vagyok. '9) Azonban, mivel 
a férfi ri tkán kaphat ja rajta nejét a hütelenségen, lesz egy 

" ) Plut . Pompejus, VIII . 
" ) P lu t . Pompejus, XLIX. 
l*) Cato Utic. XXIX. 
l s ) Loudun, les deux paganismes, p. 2 7 4 - 2 7 7 cd. Paris . 1865. 
16 ) Lex V. — Arist. Polit. I I . 7. 
n ) Aul. Gell, de inor. antiqu. 
" ) Plut . Praecepta de matrim. 14. 
">) Cato, Aullius Gelliusnál X. 23. 

módom, melyet előre megmondok. Sine Cerere et Libero frí-
get Venus ; és proximus a Libero pâtre intemperantiae gra-
dus ad inconcessam Venerem esse consuevit ; 2") ha tehát 
haza térek, csak azért fogóra megcsókolni, hogy megtudjam, 
ivott-e bort ; 2 ') ha ezt tapasztalom, annyi lesz, mintha hü-
telen lett volna, s azonnal meggyilkolom, vagy pedig töm-
löczömbe záróin, ott fog éhen elveszni. 22) Ha a férfi hütelen, 
az állam csak nyer, de a nőnek hütelensége az állam rom-
lása." — Ez a házasság szentség nélkül, . . . . de a ker. er-
kölcsök befolyásán is kivül. Európában az ős, meggyökered-
zett kor. erkölcsök, a kath. egyháznak tana, a kath. élet 
fegyelme nem engedi a szentség nélküli házasságról szóló 
tannak gyászos következéseit ; azért ott kell azt vizsgálni, 
ahol magában volt, vagy legalább ahol a kath. élet fegyelme, 
a secták sokasága miatt, kevés befolyással bir az életre, pél-
dául Amerikában. A kath. egyháztól elszakadt felekezetok 
tanait csak a kath. egyház tar t ja vissza a szigorú lehúzá-
soktól, s az élet kedvezőbb képet fog mutatni, semmint 
a tan. 

Kereskedési kötvény levén a házasság, a nő áruezikk 
lett ; hanem aljasságában nem is viselte magát másképen.-
Nem festjük az eleusisi titkokat ; a görög nők feslettsége pél-
dabeszéddé vált. „Nulla Lacedaemoni tam est nobilis vidua, 
quae non ad leiiam eat, niercedc conducta," irja Cornelius Ne-
pos. A helyzet fulánkja nem csak abban volt, hogyez igy volt, 
hanem hogy ez rosznak nem tekintetett. Aspasia, a faj talan 
életűnek estvéin Socrates is megjelent, néhány ezer év múlva 
magyar folyóiratnak is adott nevet. Aspasiánál a bölcsészek, 
a szónokok, az államférfiak épen ugy jöttek össze, mint egy-
koron a Palais-royal termeiben. Csakhogy itt titkon ment 
minden, a beavatottakon kivül senki sem jelenhetett meg ; 
Aspasiánál pedig minden nyiltan ment. Az ,Aspasia' folyó-
irat is lehetett a magyar irók légyottja. A nőnek álnoksága 
a fér j anyagi erejét, hatalmát túlságosan kipótolta. Festa 
Cereris, Plutonis nem ismeretlenek ; bár azok lennének 
örökre. Ha a férfi hatalmasabb, a nö ravaszabb. Romában 
423 körül a férfiak egyszerre hűlni kezdtek, a jelenet dög-
vésznek vétetett. A nők mérgezték a zsarnokokat ; aminek 
következtében 70 nő halálra Ítéltetett. 23) Plautus színda-
rabjait nem emiitjük ; Roma oda jutott, hogy l szent Leo 
pápa „silvam istam frementium bestiarum, et turbuleiitissimae 
profunditatis oceanum" nevezhette ezen időből, mikor szent 
Péter „trophacum crucis Christi Romanis arcibus inferebat." 

Igy találta a ker. egyház a házasságot. Visszaadta a 
házasságnak természetfölötti szentségét, vissza a nőnek is 
az ő méltóságát. Justinianus, Tlieodosius a romai törvényt 
nem tudta meghaladni, igyekezett mégis szomorú következ-
ményeit meggátolni. Nem sok eredménynyel ; példa reá Ju-
stinianus 117 novellájának 10 fejezete, mely a bona gratia 
elválást zárdával bünteti, 11 Justinus 140-ik novellája pedig 
ismét megengedi. Az egyháznak kellett egészen átvenni a 
házassági törvényhozást, törvénykezést, hogy mint szentsé-
get a nemzetek életébe is átvigye. Át is vitte, meg is ala-
pította, míglen a törvénytudók ismét a romai jogot meg nem 

m ) Val. Max. I I . 1. 
21) Aul. Gell, de mór. aut. Rom. — Plin. XIV. 13. 

Val. Max. VI. 3. „uxorem füsti interemit ." 
M) Tit . Livius VIII. 18. — Val. Max. II . 5. 



kisértették az államra át-átvinni. A romai jog igy átvive a 
királyból zsaruokot, az alattvalókból lázadókat, a katona-
ságból praetorianusokat csinált, s a magán, közjogu köt-
vény, szerződés nemcsak a nemzet és a fejedelem közötti 
viszonyra, hanem a házasságra is alkalmaztatott ; lett a ki-
rály szerződéses államszolga, lett a házasság polgári kötvény^ 
melynél az utána jövő egyházi szentelés a felek jóakaratára 
bizatik, akár teszik, akár nem, a kötvény be van jelentve, 
tehát polgárilag érvényes. Hogy nem szüli a romaiaknál, 
vagy a görögöknél felmutatott gyászos következéseket, az 
csak a franczia és a belga nép vallásosságának tulajdo-
nitható. 

Hazánkban mai napig a törvényhozás szentségnek te-
kinti a házasságot, s a törvénykezést az egyháznak kezében 
hagyta, tisztelte, az Ítéletet az alispány büntetés alatt végre-
hajtani köteles. A német törvény a magyarországi tör-
vényhozással, törvénykezéssel szemben injuriosusnak mond-
ható ; de a lényeg mégis meghagyatott az egyház kezében, s 
nálunk a rövid idő alatt teljesen foganatba sem ment. Baty-
tyányi Kázmér cselekedete Boroszlóban a forradalom előtti 
időből igen egyes tény, egyes botrány ; hogyan maradhatott 
egyházi censura, canoni perbefogás, s ennek bevégezte után 
a politikai hatóságnak felszólittatása nélkül ? erről már késő 
szót vesztegetni. Kijátszása volt ez a magyar törvénynek ; de 
épen azért a törvény érvényességének bevallása. Exceptio 
firmát regulám in contrarium. 

A vegyes házasságok adnak alkalmat, hogy a törvény-
hozás e tárgyról is rendelkezzék. Rendelkezett 1844-ben. 
Amint t. Blázy L. urnák felszólalása mutatja, kevés volt. O 
ily törvényt kér : 1) „A vegyes házasságok eljegyzése és es-
ketése a házasulandók akarata szerint, akár a kath. akár a 
prot. pap által teljesíthető." 2) Ha pedig valamely pap (kath. 
és prot.) a hirdetést, vagy erről szóló bizonyítványt megta-
gadná : e nélkül is szabadon megeskedtetheti a másik pap, 
midőn saját egyházában kihirdetvén, semmi akadály sem je-
lentetett be. 

A viszálynak, a panasznak nincs dogniaticus értéke ; 
mivel a vegyes házasság, ha a felek az assistentia passivá-
val meg nem elégedtek, eddig is a prot. paphoz mentek ; 
megelégedni pedig, vagy meg nem elégedni szabad tetszé-
sökben volt. Az első pont tehát egészen fölösleges ; pénzkér-
dés ez, kötekedés a stoláról, és nem több. Az assistentia pas-
sivát megvető kath. fél vétkezik, ezt a plébános köteles neki 
megmondani, avval elereszti. 

A második pont dogniaticus értékű, lia mégis hiányos 
fogalmazása miatt van értelme. Tisztán bizonyítványt akar-e 
t. Bázly L. ur a kath. plébánostól, a kihirdetésről, hogy 
megkapván azt, összeadja a feleket, habár a bizonyítvány 
felmerült akadályról is tesz említést ? Es ha, amint köteles 
is, a kath. plébános a kath. egyház canonjai szerint veszi az 
akadályt, köteleztessék a kihirdetést másodszor is, harmad-
szor is folytatni ? Kész-e tiszt. Blázy L. ur a kath. fegyelem 
canonicus akadályait valóságos akadályul elfogadni, vagy 
pedig hallván, hogy a kath. plébános a második, a harma-
dik kihirdetéssel felhagyott, mégis a feleket összeadni ? Nem 
mondja, sőt az ellenkezőt látszik insinuálni. F — y J—f ur 
ellenben a felek szabad választása ellen, hol adassanak össze, 
törvényt követel i rván: „legczélirányosabbnak tartanám, 

lia a törvény minden felekezetre nézve kötelező erővel ki-
mondaná : ubi sponsa, ibi copula ; s aki az általa kért re ver-
salis ki nem adatása esetében valamely pártól a templom-
bani esketést megtagadja, a legrövidebb per ut ján szigorúan 
büntetendő." 

Valóban, nagy vitézség ! ellenünk rögtön gens-d'ar-
meokat küldeni csupa testvéri szeretetből ! Törvény, kény-
szerítés, büntetés ! Egykoron mást kiáltottak : christianos 
ad leones ! Az idők változtak, de nem a lélek, mely e szava-
kat egykoron kiáltotta. Gens-d'-arme a szószékre, hogy a 
hirdetés megtörténjék ; gens-d'-arme az oltárhoz, hogy 
az áldás a hitgúnyoló felekre is ráadassék ; gens-d'-arme a 
kath. plébános szobájába, vagy lia valahova megy, a sarkába, 
hogy reversalist ne követeljen ; gens-d'-arme minden kath. 
leányhoz, és ennek szüleihez, hogy a születendő gyermekek 
kath. nevelését ki ne köthessék. Protestáns lelkismereti, 
protestáns cultus-szabadság Magyarországban F — y J—f ur 
szerint ! Gens-d'-arme ! pandúr ! talpas ! darabant ! — utánok, 
mint őrszemvezér, a fiatal F — y J—f ur ! — A polgári szabad-
ságok édes napjait igy élveznők, mikint 1793-ban a fran-
cziáknál, ha valaki keresztet vetett. Egy kis komoly gon-
dolkodás sem ártana ily javaslatoknál. Dicsérhetik sokan 
F — y ur gens-d'-arme-os, pandúros buzgóságát, még egy 
Fouclié is elveszettnek látszik benne ; de megsúghatjuk 
neki a mult idők történetéből, hogy, kérjen-e, kérliet-e a 
kath. plébános reversalist, adjon-e, adhat-e a prot. férfi ilyest ; 
végre adjon-e, adhat-e a kath. plébános egyházi áldást a há-
zasokra, hol a fiak kath. nevelése becsület-szó mellett nincs 
megígérve, ez már megoldott kérdés, bevégzett ügy, s nagy 
tisztelettel valánk F — y J—f ur iránt, hogy olcsó áru ötletét 
megemlítettük, mivel máig is gondoljuk, hogy czikkét tek. 
Ballagi M. ur csak is ,passirt' szóval eresztette, mint a muszka 
csendőr a német szinészt a határon. (Folyt.) 

• DEBRECZEN VIDÉKÉRŐL, febr. 8-án. A prot. to-
lerantia, consequentia és benevolentiáról néhány adatot köz-
lök. Nem megyek ezekért túl a tengeren, nem is fürkészem 
át érettök a ,Presse' hasábjait , sem Müller W. G. báró 
Brokhausnál Lipcsében megjelent „Reisen"-eit, hogy valami 
mexicoi képtelenségeket, mint valóságot tár jak a jóhiszemű 
olvasók elé, mikint a Prot, egyli. s isk. lap decemberi egyik 
számában tevé ; innét a vidékről is szolgálhatunk egygyel-
mással, habár ezek nem vetekedhetnek is a mexicoi barátok 
hajmeresztő tetteivel. Nehogy pedig valamiképen szemé-
lyeskedésről vádoltassam, elhallgatom a szereplő személyek 
és helyek neveit. De lia valaki az elhallgatásban valótlan-
ságot vélne rejleni, ft. szerkesztő ur megsúghatja a kétke-
dőknek az események szinterét. 

. . . ö . . . é . y szépen berendezett prot. temetőjét több-
ször hallván dicsértetni, egyik barátom társaságában elmen-
tem azt megtekinteni. Csakugyan csinos sírkertnek találtam 
magam is. Az utak benne rendezvék és szép fákkal sűrűen 
beültetvék. Erdőnek képzelné távolról az ember. „Az uri 
osztály — mondá társam — itt egy völgyben külön temet-
kezik, nézzük meg síremlékeiket." Ugy tettünk, mint in-
ditványozá. Nézelődés közben egy csinos kőkereszt akadt 
szemembe. „Hát e kereszt kié — kérdém meglepetve — 
hogy került ez a többi emlék közé ?" „E keresztnek egész 
története van" mondá társam, s elbeszélé azt, melyet én 
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ezennel kivonatban közlök : J . n. e. görög vallásn keres-
kedő elhalván, saját kívánságára prot. lelkész által a prot. 
sírkertbe temettetett. Családja a sír fölé keresztet, és pedig 
a természetes fát hiven utánzó igen szép kőkeresztet csinál-
tatott. A kereszt láttára többen és pedig az uri rendből fel-
zúdultak, hogy ők ily botrányt — (olvassuk szent Pálnál : 
judaeis quidem scandalum, de hogy keresztények előtt, scan-
dalum lenne, azt most halljuk,) nem tűrnek. Fel is szólítot-
ták a családot, hogy vagy távolítsa el temetőjükből a ke-
resztet, vagy legalább fürészeljék le két ágát. Volt azonban 
az elhunytnak a protestánsok között is néhány jó barátja, 
kiket hozzá sógorsági kapocs is kötött. Ezek pártját fogták 
a keresztnek, vagy jobban mondva a családnak, s a zúgo-
lódókat azzal fenyegették, hogy az újságban kiteszik. No 
erre aztán megadták magokat; mert a 19-ik században ők 
sem akartak nem fölvilágosodottaknak és türelmetleneknek 
mondatni, habár valójában azok voltak is. De azt mégis 
megtette valaki, hogy a keresztre rálőtt ; mert ez több he-
lyen serét által megsérültnek látszik. 

Ugyanezen halott még éltében a helybeli prot. isko-
lára alapítványt tett, melyért az ifjúsági cantus évenkint 
>,requiem"-et szokott tartani az elhunyt sírja fölött. Protes-
táns requiem ! mi az ? kérdhetné valaki. A halál évfordu-
lati napján a cantus kimegy a sírkertbe, s a halott lelke üd-
veért elzeng néhány éneket a sírnál. Ez „requiemnek" ne-
veztetik. Nincs purgatórium, de van requiem ; ez conse-
quentia. 

Hát az, hogy itt egyik vidéki prot. templomban Bocs-
kay arczképe szemlélhető ? Igaz, Bocskay terjedelmes föld-
birtokkal ajándékozta meg az ő hü katonáit, ezért van az 
arczképe tiszteletben : de bold. Szűz Mária Megváltóval, a 
Megváltó pedig örök élettel ajándékozott meg ; jó volna ezek 
iránt is a háladatosságot igy megmutatni, és az unokák 
előtt hirdetni. Hol a consequentia ? 

A t . . . si prot. templom szószéke fölött egy galamb-
alak vagyon. E levél irója az illető lelkész társaságában 
megtekintvén ama templomot, egészen meglepetett annak 
láttára, mit észrevevén a prot. lelkész, kezdte magyarázni : 
mire való ama galambkép ? De, uraim, ha már a Szentlel-
ket ábrázoló galambképnek helyet adnak a templomban, 
miért nem adnak helyet Krisztus képének is ? annálinkább, 
mert az Istenségnek második személye a mienkhez hasonló 
testben járván a földön, élő példa is akart lenni, hogy mikint 
ő cselekedett, mi is aképen cselekedjünk. Az ő életének s 
szenvedésének egyes jeleneteit ábrázoló kép talán eleve-
nebben elénk tüntetné : mennyibe kerültünk mi neki ; s a 
bűnbánatra, magába szállásra inkább ösztönözhetne, mint a 
csak ajándékaiban ismeretes Szentlelket eléállitó galamb-
alak ? Ez is consequentia. Volna még elég irni valóm, 
de most ez alkalommal legyen elég. Majd nem sokára a be-
nevolentiáról is szolgálok egy néhány adattal. T. Blázy L. 
és Hámos L. uraknak előre is figyelmökbe ajánlom. 

; A 

PECS, jan. 18-án. O exclja kegyelmes püspökünk m. 
é. sz. János ev. ünnepén egy főpásztori körlevelet bocsátott 
ki megyéje papságához a péterfillérek gyűjtésének czélszerü 
rendezése ügyében, amelyben szentséges atyánk jelen szo-
morú helyzetét élénken ecsetelvén, a tőle nyert számos jó-

tétemények vázlatos elsorolása után, a magasztos eszme ter-
jesztése- s foganatosítására nézve a következő pontokat 
állapitá meg : 1) A megye lelkipásztorainak atyailag meg-
hagyatik, hogy valamely vasár- vagy ünnepnapon, melyen 
a szentegyházba a hivők legnagyobb része meg szok je-
lenni, a főpásztori szózat alapján, egy szentbeszédben buz-
dítsák a népet a kath. világ közös atyja iránti kegyeletre 
és adakozásra ; és pedig, hogy senki túlterhelve ne érezze ma-
gát, a szegényebb sorsnak évnegyedenkint csak egy, a jobb 
módúak két krt . ajándékozzanak. 2) A gyűjtés pontos telje-
sithetése és a begyülendő összegek följegyzése végett a lelki-
pásztorok által a lelkészi összeírás szerint két családi név-
jegyzék készíttessék, melyek közöl az egyik a plébánia hi-
vatalnál marad, a másik esperesi uton a megyei hatósághoz 
beküldetik. 3) A gyűjtés módjára nézve minden lelkész a 
község elöljáróival előlegesen értekezzék ; eszközlésére pe-
dig az elöljárók, tanítók és egyházgondnokok közreműkö-
dését kérje ki. 3) A gyűjtés f. 1866. év jan. 1-től veszi kez-
detét, és a begyülendő összeg esperesi uton minden évnegyed 
végén a megyei hivatalhoz átszolgáltatik. 5) A péterfillérek 
gyors átszolgáltatásával, az egyes plebánosi számadásokrai 
felügyelettel stb. mint a megyei hatóság természetes közve-
títői, a kerületi esperesek bízatnak meg. — Miután továbbá 
Krisztus urunk Helytartójához, az egyház látható fejéhez 
legközelebb állnak az áldozárok, qui de altari vivunt : a ke-
gyes főpásztori rendelet folytán is ezeknek keilend példával 
elöreinenniök a szentatya iránti szeretet gyakorlásában is. 
Ugyanazért ő exclja a papságra nézve ily rendet vél meg-
állapitandónak : 1-ör a főt. káptalan tagjai évenkint lega-
lább 5—10 f r to t ; 2-or az egyházi javadalommal ellátott lel-
kipásztorok a javadalmak három osztályzata szerint éven-
kint 1—3 fr to t ; 3-or a többi áldozárok az állások különfé-
lesége szerint 1—2 frtot fizetnek. 

E főpásztori levelet megyénk lelkipásztorai — mint 
értesülénk — öröm, lelkesedés és aggodalom között fogad-
ták. Örömtől lelkesültek, hogy emo bölcs atyai intézkedés 
által a mármár mindenétől megfosztott sz. Péter széke szá-
mára hazánkban is egy élő jövedelmi forrás van megnyitva, 
és azért magok részéről a legnagyobb készséggel ajánl ják 
fel filléreiket ; de aggódnak másrészről, mert a nép nagy 
szegénységével és az uronczok botrányos hithidegségével 
szemben nem várnak oly fényes sikert, milyent a jólelkek 
kilátásba helyeznek. A szegénységet teljes mérvben méltá-
nyolja maga a körlevél is, midőn a fizetendő részleteket a 
lehető legcsekélyebb mennyiségre szállítja le, és ezt is min-
denki önkénytes nagylelkűségétől feltételezi ; a mindinkább 
terjedő vallásos közönyösség pedig csak ösztönül szolgálhat 
nagyobb buzgalomra, hogy sz. hitünk magvait ily módon 
is necsak elhinteni, hanem a hit főörének folytonos kegye-
letes emlékben tartása által egyszersmind meg is gyökere-
siteni iparkodjunk. 

PARIS, jan. 20-án. Az oktatásügy 20 lap által van 
képviselve, melyek között kitűnő a zsenge kornak számára 
irott „L'ami de l'enfance" és „Le dimanche des enfants." — 
A jogtudomány számos és jeles közlönyöket számit, ezek 
között a bulletinsek, különösen „De la cour de cassation" 
és „Gazette des tribuneaux" érdemelnek emlitést. A 25 po-
litikai nagy lap a fenemlitett katholikus közlönyöket kivéve, 



többé kevésbé mind forradalmi irányzatot képvisel, mind az 
1789-iki elvek terén áll; különben a legkülönfélébb színe-
zetűek, a doetrinair és deisticus „Débats", a szigorúan csá-
szári „France" és „Constitutionnel"-től kezdve le egészen a 
vörös ,Patrie', ,Opinion nationale' s ,Siécle'-ig. 48 lap nem-
zetgazdászattal, 46 orvosi tudománynyal, 28 természettudo-
mánynyal, 30 földészettel és méhészettel, 10 kertészettel és 
erdészettel foglalkozik. 16 katonai és 10 tengerészeti lap 
van. 25 újságban különféle tárgyak, mint, történet, földleí-
rás, diplomatia stb. tárgyaltatnak. 61 lap szép művészeteket 
tárgyal, melyekhez a fényképészetet is számítják ; 27 vas-
úti, bányászati, távirdai ügyeket és érdekeket képvisel, 19 
pedig pénzügyet. 69 lap az ipar, mesterségek, és mütanra 
vonatkozó ismereteket terjeszt, amennyire lehet népszerű 
irályban. A szorosan irodalmi lapok száma 87, ezekhez más 
34 járul az ifjúság és nőnem számára. Női munkákban tör-
tént legújabb felfedezéseket, divatot 54 képvisel. Lovászai-
nak 14 lap szolgál. Végre könyvészeti közlöny 20 van. 

ROMA, jan. 20-án. A lapok Mayendorf bárónak a 
szentatya által újév napjáni fogadtatása alkalmával történ-
tekre vonatkozó tudósításaik csakugyan megközelítőleg va-
lók voltak. A muszka ügyvivő által elkövetett méltatlanság 
ujabb indok legyen reánk nézve, hogy szent a tyá ika t sze-
ressük, s ezen szeretetnek mennél több tanujeloit adjuk. 
Olaszhon folyton rablást követ el, midőn a pápai tartomá-
nyok négyötödéből szedi az adókat. Az azokra eső állam-
adósságokat a pápa fizetvén, roppant szorult helyzetben 
van, melyen segiteni nekünk komoly kötelességünk. — 
Olaszország különben szomorú helyzetben van, melyből sem 
a belga követ liizelgő üdvözletei, sem a királynak Porosz-
ország részéről küldött sasrend ki nem mentendik. *) Vagy 
utczai lázadásnak néz elébe, vagy forradalomnak a kor-
mány részéről, melyet államcsínynek szoktunk nevezni. A 
nép tétlenül, szomorúan, utálattal nézi a két párt küzdel-
meit, melyek mindegyike Olaszországnak nevezi magát. A 
hadsereg egy időre az egyik párt részére döntheti el a győ-
zedelmet, de melyik oldalon fogja magát újra szervezni, ez 
nagy kérdés. — Ujabban sokat beszélnek több angol pro-
testáns megtéréséről. Az angolok ezen a télen az idegenek 
közt Romában a többséget képezik, vannak egyébbiránt itt 
jó számmal németek és francziák is. Borghèse berezeg fényes 
estélyeket ád. 

PARIS, jan. 30-án. Egy u j lap jelent meg mult dec. 
hó óta, mely a szentföld, és átalában a keleti ker. ka-
tholikusok érdekeinek fog szolgálni. Czime : „Szentföld, 
Mária királysága." Előfizethetni ezen lapra, mely havonkint 
kétszer jelenik meg, 5 f rankkal Grenoble városában Girard 
ügyvédnél, a lap tulajdonos — szerkesztőjénél. Az első két 
szám dec. havában jelent meg, tartalmaz több eredeti tudó-
sítást a keletről, és a szentföld szentélyeiről, hagyományai-
ról értekezéseket. Átveszszük az első számból az Ádám sír-
járóli értekezést. „Golgotha syrus szó, melyet a latinok cal-
váriával forditottak, jelent pedig : főt, személyt. Nevezték 
hajdanta Móriának is, és egyike volt azon három pontok-
nak, melyek Siont Móriához csatolják. — Egy régi liagyo-

*) E sasrend, mely csak királyi fiaknak, és legmagasabb államá-
roknak szokott adatni, Antonelli bibornoknak is egyszerre megadatott 
Victor királylyal. 

mány szerint Golgothán volt Ádám sírja. Igy Epiphanius, 
ki Palestinában született, ismervén a zsidók titkos iratait, 
és hagyományait, mondja (Haeres. 45, 5) : „E librorum ele-
inentis didicimus nostrum Jesum Christum in Golgotha esse 
crucifixum; ministrum in eo potissimum loco, in quo Adami 
corpus jaceret." Tertullián is beszél ezen hagyományról, 
(contra Marcionem) mondván : „Hic est victoriae signum, 
hic hominem primum suscepimus fuisse sepultum." „Egy ha-
gyomány — igy ir Origines — mely reánk szállt, arról tudó-
sít , hogy Ádám azon a helyen temettetett el , hol Jézus 
Krisztus keresztre feszíttetett, hogy mindannyian kik Ádám-
ban meghaltak, Jézus Krisztusban támasztassanak fel, és 
hogy azon hely, hol az emberi nem feje visszanyerte életét, 
legyen ama hely, hol azt visszanyerje utódai számára is." 
Sz. Athanáz (cath. p. 1,004) mondja : „Jézus Krisztus a kál-
várián akart keresztre feszíttetni, mely a legtudósabb zsi-
dók tanúsága szerint Ádámnak temetkezési helye;" hogy 
amint sz. Vazul irja : (c. 50 in Is.) „azon a helyen, hol a ha-
lál Ádámot megbüntette, Jézus a halál fullánkját elvegye, 
erejét megtörje." Sz. Ambrus pedig imígy szól : (c. 10 in 
Luc.) „Azon, hely, hol Jézus Krisztus keresztje állott, egé-
szen megfelel Ádám sírjának, aminthogy a zsidók állítják." 
Aranyszájú sz. Jáuos (Hom. 4. in Joan.) „Jesum, ubi mors 
dominata est, ibidem trophaeum erexisse, hoc est crucem." 
Paula és Eustochia leányok, kik Jeruzsálemért és Bethlehem-
ért elhagyták Romát, ezen titokról igy írtak Marcellának : 
Jézus vére Ádám testére folyt, azt feltámasztotta, és igy tel-
jesedett a sz. Pál által idézett mondat : „Surge, qui dormis, 
et exsurge a mortuis." Szent Jeromos bírálat alá vonván 
nazianzi sz. Gergely ama állítását, hogy Ádám Hebronban 
temettetett el, igy ir : feltéve, hogy igy lett volna is, az nem 
akadályozhatta Noét, vagy fiát Semet, hogy Ádám testét 
vagy fejét Golgothára vigye. Végre sz. Ágoston (serm. 17 
de tempore) irja : Golgotha sziklái meghasadtak, megnyíl-
tak a patriarchák sírjai, különösen Ádámé, ki a hagyomány 
szerint itt nyugodott, hogy az orvos vére a betegre hullván, 
azt meggyógyítsa „et vero fratres non incongrue creditur, 
quia ibi erectus sit medicus, ubi jacebat aegrotus." Ennyi 
bizonyság által megoldva hiszszük a kérdést, melyre külön-
ben sz. Irenaeus, Cyprián és mások is válaszolnak. 

BERLIN, jan. 22. Bismark közlönye a „Norddeutsche 
alig. Zeitung" azt törekszik bebizonyítani, hogy az irhoni 
fénián és az ezelőtti titkos varsói kormány ugyanazon egy 
társulat. Anélkül, hogy bármily titkos társulat védelmére 
kelnénk, mégis könnyű eme társulatok keletkezését magya-
rázni. Lengyelhonban ugy mint Irhonban a katholikusok a 
legnagyobb üldözéseknek vannak kitéve, ki csudálkozik te-
hát, ha néhányan közölök erőszakos eszközökhöz is nyúlnak 
halálos ellenségeik lesujtására? Jó lett volna különben az 
okos N. Z. szerkesztőségének azt is megjegyezni, hogy a 
catholicismus fejei minden időben és minden titkos társula-
tokat kárhoztattak, a porosz királyok pedig pártfogolták. 
Ha tehát a féniánok és varsói titkos kormány társulatokat 
alakítottak a törvényes hatalom megbuktatására, ez is az 
ily királyi pártfogóknak tulajdonítandó. Szabad-kőmivesség 
nélkül nem lettek volna soha féniánok. Az angol lapok, me-
lyek annyira kikeltek a szabad-komi'vesek kárhoztatása el-
len, a fénian mozgalmak által ngyan meg lettek szégyenitve. 



E pontnál megemlíthetem, hogy a berlini lapok tudósításai 
szerint van Berlinben egy titkos alapitvány tanulók szá-
mára, kik szabad-kőmivesek gyermekei, neve ,Wilhelmsstif-
tung / és hogy a jelen király által alapíttatott, mikor trónra 
lépett. Ennek javára a yorki királyi páholyban előadások 
fognak tartatni. — E hó 4-én éjjel a sileziai Wundershütte 
helység kath. lakói megtámadtattak a protestánsok által, és 
hárman megsebesíttettek. A támadás oka az volt, hogy a 
katholikusok a helybeli protestáns tanodára adózni nem 
akartak, hogy ez ellen és pedig eredménynyel tiltakoztak a 
felsőbb hatóságoknál. 

JERUSALEM, dec. 13-án. A cholera tizedel bennün-
kei egy hónap óta. A zsidók kik itt hétezeren vannak 
először érintettek a ragály által. Miután itt semmi orvosi 
rendőrség nem létezik, mi csak akkor vettük észre a veszélyt, 
midőn ezek már futni kezdének. A latin patriarcha első volt, 
ki a betegek és szegények részére a keresztény szeretet se-
gélyeit rendszeresen alkalmazni kezdte. Naponkint hús- és 
rizs- osztalékokat adatni rendelt, és gyógyszereket ingyen. 
A görög zárda ellenben semmit sem tett, sőt gyógyszertárát, 
mely egyébkor nyitva állott, bezáratta, mert a szerze-
tesek, félvén a betegségtől, nem akar tak másokkal közle-
kedni. A görög patriarcha elhagyta a várost, hogy a falun 
jobb levegőt keressen. A szomszéd helyeken levő görög ál-
dozártfk hasonlót tettek, amiért állítólag az itteni basa szem-
rehányásokat tett a szakadár patriarchatushoz. Valamint 
Beyruthban és Alexandriában, ugy itt is a franczia consula-
tus dicséretet érdemel magatartásaért. A consulatus ügynöke 
szintén rendszeresítette a segélyt. Nem szükség említenünk, 
miszerint az irgalmas-szüzek a lehetőt megtették embertár-
saik segélyezésére. E j t és nappalt feláldoztak a kóíodákban 
és másutt is, a hová hivták őket. Óhajtandó, hogy a ragály 
ne kevesitse őket, mert úgysem sokan vannak. Aleppóban 
egy, Saidában hárman haltak el. Elvették jutalmukat az 
égben. Magokviselete, ugy mint a kath. áldozároké, minden 
dicséretre méltó. Ezen feláldozó szeretet előbb utóbb meg-
termendi itten gyümölcseit. 

VEGYESEK. 
Főt. Dume István ,Religio' számai a debreczeni posta-

hivataltól sorban visszaküldetnek. Mult évben is ugyanaz 
történt, mivel, mikint a postahivatal hátiratozta, Debreczen 
közelében Sárszeget sehol nem ismernek. Legújabban a pos-
tahivatal azt hátiratozza, hogy Sárszeg N.-Kanizsa, vagy 
Eszterháza mellett van. Csudálkozunk az érdemes postake-
zelő föld- és helytani tévedésén Magyarországban, s kényte-
lenek vagyunk neki megsúgni, habár a postahivatalra szük-
séges birodalmi helytani vizsgára nem készültünk, hogy 
Sárszegre Debreczenen, mint főpostahelyen, át N.-Léta, Szé-
kelyhíd, Margita, Micskén át megy a posta. Sok bajt szo-
kott nekünk okozni a t. postakezelők ilyen helytani isme-
rete ; a debreczeni postakezelőnek azonban lekötelezve va-
gyunk, hogy a számokat visszaküldötte, s nem az asztal 
alá dobta, miután, merre van Sárszeg, nem tudta. 

A közszeretet- s tiszteletben álló ft. Koczet Márk espe-
res és turnischai plébános ur január 30-án reggel véletlenül 

megjelent az alsó-lendvai tanodában, hol több tanulót az 
illető tantárgyakból kihallgatott s az itt magyarul tanuló 
vidéki gyermekeket kitartó szorgalomra buzditá, végre meg-
elégedése jeléül könyveket, szent képeket, sőt a szegényeb-
beknek Íróeszközökre pénzt is ajándékozott. Mily nagy örö-
möt szerzett a ft. esperes ur a gyermekeknek s menynyire 
tudta e kisded sziveket meghóditani, kitűnik abból, hogy 
midőn a tantermet elhagyandó az ajtó felé indult, az ott 
közellevő tanonczok körülfogták és kezeit, sőt akik azok-
hoz nem férhettek, öltönyét is csókokkal halmozták el ; — 
eleven képe volt ez isteni mesterünk ama mondatának : oh 
bocsássátok hozzám a kisdedeket, övék mennyekországa. 

( K - z . ) 
Toldy F . által irt magyar irodalmunk történetének 

második időszaka bibliákban, agendákban, legendákban 
folyt le. „Az Árpádok alatt megindult vallási (más nem volt,) 
irodalom, főleg a népies szerzetek elszaporodtával uj lendü-
letet vett." Irodalmi emlékeink e korból (14—15 század): a 
ferencziek bibliája ; evangelium darabok ; passió ; Mária 
siralma ; vallásos tanítások és elmélkedések ; vallásos éne-
kek ; imák; legendák; sz. Ferenczé, Margité, Orsolyáé. — 
„A klastromi irodalom e korban (Mátyás és Jagellók kora) 
az elébbeninek folytatása. De gazdagabb, különösen a le-
gendák szakában." (19. 1.) Irodalmi emlékek e korból : Bá-
tory bibliája ; zsoltárkönyvek ; pericopák ; vallásos tanítá-
sok ; szerzetesi írások ; postiilák ; vallásos énekek ; ima-
könyvek; legendák. (21 lap.) Szerencsés nemzetünk, kit a 
kath. papság vezetett be az irodalomra ; de melyik nemzet 
az, melyet nem ő vezetett a tudományosságba '? Mégis a 
setétség embere ő ! Miért ? Mert azt kívánta, hogy Isten 
ellen senki se merészeljen bölcsnek lenni akarni. Mások 
pedig épen ezt akarták. Az ördög is ezt javasolta a paradi-
csomban. 

Az egri főkáptalan folyó 1866-ik évi febr. 2-én tartott 
tanácskozmányában, néhai boldogemlékü Rajner Károly, 
felszentelt püspök, s egri nagyprépost által alapított segé-
lyezésekben, a végrendelet 17. 18. és 19-ik pontjai értelmé-
ben, 1865-ik évre a következőket határozta részesíteni: 
(Patay ! Bobori ! !) I. A mesteremberek részére alapított 100 
pforint dijban : 1) Kmett Antal csizmadia-, 2) Kiss József 
szűcs-, 3) Szentpéteri Ignácz csizmadia-mestereket. II. Az 
özvegy polgárnők részére alapított 60 pírt dijban : 1) Öz-
vegy Elek Mihályné Targosik Rozáliát, 2) özvegy Horváth 
Ferenczné Veiszinpek Karolint, 3) özvegy Goldsmid Mi-
hályné Martin Magdolnát. III. Az özvegy földmivesnők ré-
szére alapított 40 pengőforint dijban : 1) Özvegy Ignácz 
Jánosné Gallyas Karolint, 2) özvegy Galovics Jánosné Győ-
ri es Katalint, 3) özvegy Lesko Andrásné Bóta Erzsébetet. 
IV. Az újházasok, és pedig iparűzők részére alapított 100 
pfrt díjban : 1) Nagy Sándor ácssegéd és neje Tamasi Má-
riát. A földmivesek részére alapított 40 pfrt dijban pedig 
2) Urbán Mihály, és neje Biró Máriát, 3) Lakatos István, 
és neje Csősz Máriát. — Mi is ezennel köztudomásra ho-
zatik. (Eger.) 

Nt. Szepesi Imre ur a kegyesrendiek szerzetéből gróf 
Dessewffy Emil emlékére, midőn a magyar akadémia az el-
hunytnak lelki üdvösségeért szentmise áldozatot mutattatott 
be az Ur Istennek, classicus stilu latin odeát készitett, mely 
nyomtatásban megjelent. — Ez ode is elég bizonyíték, hogy 
a költő a latin literatura tanszékére teljes, és minden ve-
télytársat túlhaladó készültséggel bir. 

Szerkesztői tudósítás. 
Z—z Sz. K. Jó lesz annak idején, s talán nem sokára. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, február 21-én. 15. I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sitások. — Vegyesek. 

Bölcsészeti nézetek. 
VI. 

A z ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

Talmud szerint: minden lelkek származnak 
részint Kain-, részint Ábeltől; a jók Ábeltől, a ro-
szak pedig Káintól; igen természetes, hogy a zsi-
dók magukat egyenes vonalban Adam-Abel-Abra-
hám-Mózsestől stb. származtatják; a többiek, kivá-
lólag a keresztények, Kain-, Ezsau-, s Krisztustól 
veszik eredetöket. 

S mily iszonyú gonoszsággal illeti talmud a 
ker. vallás alapitóját ! Alig gondolható valami mo-
csok, melylyel meg nem undokitaná emlékét; nincs 
semmi közönséges káromló szó, melyet talmud az ő 
gyűlöletének kifejezésére ne használt volna, ugy 
hogy minden ker. kebel ennek csupa emlitésénél is 
a legfájdalmasabban sértve érzi magát. Talmud Jé-
zusnak nevét megcsonkitá, hogy igy félre magya-
rázni lehessen ; Krisztust istenkáromlónak, istenta-
gadónak, bálványnak, a körülmetéltettek Istenének, 
Edom Istenének nevezé el; és a legfertelmesebb 
bálvány-neveken szólitja őtet u. m. Baal, Bel Baal 
Peor, és hasonló más szavakat ragasztott hozzá. 
Hasonlóképen szentséges életének történetét elcsa-
vará és bizonyos mesehálóval körül foná ; s ami 
minden ker. érzelmet fölháborit, neki halála után 
lakhelyül a pokolnak fenekét kijelelé, ahol örök idő-
kig fogna állitólagos kicsapongó életeért bűnhődni. 
Grittin értekezésben (fol. 37. col 1.) mondatik, hogy 
bizonyos Onkellos, Titusnak leányöcscse, midőn a 
zsidó hitet akará fölvenni, Titust és Billeamt bübá-

jolás által előidézte a pokolból, s azok után kérdezős-
. . . " 

ködött, kik a más világon tiszteltetnének? Ok azt 
felelék: „A más világon tisztelve van „Izrael"; s 
azután mondatik, ő pedig tovább ment és kérdezé a 

J) V. ö. Buxtorf Lex. chald. Adam. 

bűnös izraelitát t. i. (Jézust), ami kitetszik a Nesa-
kim-könyvnek 5 fejezetéből és kérdezé őtet, kicsoda 
tiszteltetik amaz életben? 0 feleié: „az Izraeliták." 
Onkellos kérdezé tovább : váljon kövesse-e őket ? 
Ő feleié : „keresd ami az ő javukra szolgál, nem 
pedig ami kárukra lehetne ; aki ezeket megtámadja, 
az annyit tesz, mint ha saját szemalmáját támadná 
meg." Onkellos kérdezi tovább: „Miben áll ezen 
embernek (Jézusnak)büntetése?" O feleié: „a forró 
sárban ; mert azt mondja az ur, azaz a rabinus ta-
nító : aki a bölcsek szavát kigúnyolja, az a forró 
sárban büntettetik." 

Egészen egyértelmű evvel az is, amit Eisen-
menger, Nezach Izrael és Emekhameleh czimü köny-
vekből idéz: „Ugyanazon férfi (Jézus), mondatik az 
első könyvben, a bálványozásra adta magát, elcsá-
bitá a zsidókat s elszakitá. Noha pedig elcsábitá s 
elszakitá őket, mégis büntetésének főoka a forró 
sárban onnét van, mert a bölcsek szavát kigúnyolá, 
ami tökéletes eretnekség és több a bálványozásnál." 2) 

Még iszonyúbb dolgok foglaltatnak az Emek-
hameleh könyvben, ahol Krisztusról, Ascham schi-
sclii nevezet alatt a legborzasztóbbak mondatnak. 3) 

Ily iszonyú koholmányok ellenében nem csu-
dálhatni, hogy a mult hitbuzgó századokban némely 
helyeken, a zsidóknak a kettő között adatott a vá-
lasztás, vagy megkeresztelkedni, vagy az országot 
elhagyni. *) 

A kereszténység a talmudi zsidóság szemeiben 
utálat, Krisztus pedig ugy jelenik meg mint ámitó 
és csaló; aki holmi ámitások által bitorolja a mes-
siási méltóságot, a törvényt és a zsidó intézvényeket 
pedig vakmerően földúlta. A kereszténységet ugy 
nézik, mint egy nagy csalást, mely bizonyos tekin-
tetben a zsidó nemzeti létnek eloltását okozá, és a 

2) Endeckt. Judenth. I. 195. lap. 
3) Hiszik-e ? vallják-e ? összejöveteleikben recitál-

ják-e mindezeket a mai héberek ? az más kérdés, melyről 
itt nem szólunk, mink csak az ó testamentomról szólunk a 
mai társadalomban,amint ez az ö ős intézményeiben áll. Szerk. 

4) Depping, Les Juifs dans le moyenâge, etc. Paris 
1834. 448 1. s k . 
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világot 18. század óta Izrael gyermekeinek sok-
nemü kárával, fogva tartja. Innét van, hogy midőn 
az Udvözitőről szó vagyon a talmudban, a káromló 
szavakat használják : Molk, Baal, Peor satb. s köp-
ködnek, kivált midőn az úgynevezett Olenn imád-
ságban a bálványok imádását emiitik, melyek közé 
Krisztust is számítják. 

Az értelmesebb zsidók magok is átlátják, hogy 
ezen a Krisztusra s az általa alapított üdvintézetre 
vonatkozó gyalázatokat nem lehet minden veszély 
nélkül eltűrni a talmudban, s azért szükségesnek 
látszék nekik, a talmudnak legdurvább helyeit, 
melyek Krisztusról szólanak, a keresztények figyel-
métől elvonni. Igy Lengyelországnak zsidói 5391. 
évben a világnak teremtése után, bizonyos zsinat-
félét tartottak s itt egy végzést is hoztak, melynek 
tartalma igen érdekes; s mely kinyomatva találta-
tik egy angol műben, melynek czime: A short and 
easy method wth the Jews, etc. hy the Rev Charles 
Leslie, London 1812. mely betű szerint imigy 
hangzik : 

„Üdvözlet Izrael összes házának, kedves test-
véreinknek ! Miután előttünk, valamint Izrael min-
den gyermeke előtt nincs elrejtve, hogy sok keresz-
resztény a nyelvbe, melyen könyveink irvák, be-
hatni igyekszik; azért meghagyjuk néktek nagyobb 
kiközösítés büntetése alatt, mely mindenkit, aki 
rendeletünk ellenére cselekedni vakmerősködnék, 
érni fogna, meghagyjuk nektek a Mi selma és Ge-
mai'a ujabb kiadásaiba semmit föl nem venni abból, 
ami a názáreti Jézusra vonatkozik. Óvakodjatok 
valamit írni vagy nyomatni, ami történetét illeti, 
legyen az jó vagy rosz értelemben, félvén nehogy 
ebből reánk s vallásunkra nézve veszély keletkez-
zék. Mert nincs előttünk elrejtve, mit a semmire-
kellő emberek a Mumamini (apostaták) már is ma-
gukra vállaltak ; miután a Notserim (keresztények) 
töx-vényéhez áttértek s hogy az ő feladásaik hitelt 
találtak ; ez még inkább kötelez titeket arra, hogy 
vigyázók legyünk, a legnagyobb óvakodásra igye-
kezvén." 

„Ha pedig szózatunkat meg nem hallgatjátok, 
hanem tilalmazásunk ellenére ezután is cselekedni 
fogtok, mindent, ugy mint ezelőtt kinyomatván; 
akkor mind nekünk, mind pedig magatoknak még 
több bajt, mint amennyit már eddig is tapasztaltunk, 
fogtok szerezni. A ker. nemzetek kényszeriteni fog-
nak bennünket az ő vallásuk fölvételére, mikép 
ezt már hajdan is cselekedték ; s ezen utólsó eset 
még sokkal nehezebben lesz elviselhető, mint vala 

az első. Ezen okoknál fogva parancsoljuk nektek, 
hogy midőn jövőben e könyvek uj kiadását eszkö-
zölni fogjátok, azon helyeket, hol a názáreti Jézus-
ról van szó, üresen hagyjátok, s hogy oda egy kör-
vonalat Írjatok, mint például Q és minden rabbi 
valamint minden más tanár oda utasítandó, misze-
rint azt ami ezen helyeken elébb kinyomatva vala, 
tanítványainak élő szóval áthagyományozza. Ezen 
eszköz által a ker. tudósoknak el fog minden ü rügy 
vétetni, nekünk e tekintetben szemrehányásokat te-
hetni ; s mi bizvást remélhetjük, hogy minket jövő-
ben nem fog érhetni annyi baj." — Eddig az ok-
mány. 5) 

Hogy ezen okmány hiteles, bizonyítja azon 
körülmény, hogy a talmud kiadásaiban, melyek az 
idő óta készültek, az illető helyek kitörülvék való-
ban, és a térség, melyet elébb elfoglalának, üresen 
hagyatott ; más alapos okot ezen ritka jelenet fölvi-
lágositására nehéz volna találni, sőt nevetségesnek 
látszanék üres helyeket hagyni, ha azok nem vol-
nának bizonyos titkos jelek, a rabbinokat kötel-
meikre figyelmeztetők, tanítványaiknak szóval át-
hagyományozni azt, amit irásilag ismételni a külső 
viszonyok kedvezőtlensége miatt nem látszaték ta-
nácsosnak. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége j an 28-áról kelt legfelsőbb elhatározással Sza-

lay Pá l fertö-szent-miklósi, Paur Mátyás peesenyédi, F a r k a s Imre leány-
szent-miklósi plébánosokat a győri székeskáptalannál czimzetes kanono-
koknak legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PEST, febr. 20-án. Midőn a vegyes házasságokra 
nézve az esketési kérdést, t. Bázly Lajos ur részéről, csak 
pénzkérdésnek vehetjük ; a vegyes házasságokból született 

5) Prudhonnak halála után felmaradott munkáját 
„Evangiles annotés" Bruxellesben Lacroix és Verboeckho-
ven kiadták, melynek tartalma merő sacrilegium, úgyhogy 
a czim is csak profanatio, s mintha azon Q üres lapot pó-
tolná. Egyik jele korunknak, Proudhon valóban az egyház-
ellenes i ránynak , melynek létét senki sem fogja tagadni, 
legkövetkezetesebb képviselője, mivel nem tud középúton 
megmaradni. Idézzük szavait a borzalom példányául : „Jú-
dásnak árulását Jézus határozta az utólsó vacsorának meg-
rendelése által. Mikor Júdás látta, hogy Jézus nemcsak nem 
messiás, hanem elrontja az egész zsidócultust, nem tartóztat-
hatta magát, futott a zsidókhoz. A másik alkalmat adta az, 
hogy az utólsó vacsorán az ő apostol társai elosztották ma-
gok között az uj religio hatalmi polczait. Ezen pokoli össze-
esküvésre Júdásnak ajtatos és zsidószerü lelkismerete fel-
ébredt, átadta mesterét, kiben már nem látott mást csalónál. 
Mondják, hogy Júdás ezt érdekből tette : igy szokták vá-
dolni, s rágalmazni azokat, akik elpártolnak." Lacroix egy 
évi, Verbockhoven 3 havi börtönre, s mindgyikük 1500 
franknyi birságra Ítéltetett a párisi fenyitő törvényszék által. 
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gyermekek neveltetése egészen lelkismereti dolog, melyre 
isteni törvényeink vannak. 

Ki adja össze, ki adhatja össze a vegyes házasságokat ? 
nálunk oly lelkismereti, oly canonieus tárgy, hogy ha a ve-
gyes házasságra kelők a stóla fizetésétől felmentetnének is, 
követelnünk kellene, hogy azok templomainkban áldassanak 
meg : mig ellenben prot. atyánkfiainál, miután a házasság 
nem szentség, ugyanazonos dolog, kath. templomban adat-
nak-e azok össze, vagy a prot. lelkésznél '? De a pénzre, 
mely ilyenkor fizettetik, nem egyenlő. Ezt megengedjük. 
Azért mi javasolnék inkább, hogy ezen stola-illeték elosztá-
sáról beszéljünk, ha a pénz nem volna oly prózai, oly keres-
kedési ezikk. Gondoljuk, hogy t. Blázy L. ur a házasság lé • 
nyegét nem helyezi a pap áldásában ; mivel szerinte a há-
zasság kötvény, a kötvényt mindig azok kötik, akik azt 
végrehajtani kötelesek, azaz a házas felek. H a igy, az ö ál-
láspontjából egészen egy, kath. pap előtt, kath. templomban 
köttetett-e az meg, vagy pedig ő előtte ? De nálunk dognia-
ticus okok miatt másképen áll a dolog. A házasságot a felek 
kötik, de a prot. lelkész áldást szokott fölöttök mondani, 
azaz mint lelkész, mint a vallás szolgája fölöttök, s reájok 
nézve vallásos ténykedést végezni, s ebben a házas felek 
részt vesznek. A prot. félt vallása nem tiltja a mi templo-
munkba jönni, és a kath. paptól áldást kérni, fogadni, mivel 
lelkismereti szabadságában, vallási meggyőződésében saját 
lelkészétől egészen független, őt a lelkész nem kormányozza, 
nem itéli, nem bünteti : de a kath. egyház tana sub excom-
municatione tiltja a communio in sacris cselekedetet ; mikor 
pedig a vegyes házasságoknál a kath. fél prot. templomba, 
vagy prot lelkészhez megy, mikor a prot. lelkész vallásos 
cselekedetét kéri és fogadja, communio in sacris cselekede-
tet követ el, ami a katholikusnál nagy bün, s mivel külső 
bün, az egyházi törvényszék tárgya lesz. 

Nem abban van e cselekedetnél a bün, hogy Péternek 
vagy Pálnak áldását fogadja, mivel senkinek sem jut eszébe 
mondani, hogy a kath. gyermek, mikor áldást kér prot. 
vagy zsidó atyjától, biint követ el ; az ily áldás jó kivánat, 
ezt kérni, ezt fogadni nem bün, valamint adni sem bün ; de 
bün a katholikusnál saját kath. egyházának áldása helyett 
a prot. templomba menni áldásért, saját lelkipásztorát meg-
vetve prot. lelkészt keresni meg e szolgálatra. Ez a kath. 
hitnek indirect tagadása. Nem bün áldást fogadni, de bün 
idegen vallási cselekvényt fogadni, mivel megvetése saját 
vallásának. Nem vétket ad a prot. lelkész, de a kath. fél kö-
vet el vétket ; vétket követ nem az áldásban, de saját elha-
tározásában, melylyel egyházát megveti, e tényben idegen-
nel felcseréli. Mikor tehát a házassági áldás helyéről, és ki 
adja ezt ? a személyről van kérdés, prot. rokonaink minden 
nehézség nélkül mondhatják, ubi sponsa, ibi copulatio ; de a 
kath. pap ezt a vegyes házasságra nézve soha nem mond-
hatja. Mondjuk ezt a görög katholikusokra, mivel velünk 
egy hitben egy szeretetben, egy és ugyanazon egyházban 
vannak ; és senkinek sem jutott közülünk eszébe a latin és 
görög szertartású egyesült katholikusok közötti házasságot 
vegyesnek mondani. F — y J—f ur által felhozott példa a 
görögkatholikusokról egészen tárgyonkivüli, ezen hasonla-
tosság nemcsak sántít, de gondolatban is meghalt. Pénz, sto-
lailleték levén köztünk és a görögkatholikusok között a kér-

dés, minden nehézség nélkül kimondtuk és tart juk, gondo-
lom átalában, ubi sponsa, ibi benedictio nuptialis ; de katho-
likusok és protestánsok között a házasság vegyes, ki adja 
tehát az áldást ? dogmát érint, communio in sacris bűntényt 
szülhet; azért a kath. lelkipásztor mindig kötelezettnek 
fogja tekinteni és mondani a vegyes házasságra lépő kath. 
félt, hogy inkább az assistentia passivát fogadja, semmint a 
prot. templomban az áldást. És ha a polgári törvényhozás 
rendelné az ubi sponsa ibi benedictio, a kath. lelkipásztor 
tűrné, de a rendelkezést reánk nézve igazságtalannak, el-
nyomónak, zsarnokinak tartaná, s annak tartani, vallani 
köteles is volna. Parancsolná pedig a törvényhozás, hogy a 
kath. lelkipásztor áldja meg a házasságot, mikor semmi biz-
tosság sincs a gyermekek kath. neveltetéséről : e törvényt 
üldözésnek tekintené, nem pedig törvénynek, s ellene tilta-
kozva, elvitetné magát tömlöczbe, elitéltetné magát birságra, 
de áldást ily házasságra soha nem adna ; nem adna, mivel a 
canon tiltja ; szabad pedig bár mit tűrni, de nem szabad bűnt 
elkövetni. Olyan törvényt akarna F — y J—f ur, mely a kath. 
plébánosnak büntetés alatt biint parancsoljon, tehát a lelkis-
meretet erőszakolja. Vegyük még hozzá a kath. félt, mely 
bűnnek tart ja , ha házassága nem kath. templomban, nem 
kath. plébános által áldatik meg ; kényszeritse ezt is a tör-
vény a prot. templomba '! tiltsa le a kath. templomtól ? Sok 
a beszéd ma a lelkismeret szabadságáról ; ezt sokan ugy 
értik, hogy szabad a katholikus, sőt minden hitet megtagadni, 
hit nélkül élni, tehát szabad borzalmas bünt elkövetni : ha 
az áldást büntetés alatt parancsoló törvény meghozatnék, a 
lelkismeretnek nem szabad volna a bünt kerülni, saját reli-
giojának törvényeit követni. 

Különös dolog ! A törvények a bünt szokták büntetni ; 
van egy magyar protestáns honfi, aki nyíltan, a magyar vi-
lág előtt oly törvényt javasolt, mely az erényt bünteti, vagy 
is oly akaratot, mely irtózik bűntényt elkövetni. — A törvé-
nyek arra hozatnak, hogy a bűnöket megszüntessék, vagy 
legalább kevesbítsék ; van egy prot. magyar ember, ki a 
magyar világ előtt oly törvényt hoz javaslatba, mely 4000 
magyar kath. plébánosnak bünt tenni parancsol. A vallási 
törvények arra hozatvák, hogy kiki saját religioja parancsai 
szerint, s mivel ezen parancsok lelkismeretben köteleznek, 
tehát saját lelkismerete szerint élhessen, cselekedhessék : 
felszólal egy magyar ember e hazában, nyíltan oly törvényt 
hoz javaslatba, mely ne engedjen minket saját egyházunk 
törvényei, saját lelkismeretünk szerint cselekedni. Van té-
vedésen is nyugvó lelkismeret ; de nincs tévedésen nyugvó, 
nincs roszat parancsoló kath. egyház : azért, midőn némely 
esetben a vegyes házasságtól az áldást megtagadjuk, nincs 
nálunk tévedésen nyugvó lelkismeret, mivel az egyház ca-
nonja de vitanda communione in sacris, de neganda benedi-
ctione nuptiali, igen világos. Itt tehát lelkismereteink ellen 
kéretik törvény. Tessék kérni,— nem hiszszük, hogy ily tör-
vény fogna hozatni. Különös dolog ! hogy ily zsarnoki, ily 
igazságtalan, a lelkismereteket elnyomó ily törvény olyantól 
kéretik, kinél minden harmadik szónál ,lelkismereti szabad-
ság' hangzik. De ilyeseket megéltünk mink máskor is ; s a 
benedictio nuptialisról satis ! 

A gyermekek nevelése fontosabb tárgy, s annyi mon-
datott, annyi Íratott felőle, hogy részünkről ujat mondani s 
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irai majdnem lehetetlen, Uj lesz az u j nézet, melyben elő-
adatik. — Uj ! ha mégis. Az 1833-i, 1843—44-i országgyű-
lési hosszú tanácskozások e tárgyat kimerítették. Felhoztak 
akkor prot. feleink amit felhozhattak ; megczáfoltattak sor-
ban, amint csak valamely téves állítás megczáfoltatliatik. 
Akkor is, ma is nem ész az, mely a már megállapított tör-
vényeket, mint mondatik, tovább akar ja fejleszteni, hanem 
csak akarat . Grondviseléses mondat az a protestantismus éle-
tében : sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas, . . . vo-
luntas, nem pedig intellectus. 

Tiszt. Blázy L. ur, F — y J—f, és Szász Károly ur nyi-
latkozott a vegyes házasságokból született gyermekek ne-
veltetéséről. 

Tiszt. Blázy Lajos ur akarja : 1) „A vegyes házassá-
gokból származott gyermekek azon vallásban neveltessenek, 
melyben magok a szülők megegyeznek. 2) Ha pedig a szü-
lök megegyezni nem tudnának, akkor a fiuk az apa vallását, 
a leányok azonban az anyáét kövessék." 

Az első pont nem más, mint a prot. rendeknek 1791-
ben külön tanácskozmány után magok között megállapított 
nyilatkozata a kath. rendek nyilatkozata ellenében. Az 
1791-i országgyűlésen I I József császár türelmi pátense, ha-
bár ez kiadatásakor örömmel fogadtatott, nem tartatott elég-
ségesnek. Azon türelmi edictum 7-ik pontja határozza, hogy 
a vegyes házasságoknál, ha az atya katholikus, mind a két 
nemű gyermeknek katholikusnak kell lenni; ezt pedig 
azért teszi a császár, mivel a kath. religio Magyarországban 
uralkodó. „Welches als ein besonderer Vorzug der herrschen-
den Religion anzusehen ist." Ez nagy tévedés volt ; mivel 
nagylelkűség akart lenni, ami csak igazságosság volt ; nem 
csuda, ha az ország primása, Battyányi József az egész kath. 
papság nevében 1791 febr. 8-án ellene tiltakozott. — Ha 
pedig az anya volt katholikus, akkor a leányok az anya, a 
fiuk az apa vallásában neveltetni parancsoltattak. 

Jön az 1790 — 1-i országgyűlés. II Lipót királynak 
1790 nov. 7-éröl kelt királyi leirata a vallási tárgyakban 
sem a katholikusokat sem a protestánsokat nem elégítette 
ki ; azért külön értekezletekre oszolva tanácskoztak, mit 
követeljenek. A katholikusok kalocsai érseknél tanácskoz-
ván 18 főnemes, 4 kir. táblai ülnök, 24 megyei, 23 városi 
követekkel együtt törvényt akar tak : „ut proles ex connu-
bio mixto natae omnes sine discrimine sexus in religione ca-
tholica educentur ; ideoque matrimonia mixta non aliter, 
quam erga reversales, per partem evangelicam dandas, contra-
lii permittantur." A prot. rendek pedig akarták : „ut proles 
ex mixtis matrimoniis progenitae educentur in illa religione, 
de qua inter parentes conventuin fuerit : ubi autem non con-
venerint, sexum in religione sequantur." Szóról szóra telje-
sen tiszt. Blázy Lajos ur kívánsága mainap. 

Erre jött az 1791 X X V I törvény-czikkely, melynek 
15-ik §-a rendeli, hogy a vegyes házasságoknál, ha az apa 
katholikus, mind a két nemű gyermekek a kath. hitben ne-
veltessenek ; ha pedig az anya katholikus, a fiu gyermekek 
a prot. vallásban neveltethetnek. — Ezen rendelkezés az 
1839—40, és az 1843—44-i vallási viták után is megmara-
dóit, s ma is érvényes. 

Tiszt. Blázy Lajos ur a szabadság terén áll, ameddig 
ez lehetséges, hogy a vegyes házasságu szülék megegyezze-

nek ; csak akkor akar törvényt, lia a szülők megegyezni 
nem tudnak. Nem is máson alapszik a kath. egyház által ki-
vánt reversalis, semmint a prot. félnek szabad megegyezésén. 

T. Blázy Lajos urnák ezen javaslatát jónak mondja 
F — y J—f ur ; de jobbnak véli, „ha oly törvény hozatnék, 
mely mind a kath. mind a prot. egyház irányában egyenlő 
méltányossággal s mindkét részre nézve kötelező erővel a 
gyermekek vallásos nevelését egyszer mindenkorra szaba-
tosan meghatározná." Tehát a törvény eröszakját óhajtja a 
kath. és prot. félre, egyenesen, mind a két fél lelkismereté-
nek eltiprására. 

Megvallja F — y J—f ur, hogy t. Bl. L. urnák javas-
lata inkább megfelel a szép prot. elvnek a lelkismereti sza-
badságról ; 2-or, jónak találja t. Bl. L. ur inditványát, nem 
mintha magában jó volna, hanem mivel kötelező levén a 
törvény „a kath. papságnak a saját vallásabeli felekre, név-
szerint hol a nő katholikus volt, eddig is gyakorolt befo-
lyása reánk nézve megszűnnék veszélyessé lenni, épen 
azért, mivel talán több esetben biztosithatná magának a prot. 
befolyás minden gyermekeknek prot. hitbeni neveltetését." 
Utilitatis argumentum. 

De a szülök szabadsága, vagy is a lelkismereti szabad-
ság nem tetszik ez esetben F — y J—f urnák, ö az 1791 
prot. rendek javaslatát, ugyszinte tiszt. Bl. Lajos urét nem 
helyesli. Miért ? önmagáért ? a javaslat benső helytelensé-
geért ? Nem ; nem is mondja, mintha t. Bl. L. ur javaslata 
rosz volna, sőt jónak nevezi ; ő azonban jobbat tud ? Magá-
ban jobbat ? helyesebbet ? jogosabbat ? Koránsem ; hanem 
a protestantismusra nézve előnyösebbet . . . . törvényt, erő-
szakot ; mit mond a jog, mit a prot. lelkismereti szabadság, 
mit a kath. egyház joga e hazában ? az F — y J—f ur előtt 
nem sokat nyom ; ő előnyesebb valamit tud a protestantis-
musra hazánkban. Jámbor szándék, ha tréfa volna ; de ha 
komoly, mink, ha már az legyen a törvényhozásban zsinór-
mérték, ami előnyösebb, ajánlanók, tessék követelni, hogy 
a törvény mondja ki : a kath. hit megszűnt, a prot. vallás 
az egyedüli vallás Magyarországban. Ha F — y J—f ur az 
előnyösségek után indul, ez volna az ö szándékára legelő-
nyösebb. 

Lássuk, miért nem akarja t. Bl. L. javaslatát, s miért 
akar törvényt, és mily törvényt ? (Folyt.) 

SZAMOSUJVÁR, febr. 5-én. Folyó év január 28-kán, 
mint szerencsém vala jelenteni, történt meg a szamosujvári 
g. k. székesegyházban méltóságos s főt. Vancsa János ő mél-
tóságának püspöki székébe való ünnepélyes beiktatása. 

Reggeli 8 órakor a megyerészekből ide bejött papság, 
és a nemes káptalan, egyházi öltönyben vár ták a székes-
egyház területén a közkedvességü püspököt, — ki is kevés 
idő eltelte után, nagyváradi kanonok főt. Nyisztor Bazil kí-
séretében megjelent. Itten tehát az érintett kanonok ur a 
nváradi g. szert, káptalan legbecsesebb gyöngyét, igen a 
példás jellemű s legjobb katholikus püspököt mintegy átadá 
e megye káptalanjának, s papjainak. 

Örömteljes lelkesedéssel vettük e drága ereklyét, és a 
székesegyházba bemenvén, annak közepén mint kegyelme-
sen kinevezett püspök megkívánta, magának kézbesitetni a 
székesegyház kulcsát, mit is káptalani megbízott főt. Papp 
Macedón teljesítvén, rövid ima végzete után, püspöki szé-
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kébe lépett fel, és megrendelte felolvastatni az illető okmá-
nyokat. 

Főt. csernyeszkei Sorbán Mihály kanonok, elébb is ő 
Felsége apostoli királyunk kineveztetése, — IX Pius romai 
pápa ő szentsége által kiadott megerősítési legkegyelmesebb 
okmányokat olvasta el, melyeket követte azon okmány, 
miszerint a nagyváradi püspök Papp Szilágyi József ő mél-
tósága érseki beleegyezés folytán szentelte, s kente fel püs-
pöknek méltóságos Vancsa János ő nagyságát. 

Ezek fonalán, Papp Macedón ö nagysága, volt püspö-
künk halálától átalános káptalani helyettes román nyelven 
előadta a megye sorsát, és hálát szavalt mindazoknak, akik 
őtet terhes állásában támogat ták, egyszersmind leteszi a 
méltóságos megyés püspök előtt hivatalát ; miután uj püspö-
künk apostoli beszédet tartott kormánya alá rendelt papjai 
s híveihez. Megtanultuk e beszédből, miszerint a csalni 
nem tudó katholika hit az a szent ereklye, melyért életün-
ket is adni készek vagyunk, mert ez az, mely az élet tömke-
legén tév nélkül vezérli az embert. 

Szóval, e beszéd oly velős, oly eszmeteljes volt, mely 
Isten, király, a szentséges romai sz. szék, ön magunk, s em-
bertársaink iránti kötelességeinkre, katholikus szellemben 
oktatott bennünket. A beszéd román nyelven tartatott, hogy 
értsék a hivek is, azonban szent Bazil rend szerzetének 
képviselőjéhez igen szép latinsággal szólott a püspök ő mél-
tósága, — folytatván beszédét ismét román nyelven, a nö-
vendékpapság és a hívekhez. — E pásztori beszéd bevég-
zete után, csak is a káptalan közreműködésével tartatott a 
szentmise és a pápa ő szentségétől nyert engedély nyomán 
teljes búcsú s átalános áldás hirdettetett, és osztatott ki a 
népnek. 

És ezek után hála adatván az Istennek ,Te Deum'-mal, 
a méltóságos püspök ur lakába visszatért, s kitünőleg gondja 
volt a szükölködőkre, fogadta az egész megyei papság hó-
dolatát, és mások tisztelgéseit nyájas szeretettel, igaz katho-
likus lelkülettel viszonozván szívességét mindenkinek. — 
Az ünnepély nagyságához fényes teríték, s lakoma adatott, 
mintegy 110 személyre, — az asztal felett: 

IX-ik Pius ő szentségeért latin, apostoli királyunk ő 
Felségeért román, a császári hadseregért német, a vendé-
gekre magyar nyelven emelt poharat püspökünk. 

Naszód vidékének finom tapintatu főkapitánya, nagy-
ságos Bohaczel üdvözlette a méltóságos püspök urat, és más 
nap az egész vidék tisztikarral tisztelgett a méltóságos püs-
pök, s káptalannál. 

A megyéből bejött esperesek, plébánosok és káptalan 
közreműködése mellett, a méltóságos püspök ur elnöklete 
alatt kisgyűlés tartatott, és többen a sz. széknél alkalmazást 
is nyertek, szóval nálunk oly dicső katholikus szellemben 
folynak a dolgok, hogy ha valahol, nálunk megvan : vera, 
sancta, una et catholica Ecclesia. G. J. 

AMSTERDAM, jan. 20. „Világosság, szeretet és élet 
czim" alatt Haagban egy társulat van alakulófélben, mely a 
belga solidárisokhoz hasonló. Elén egy divatszerü törekvései 
által ismert pastor áll, és a társulat bevallott czélja volna 
tanintézeket és má3 polgáriasodási intézeteket pártfogolni. 
Programmjában kijelenti, hogy mindennemű dogmatismus-
jiak ellensége. Tagokul felvesznek minden vallásfelekezet-

ben embereket, nyíltan kimondván, hogy proselytismust egy 
vallás részére sem akar, miután vallási élet a személyes vé-
lemények különfélesége mellett különfélekép nyilvánulhat. 
Tehát a szabad községek egy nemét kívánják alakítani. 
Attól ugyan nem félhetünk, hogy katholikus tagjai legyenek 
e társulatnak, sőt még a protestánsok sem jutottak még any-
nyira nálunk, hogy sok követőre számithasson. A törek-
vés mégis eléggé mutatja, mit akarnak ama urak elérni. 
Röpiratokban kisértik megmutatni, hogy maradhat valaki 
prot. lelkész, keresztelhet, szólhat hivei lelki épülésére anél-
kül, hogy a szentírás Istentől iihlettségébe liigyjen, vagy a 
keresztség, és ima szükségéről meggyőződve lenne. A két-
színű szerep, melyet az urak játszanak, hogy állomásaikat 
megtarthassák, oly nyilvánvaló, hogy az általok a szószék-
ről hivataluk folytán hirdetett tanok barátai ugy, mint el-
lenségeik egyiránt elfordulnak tőlök ; az előbbiek irtózattal 
szemlélvén, mint irtatik ki még azon kevés hit is, mely eddig 
volt, a keblekből, az utóbbiak pedig azért, mert kivánják, 
hogy épen ne játszák ezen szerepet, hanem mondjanak le 
Pierson pastor példája szerint hivatalaikról, lelkészi állomá-
saikról. Látni mindebből, a kálvinliitüek Hollandban hogy 
indulnak gyors léptekkel a feloszlás, a hitetlenség felé. 

PARIS, jan. 24. A szentszék legújabban tényleg nyil-
vánította, miszerint hiszen a bolgár unió tartósságában. Mult 
junius 12-én a hitterjesztő egyesület tagjai átalános gyű-
lést tartottak, és elhatározták, hogy Popow Raphael áldozár 
legyen az egyesült bolgárok püspöke, és keleti szertartás 
szerint felszenteltessék. A bolgár unió ügyének terjesztése 
tekintetéből ezen kivül határoztatott : 1) hogy az u j püs-
pök felszenteltetése után azonnal körutat tegyen a tartomá-
nyokban, hogy mutassa meg a basáknak, és a szakadár püs-
pököknek, hogy a bolgár egyesültek egyháza létezik való-
ban, hogy létezése a sultán által elismertetik, és hogy töre-
kedni fog, miszerint az egyesült bolgárok a szakadároktól 
polgárilag is clkülönittessenek ; 2) hogy azon eszközökről 
komolyan történjék tanácskozás, melyek által iskolákat, 
templomokat létesíthessenek, és a serdülő egyház szükségei 
kielégítést nyerjenek. Ezen határozat folytán a „keleti ker. 
tanodák" itteni intézete felfogta, hogy teendői megszaporod-
tak. Az u j püspök felszentelése nov. 19-én történt Konstan-
tinápolyban, aranyszaju sz. János kis templomában. A Pera 
külvárosában levő templom megtelt egészen, legnagyobb 
részben bolgárokkal. Közöttük legtöbb ujon megtértek, vol-
tak azonban bolgár szakadárok és oroszok is, kik érzik, 
mily nagy horderejű dicsőén uralkodó pápánk ezen lépése. 
A felszentelés keleti sláv szertartás szerint történt. Jelen 
voltak még a franczia és osztrák követségek képviselői is. 
Az evangelium után Maragin Jáczint bolgár áldozár rövid 
beszédet mondott, mely a hallgatóságot mélyen meginditotta. 
A szentatya képviselője Brunoni volt, a konstantinápolyi 
apostoli helyettnök. Oldalán láthatók voltak Yussef Gergely 
a melchiták patriarchája, Hassun az örmények főpapja, 
Trioclie babyloni érsek, Sembratovicz ruthen püspök, Mele-
tliios megtért görög püspök, Benjamin neapolisi gör. főpap, 
Sukian libanoni érsek és szerzetfőnök, Crasnik infulatus 
apát Albániából, Azarias ő szentsége kamarása, az örmény-
érseki iroda igazgatója, Carisciarin a georgiai szertartás 
képviselője, a latin missiók vezetői, és mindezek között egy 
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szegény bolgár áldozár, ki püspökké volt szentelendő. Annyi 
nemzetiségek és szertartások kath. képviselőinek jelenléte e 
szent ténykedésen buzdító, lélekemelő a bolgár unióra nézve ? 
De szégyenitő lehetett azokra nézve, kik már teli torokkal hir-
dették volt a bolgár unió megsemmisülését. A szent tényke-
dés után Brunoni érsek és apostoli helyettnök gyűjtötte ösz-
sze a vendégeket asztalánál testvéri lakomára, hol valóban 
keresztényi vig kedély volt észlelhető és az első keresztény 
századok agapáira lehetett ismerni. Mindannyian a bolgár 
egyesült egyház szerencsés jövőjének hajnalát látták, és 
azért örvendtek. Nem titkolhatjuk azonban, hogy az eme 
missio előmozdítására eddig beérkezett jótékony adományok 
koránsem elegendők még a kitűzött czél biztosítására, és 
azért ujolag kell igénybe vennünk kath. hitsorsosaink ki-
fogyhatatlan szeretetét, mely, nem kételkedünk, dúsan fog 
ajándékozni ily nemes czélra. 

BERLIN, jan. 12-én. Közbeszéd tárgya Meichers püs-
pöknek a kölni székre történt váratlan áthelyezése. A lapok 
mindannyian foglalkoznak ezen eseménynyel, és ami figye-
lemre méltó, a katholikus-ellenes lapoknak ezen kinevezés 
nem tetszik. Poroszország legtokintélyesebbb kath. közlönye : 
„Kölnische Blätter" következő tudósításokat hoz az u j kölni 
érsekről: „Meichers Pál Rudolf született 1813 jan. 13-án 
Münsterben és 1841-ben szenteltetett áldozárrá. 1848-ban 
az ahausi választókerületnek volt képviselője a frankfurt i 
parlamenten, hol Müllernek a münsteri püspöknek oldalán 
ült. 1850-ben a münsteri nagy neveidének igazgatójává és 
kanonokká lett. Nagybátyjának, a münsteri püspökhelyet-
tesnek és felszentelt püspöknek halála után 1852-ben ö lett 
átalános helyettes, és 1855-ben a káptalan dékánja. A Bo-
lognában 1857 aug. 3-án tartott consistoriumban osnabrucki 
püspöknek megerősíttetett, és a jövő évben szenteltetett fel 
és igtattatott püspöki méltóságába. Az osnabruki szék Han-
noverában századok óta el volt törülve, és most megujittat-
ván, főpásztorának egész erélyét követelte. Püspöksége 8 éve 
alatt 1 nagy és 2 kis papneveldét és több zárdát alapitott. 
Ugyanazon időben az éjszaki missiokat rendezte, melyek 
apostoli helyettesévé neveztetett. Kopenhágában, Hamburg-
ban, Lübeckben apostoli látogatásokat tett, amely helyeken 
a reformatio óta kath. püspököt főpásztori működésben nem 
láttak. Az osnabruki megye csak 150—160 ezer katholikust 
számit, kik sokkal több, és ellenséges iudulatu protestánsok 
között elszórva élnek. Osnabruk városában 10,662 prot. 
mellett csak 5539 katholikus található. Miből következtet-
hetni Meichers püspöknek mennyi akadályokkal kelle meg-
küzdenie ! — Az 1865 év folytán az itteni kath. kórodában 
2310 prot. 851 kath. 18 zsidó és 1 mennonita nyertek ápo-
lást. Az ide három évvel behozott szürkenénék intézete nö-
vekszik; akkor hárman, most tizenketten vannak, és sza-
porodnak évről évre. A „Vosser Zeitung," melyet bizony 
irányunkban részrehajlásról senki sem vádolhat, sajnálatát 
fejezi ki afölött, hogy a szüzek nem birnak külön házzal ár-
valeányok befogadására. 

A „Quanta curà" pápai körlevél által adott búcsú Ber-
linben és a boroszlói megyében a mult év utólsó havában 
hirdettetett ki. A vett tudósitások szerint a buzgóság min-
denütt kitűnő volt. A templomok mindenütt tömve voltak, s 
még sem fogadhatták be az ajtatoskodókat. Sok helyen ol-

tárt és szószéket a szabadban kellett felállitani. Igy Zigen-
halsban Sileziában Harden Merkel és Kleinizke atyák a Jé-
zus-társaságából a vásártéren négyszer szónokoltak napon-
kint a missió tartalma alatt nov. 25-től dec. 3-ig. 

LONDON, dec. 25 -en. Mig a protestáns sajtónak egy 
nagy része a septemberi conventio közeli végrehajtása re-
ményébon a pápa világi hatalmának megszüntetése fölött 
előre tapsol, és hiszi, hogy ez hatalmas csapás lesz a kath. 
egyházra ; azalatt mások egyiket is másikat is föntartatni 
óhajtván, az utóbbi előtt meg is látszanak hajolni. Ez lehe-
tett legalább a szándéka Dr. Pusey tanárnak, midőn E i r e -
nicon' czimü könyvét irta, melyben bevitatni iparkodik, 
hogy az anglikán egyház Jézus Krisztus egyetemes egyhá-
zának egyik részét képezi, és egyszersmind eszköz a látható 
egység visszaállítására. A tudós tanár ur a béke olajágával 
jő felénk, és kigöngyölgeti a zászlót, melyen a romai, az 
anglikán és görög egyház egyesülése áll. Azonban habár 
Pusey tanárnak jó szándékát el is ismerjük, és ö számot 
tarthat rokonszenvünkre ; terve már csak azért sem való-
sitható, mert ő ahelyett, hogy egyszerűen az igaz egyház 
kebelébe óhajtana visszatérni, a confoederatio bizonyos ne-
mét kívánná létesíteni, ami el nem fogadható. Azután hiszi-e 
a tudós tanár ur, hogy pártoltatni fog anglikán püspökei 
vagy kartársai által, midőn állítja, hogy a 39 czikkely tö-
kéletesen összeegyeztethető a tridenti zsinat határozmánya-
ival, hogy az anglikán egyház a katholika egyházzal egy-
formán tanítja a keresztség általi újjászületést, a gyónást, 
feloldozást, Krisztus teste és vére valóságos jelenlétét az 
Oltári-szentségben, sőt hogy a malaszt és megigazulás tana-
iban sem különböznek egymástól '? Merem állítani, hogy 
Pusey eme várakozásában csalatkozik. Dr. Pusey egy tisz-
teletre méltó kisebbség tagja, mely értelem és jóakarat által 
k i tűnik; de végre is igaz marad, hogy hitsorsosainak leg-
nagyobb része egészen mást tanit, mint ő és társai. Azért 
ugy hiszem, előbb meg kellene kisérteni magában az angli-
kán egyházban a tani egységet. 

Dr. Pusey munkája, ugy látszik, válasz akart lenni 
Manning érsek levelére. Az utóbbi, mint máskor emlitém, 
székfoglalásakor körlevelet bocsátott híveihez, melyben je-
lenti, hogy székesegyházat fog emelni, hogy ezáltal dicső 
elődének emlékét megörökítse. — Múltkor Liverpoolba tett 
kirándulást, meglátogatandó atyailag ,Clarence' nevű hajót, 
melyen katholikus fegyenczek vannak. Ö méltósága, mióta 
megtért, sokat foglalkozott a fegyintézetek czélszerü rende-
zésével. A hammersmiti is, mint tudjuk, az ő müve. ,Cla-
rence' hajó is az admiralitás részéről e czélra ajánltatott fel, 
és az eredmény csakugyan kielégítőnek mutatkozik. A fia-
tal kath. tengerészek, kik mint fegyenczek vannak itt, 
kath. derék kapitány felügyelete alatt állanak, és nemcsak 
pontosságra szoktattatnak, hanem egy buzgó áldozártól is 
nyernek naponkint oktatást, hogy megjavulván, nemcsak 
jó tengerészek, hanem jó keresztények is legyenek. Látván 
az érsek, ki a kapitánynak volt vendége, a szigorú rendet, 
elhatározta magát, hogy a Themsén is meg fogja kisérteni 
azt, ami Merseyben ily czélszerünek bizonyult. — Ugyan-
ezt lehetne haszonnal létesíteni Francziaországbau is, hol, 
fájdalom ! szintén nagy azok száma, kik tengerészeti szol-
gálatban lelki javulásra szorulnak. Manning érsek egy fia-
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tál O'Keefe nevű fegyencznek, ki egy gyermeket mentett 
meg a habokból, sajátkeziileg azon arany eremet tűzte mel-
lére, melyet ő e czélra egy liverpooli társulattól vett át. 
Dee. 29-én történt az u j slindoni kath. templomnak a so-
uthvarki püspök által felszenteltetése, mely alkalomkor 
Manning érsek maga szónokolt. 

MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK Ásiából. B i r m a n i a. A 
birmaniai ajiostoli helyettnökség határai, délről a Tenasse-
rim folyó melletti Merghui (12 szél. fok), keletről Siam, és 
Laos királyságok, és a Yun-nani chinai tartománynak egy 
része ; éjszakról Bliamo (240 28' éjszaki szélesség) ; végre 
nyugotról az assami terület, Cassai királyság, chittagongi 
kerület, és a bengali öböl. Az 1824—26, és 1851 — 53-iki har-
czok folytán legnagyobb része az ezen határok között 
fekvő területnek angol birtokká lőn. Az indiai társaság 
birja Aracan, Bassein, Rangún, Martaban, és Tenasserim, 
tehát az összes parti tartományokat. Sőt behatott Pégu bel-
sejébe egész az Iravaddy folyó bal part ján fekvő Miéday 
városig. A szorosan vett Birman királyságnak csak a Mi-
éday és Bhamó közötti tartományok maradtak. Birmania 
földirati alakja egy délnek hajló öbölhöz hasonlit, és kelet-
ről s nyugotról, két majdnem párhuzamosan futó liegylán-
czolat által van környezve. Két nagy folyója van, Iravaddy, 
és Saluen, melyekbe számos kisebb folyók szakadnak, ter-
mékenyítvén a területet. 

Ily előnyös fekvés a vándorlási mozgalmakat éjszak-
ról dél felé terelte. A történet több ily népvándorlás emlé-
két őrizte meg, midőn a diadal az erősebbeké maradván, a 
benszülött őstörzsökök a hegyek közé szoríttattak. „A 
kath. missiók története 130 év óta — igy ir Bigandet ap. 
vicarius -— két sorba foglalható össze röviden : egyrészről ki-
tartó, valóban hősies és apostoli törekvései a küldéreknek, 
melyeket némi siker koronázott, másrészről folytonos moz-
galmak, melyek lerontották ama eredményeket, az evange-
lium hirdetését megszakítván. Azonban az idők változtak, 
és nekünk most nincs okunk annyit tartani többé a pol. 
forradalmaktól. Az európai befolyás, mely az indo-cliinai 
félszigeten napról napra növekszik, oly roppant megpró-
báltatásokat el fog háríthatni a jövőben. A birman területen 
levő népek között nem találjuk azon egységet, mely az eu-
rópai népeket jellemzi. Vegyüléke ez a különböző nemze-
tiségekhez tartozó törzsököknek a legkülönbözőbb nyelvek-
kel, vallásokkal, életmóddal. Mily türelem kívántatik azért 
ahoz, hogy az annyira vegyes elemii népeknek a vallási 
igazságok liirdetettliessenek '? Mert habár a Gondviselés 
számos malasztokkal látja is el küldéreinket, a pünkösti 
nyelvcsuda még sem ujul meg közöttünk. A birmanok, pe-
guanok, carianok, shansok, és khakhiensek képezik körül-
belül a nyugoti indo-chinai terület népességét. Tartsunk 
röviden szemlét fölöttük. 

I. B i r m a n o k é s p é g u a n o k . A birmanok képe-
zik a hóditó fajt, és azért az egész területen elszórva talál-
tatnak Bhámótól egész Merghuig ; nyelvök mindenütt ér-
tetik. Vallásra nézve budhisták, mely, ugylátszik, ősalakját 
e népben leginkább megtartotta. A péguan nép elvesztette 
majd egészen nyelvét és nemzetiségét. Több egy századá-
nál , hogy a mai birman monarchia megujitója a híres 
Alompra Pégu-t meghóditotta. Győzők és győzöttek olyany-

nyira keverve vannak, hogy nehéz ma már megkülönböz-
tetni őket, vallás, szokások, sőt arczkifejezés is ugyanaz. 
Van ugyan még némi töredéke saját nyelvéből, de azt is 
birman betűkkel irja. Emberileg tekintve nem sokat lehetne 
reményleni eme népek megtérésére nézve. Azok, kik birman 
területen és felsőbbség alatt vannak, követhetik ugyan sa-
ját szertartásaikat ; de a buddha vallás elhagyása valamely 
birman részről gyanús szemekkel tekintetnék. Mindenki 
ismeri e tekintetben a helyi hatóságok ellenséges érzelmeit, 
ez elég hogy akadályul szolgáljon a megtérésre egy félénk 
népnél. A szolgai félelem elfojtotta benne a nagylelkűség 
és egyenesszivüséget, tettetővé, és az igazság vagy tévely 
iránt közönbössé tette. Ezért mondhatta Bigandet, ki majd 
30 évig hirdeti itt Isten igéjét, hogy e nép lelke majdnem 
megközelithetlen. A mostani birman király kedvez ugyan 
vallásunknak, és ennek szolgáit pártfogolja ; de ez még nem 
elegendő arra, hogy a nép előítéleteit szétoszlassa. Sokat 
szintén nem várhatni, emberileg tekintve a dolgot, azon 
bh-manoktól és péguanolctól, kik angol uralom alatt állanak, 
noha a kormány szabad menetet enged téritőink müvének. 
I t t az akadály más oldalról jő, nem a despotismustól, hanem 
inkább a szabadság korlátlanságától. A nép itt a mákony 
és szeszes italok mértékletlen használatának adja magát. 
Az ebből származó erkölcstelenség akkora, hogy nem igen 
vonz oly vallás felé, mely önmegtagadást kiván. Azonban 
mindkét részen a főakadály a buddha vallás. Birmaniában 
ezen vallás, mint emiitettük, eredetiségét, és azért uralmát 
leginkább tar t ja fönn. Uralkodik a lelkeken metaphysicája 
és megszédíti a lakjának szigora által, az összes politikai, 
társadalmi és családi életet áthatván. A talapoinek, vagyis 
a papok, nagy tiszteletben részesülnek a népnél, szigorú 
életük és még inkább a nevelés által, mely kizárólag keze-
ikben van. Ezen nevelés kizárólagosan buddhaista, a gyer-
mek nem olvas, nem tanul mást, mint vallási könyveket. 
Midőn eléri a 12—15 évet, néhány évre szerzetesi öltönyt 
vesz fel, és a talapoinok szabályai szerint él. Ezek után ter-
mészetes, hogy férfikorára is kihat eme nevelés. 

Ily erősen rendszerezett nevelés ellen, minőt keleti 
Ásia félig müveit népeinél lelünk, hasonló eszközöket kell 
használni, hogy az igazság utat találjon a lelkekbe. Azért a 
gyermekek keresztény nevelése iskolákban, árvaházakban, 
küldéreinknek itt gondjuk fő tárgya. Mindenütt hol tem-
plom, vagy kápolna áll, egyszersmind tanodának kell emel-
tetnie. Mulmeinben 1859 óta leány tanoda van, mely kizá-
rólagos ; sz. József leányai ezen időben neveidéjükben már 
80 (külső, és benső) növendéket, az árvaházban pedig 40 
gyermeket számitottak. Vannak itt 1860 óta ker. iskola-
testvérek is, neliány hóval eljövetelök után már 130 gyer-
meket gyűjthettek egybe. Rangunban hasonlólag van az 
utóbbiaknak tanodájok és árvaházok. A birmani király és 
testvére a koronaörökös mindezen intézeteknek kedveznek. 
1859-ben a király kérte a helyettnököt, hogy adna neki 
egy küldért fiainak nevelésére ; az ő példájára történt, hogy 
négy gyermek a legkitűnőbb családokból küldetett a mi 
tanodánkba. A király kivánta, hogy a fővárosban is alapit-
tassék az iskola-testvérek által tanoda, a behozatal költsé-
geit viselni Ígérvén, sőt missiónk egyéb intézeteire is ki-
terjed nagylelkűsége, kegyelme. Ismeretes hogy Amerapura 
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megszűnt lenni Birmania fővárosa, mert a főváros czime 
átadatott Mandahay városnak, mely egészen uj, és Amera-
puratól éjszakra fekszik. Ezen uj fővárosban a király a mi 
számunkra épitendő templom, és iskolának helyet kivánt 
fentartatni. A szép, tágas templom fel is épült Abona atya 
vezetése mellett 1864-ben. Ezen templomra a király 6200 
frankot adott, és a felszentelésen jelen volt. Mindez reményre 
jogosit, hogy ily hatalmas példa sokat fog tenni az ellensé-
ges indulatok megváltoztatására, és hitünk terjesztésének 
előmozdítására. 

VEGYESEK. 
Toldy F . a magyar irodalom történetében 1530 év táj-

ról í r j a : „Az ugy nevezett reformatio elterjedésének különö-
sen a mohácsi veszedelem kedvezett, (a leány az ő anyját 
táplálta) mert elesvén ott az egyházi fejedelmek nagy része, 
(egy superintendens sem esett el, egy prédikátor sem ; ezek 
éltek a hazáért, de meghalni ? ez a püspökökre maradt ;) 
a megyék nagyobbára föpásztorok nélkül maradtak, ezek 
jószágait a hatalmaskodó főurak elfoglalták, (rape-cape, 
asiai mulatozás, nemcsak akkor volt,) jobbágyaikat is elsza-
kították a régi egyháztól." (33 lap.) Az irodalomban mégis 
„a kezdetet katholikusok tették szentírási fordításokkal." 
Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Szántó István említtetnek, 
mint biblia-forditók. 

Pesten, a ferenczvárosi templom épitési bizottmánya a 
városi pénztárból évenkint 5000 frtot fog kapni az épitési 
költségekre. A lipótvárosi templomépitési bizottmány pedig 
a költségek fedezésére 'csak azt találta egyes egyedül kise-
gítő eszköznek, ha es. ap. leír. Felségétől e czélra rendezendő 
nagy sorsjátékhoz engedélyt nyerend. A bizottmány ebbeli fo-
lyamodását ö eniinentiája a bibornok herczegprimás fogja ö 
Felsége elé terjeszteni. 

A győri püspök ö nmltsága Kunszt József kalocsai ér-
sek halálát ezen rövid, de mélyen érzett szavakkal mutatta 
be : Duos e corona episcoporuin Hungáriáé autistites vix 
non uno eodemque tempore e mortali hac ad immortalem vi-
tám transferre piacúit illi, cujus judicia abyssus multa et a 
cujus nutu vitae nostrae momenta dependent. Intelligo 
excellentissimos ac reverendissimos dominos JOSEPHUM 
KUNSZT archiepiscopum Colocensem ac Bacsiensein, nec 
non EMERICUM FARKAS episcopum Alba-Regalensem, 
quorum prior ex ictu apoplectico die 5. curr. Pestini, alter 
post toleratas patientissime trimestris morbi molestias die 7. 
curr. Albae-Regiae saeculo defuncti sunt. Quamvis autem 
ambo praesules sacerdotii sui jubilaeum jam compleverint, 
pro bono nihilominus Ecclesiae et creditarum sibi dioecesium 
in specie praematura morte sublati sunt; amborum eniin 
vita in grandi etiam aetate, plena adhuc erat laboris, 
plena vigoris, plena vigilantiae ac sollicitudinis pasto-
ralis. Uterque iis resplenduit virtutum ornamentis, q.uae 
laudare pro dignitate, et conunemorare pro veritate ne-
mo facile queat. Indefesso amborum in tuendis, prove-
hendis et amplificandis Ecclesiae catholicae eniolumentis 
studio nulla potest par reperiri oratio. Ambo bonorum ope-
rum, quae sine numero exsecuti sunt, praesidiis protecti, pau-
perum precibus ac lacrymis, quas cum in vivis numerarentur, 
admiranda sua beneficentia quasi mercati sunt, suífulti, cleri, 
buein paterno complexi sunt aífectu, amore piissimisque 
suffragiis muniti, in requiem aeternam ingressi sunt. In am-
bobus amplissimus mamíicentiae ac liberalitatis fons exaruit, 

seu rectius per obitum utriusque perennis redditus est, quan-
doquidem ambo ultimae voluntatis suae tabulis de residuis 
facidtatibus sic disposuerunt, ut illae in perpetuum cederent 
piis institutis, qua erigendis qua conservandis. Aequum pro-
inde justumque esse existimo, uttantorum, tamque illustrium 
antistitum memóriám v. clerus hujus quoque dioecesis pia re-
colat mente. Ad me vero quod adtinet, qui perenni devotione 
ac observantia ferebar in praesules viventes, non cessabo 
precibus ac sacris ad altare oblationibus prosequi defunctos, 
quorum uno rectore olim ac vicario generali, altero qua 
episcopo, utriusque autem amore ac favore gloriari mihi licuit. 

A P. Naplóban olvassuk : „A húsvéti ünnepek alkal-
mára Miliailovic által Romába rendezendő kéjutazás nagy 
részvétnek örvend,s minthogy a kiadandó jegyek száma 50-re 
van határozva, a társaság rövid idő alatt meg lesz alakitva. 
A nemesség és katonaság mellett leginkább a tanférfiak 
jelentkeznek." Velenczébe, Parisba stb. lehet kéjutazást 
tenni ; de Romába, a húsvéti ünnepekre csak ajtatos zarán-
dokolást lehet tenni. Ha mégis azonban zarándokolás helyett 
kéjutazás lesz, várhatunk kéjleirást a romai ünnepekről, 
mint már volt is a P. Naplóban ; de ezen kéjleiró, mikor az 
ünnepeket leirja, csak kéjutazó társainak viseletét irja le, 
nem pedig az istenitiszteletet. 

Monrad püspök, a schleswig-holsteini háborúban mi-
nister, Uj-Seelandba ment hitküldérnek. 1811-ben született, 
1838-ban hittudor lett, 1846-ban vester-ulsteri lelkész, 1850 
laalandi püspök lett, s az ultradánok fővezére. Londonon 
keresztül utazván, itt számadást akar adni ministerségéröl, 
különösen a dannewerkek rögtöni odahagyásáról. Azután 
pedig Ikana-Manoni vagy Tavai-Pumanu polgára lesz, rö-
viden : kereskedő és biblia-szóró. 

Belgiumban, Ecclvo kerületben, egy 60 éves atya há-
rom fiával a plébánoshoz ment, mondván : „lelkiatyám, ime 
három fiamat oda adom a szentatyának." Jól van, de ön agg, 
reájok szüksége vagyon. „Igaz, de én csak elélek valahogy, 
hanem, ha senki sem lépne be a pápai seregbe, a gyilkosok 
megölnék a szentatyát, neki fiaimra nagyobb szüksége van, 
mintsem nekem." Erre az öreg dicsérni kezdte fiait, mily 
vallásosak, mily bátrak, „o ! e nap, életem legkedvesebb 
napja !" S miért V kérdi a plébános. „Legboldogabb napom 
nekem ez, mivel én legboldogabb vagyok, hogy a szent-
atyának három fiat adhatok. Van még egy fiam, de ez bete-
ges, ö a szentatyának csak terhére volna. Én is elmennék, 
voltam már katona, szivem még fiatal, de karjaim, lábaim 
nem tehetnék meg a szolgálatot." Ez az Isten nagy ma-
lasztja. 

A belga lapok egytől egyig „karácsonyi ajándék a 
szentatyának" czim alatt péterfilléreket szednek. A haágai 
Tijd is megkisértette ez évben, és pedig a legjobb sikerrel, 
mert 64,000 frtot gyűjtött. A hollandi katholikusok tökéle-
tesen rendszerezték a péterfillér gyűjtését. Megyénkint, 
anélkül hogy valami legkisebb erötetést alkalmaznának, a 
katholikusok száma, és birt okossága szerint előleges össze-
get tűznek ki, melynek félév alatt be kellene gyűlni. Egész 
németalföldi katholikusokra 190,000 frt . van igy kitűzve, s 
ezen összegnél mindig többet adományoztak. — Említtetik, 
hogy ezen adományokban protestánsok, zsidók is vesznek 
részt mindig. 

Kegyes adomány. 
A budapesti káplányok negyedévi péterfillérje 13 fr . és 1 fr . ezüstben. 

Füssrö'l : Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak 2 fr t . 
,, Szentsír őreinek , 2 f r t . 

Afrikai missióra 1 t r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Bölcsészeti nézetek. 
VII. 

A z ó és u j t e s t a m e n t ő m a t á r s a d a l o m b a n . 

Hogy s mikép gondolkodik a zsidó az ó' Istene 
s a megjelent Messiás felől, ez iránt fog ő maga a 
Felségesnek számolni ; itt, mondják, csak is arról 
vagyon szó, mint vélekednek Izrael fiai és pedig 
vallásuk alapelvei szerint az erkölcsösség és jog 
iránt; milyen fogalmaik vannak a társadalmi rend 
felől ? Eziránt is tehát tisztába kell jönnünk. Szó-
lunk a törvénykönyvről, nem pedig a héberek sze-
mélyéről, kiket jóságos cselekedetekben is tapaszta-
lunk. Annyi bizonyos, hogy a zsidók tan- s törvény-
könyve, a talmud minden nemzsidók irányában 
szeretetet nem hirdet. Igy p. o. azon kérdésre : honnét 
veszi eredetét a zsidók gyűlölete a nemzsidók irá-
nyában? azt mondja: „Sináról, mert sinai egy he-
gyet jelent, honnan a gyűlölet (Sina) a földnépeire 
jött.«1) 

Minden jó, amit a törvény az emberiség javára 
tenni parancsol, és minden rosz amit azokra nézve 
tilt, a talmud felfogása szerint egyedül a zsidókat 
illeti ; a kifejezések „felebarátod" egyedül a zsidó-
ra vonatkoznak, s pedig, kizárólag; talmud szerint 
a nemzsidó sem nem felebarátja, sem nem testvére 
a zsidónak: „Ez mondatik a te testvéredről, a zsi-
dóról, kizárván a többit, azaz: a nemzsidókat/ '2) 
Miután tehát csak a talmudisták tana szerint zsidó 
felebarátja a zsidónak, azért talmud szerint, nem is 
tartozik senkit mást szeretni, mint a zsidót ; sőt tal-
mud szerint meg van engedve minden nemzsidót 
alakilag gyűlölni is. A zsidó jó lelkismerettel kárt 
tehet a nemzsidónak, mert irva vagyon: „El ne 

i) Tractat Schabbath fol. 89. col. 1. 
Bava metzia 3, 2. 

nyomd felebarátodat."3) Innét a Choschen Hana-
mischpat átalános szabálya: „Mindenütt, ahol Mó-
zes mondja, ,felebarátod' nem a bálványimádókról 
szól, vagy a nemzsidókról." *) Erre nézve a talmu-
disták támaszkodnak a törvény azon szabályaira, 
ahol parancsoltatik nekik, a hét kánaanbeli népet 
meghódítani és kiirtani ; ebből ők azon elvet állitják 
föl, hogy ezen parancs minden időre s minden nem-
zsidónépre kiterjed. Móz. 5. k. 72. „Nem fogsz 
velők szövetkezni azon kánaánbeli népekről kell 
egyedül érteni, de az erre következők: Nem fogsz 
nekik irgalmazni, minden más népekről értendők: 
yevam 23. 1. in Thosephot v. ö. yalknt Simeoni in 
Ps. fol. 102. col. 4. N. 7, 27. Maim yad charaka, P. 
I. c. 10. Nr. 1 sat. — Nem a hazánkban élő zsidók-
ról mondjuk ezt, hanem a talmudistákról : mily ha-
tása, tekintélye van a talmudnak ? nem feszegetjük. 

A prófétáknak is kell erről bizonyságot adni. 
Mert miután Isaias 27,11. szerint, a nemzsidók meg-
fosztvák az észtől, azért semmi könyörületre nem 
méltók.5) 

Jóllehet a talmudisták szerint minden nemzsidó 
kivétel nélkül tárgya a zsidók idegenkedésének, 
mégis ennek kiváltképen kitétetvék a mozlimek és a 
keresztények. „Az Isten, úgymond, Eliezer az ő 
czikkeiben, az Isten, ki az egyiptomiakat csak egyet-
len egy ujjával megveré, Esaunak fiait (a kereszté-
nyeket) és Izmael fiait (a törököket) egész öklével 
fogja kiirtani ; mert az elsők az ő népének ellenei, 
az utóbbiak saját magának ellenei." °) 

Hogy a zsidók a keresztényektől inkább ide-
genkednek mint a bálványimádóktól, bizonyitja tal-
mudnak következő verse : „Ha valaki zsidót üldöz, 
hogy őtet megölje, vagy lia kigyó leselkedik utána 
hogy megharapja; ugy inkább fusson a bálvány-

3) Sanh. 57, 1. v. ö. Raschi. 
4) Chosen Hanamisclipat nr. 95. §. 1. in notis Amster-

damer Ausgabe. 
â) Sanh. 92, 1. 

Eliezer 48 czik. v. ö yalkut Simeoni Micha, fol. 82. 
col. 1. n. 553. 
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imádók templomába, mert a saduceusok tagad-
ják Istent, akit ismernek, a bálványimádók pe-
dig tagadják az Istent , kit nem ismernek. 7) 
Igen nyomósak e tekintetben a nevek is, melyek a 
talmudban és más rabbinok Írásiban a keresztények-
nek adatnak. Igy neveztetnek ,Notzerim'azaz : a 
Názárenus követó'inek; továbbá neveztetnek még 
.edomiták, bené Esau,' ,goyim' s ,akkumnak' stb. 
Ezen nevek a talmudban a,keresztény névvel egyen-
lők. ,Bene Esau' azért adatik, hogy kijelentessék, 
miszerint az idegenkedés, mely a zsidók és keresz-
tények között van, épen oly mélyen gyökeredzik s 
kiirthatlan, mint az Esau és Jákob közti gyűlölet. 
Azután mert a talmudisták szerint Esaunak lelke 
lélekvándorlás utján Jézus Krisztus testébe ment 
át. A ,goyim', mint tudva van, közönséges neve a 
bálványimádóknak, és igy a keresztények a bál-
ványimádókkal egy párvonalba állíttatnak. ,Akkum1 

Krisztus és Máriának tisztelőit jelenti ; eredetileg 
ugyanazon jelentéssel birt, mint ,goyim'; Mózes 1. 
könyve 8, 22. szerint a csillagok imádóit jelzé, de a 
talmudisták, mikép ezt Buxtorf igen világosan meg-
fejté, itt Krisztust és Máriát értik. Hogy talmud az 
igét ,Akkum', valóban a keresztényekre alkalmaz-
tatja, mutatja a következő mondat: „Ha az Akkum 
pihen ugy, mikép ezt a zsidók teszik szombaton, 
megérdemli a halált ; mert irva vagyon : éjjel nap-
pal nem szabad szünniök." s) Rabbi Abbina érti ezt 
a hétnek második napjáról is. Es miért? kérdi itt 
Raschi, miért tétetik ezen észrevétel a hétnek máso-
dik napjáról is? Hogy értésül adassék, miszerint 
egy Akkum nem csak akkor érdemli a halált, ha 
szomb. pihen, mely a zsidók pihenésének napja, vagy 
a hét első napján, mely az Akkum azaz a Notzerim 
nyugnapja; hanem hogy ő szintúgy megérdemli 
azt, ha pihen egymás munkanapon is; p. o. hétfőn.9) 

A Kutlieus és Saduceusok neve, szintén a ke-
resztényekre alkalmaztatik. A kutlieusok tudvale-
vőleg Krisztus előtt Ásiának azon pogány népeit 
jelentették, melyek a tiz törzsöknek Assirus számki-
vetésbe elhurczolása után, az egykori Izrael orszá-
gában letelepedtek s itt hátramaradt izraelitákkal 
összevegyültek. A talmud pedig használja ezen szót 
majd átalában minden nemzsidókra, majd egyenesen 
s kizárólag a keresztényekre, egészen ugy, mint a 
,goyim' és ,akkum1 kifejezéseit. 

t) Schab. 116, 1. és 2. 
8) Sanch 58, 1. 2. 
9) V. o. Majmon. Yad Chasaka P. IV. 6, 10, nr. 9. fol. 

296. col. 1. Hiteoth Melachim czim alatt. 

Talmud szerint a zsidók a nemzsidókkal való 
párhuzamban meg annyi királyfiak és aki csak egy 
zsidót is merne bántalmazni, az annyit jelent, mint 
ha magát az isteni fölséget bántaná meg ; és mivel 
fölségsértési bünt követett el, azért halált is ér-
demel. 

A bibliában irva van: „A szűkölködő és sze-
gény testvérnek ne huzd el az o diját."10) A talmud 
magyarázása szerint az irás ezzel azt akará mon-
dani, hogy másokra való tekintettel az ellenkezőt 
tehetni. S kik azok a „mások" ? Erre megfelel Ra-
schi: „A világ népei azok, úgymond, melyek nem 
testvérei a zsidóknak." És meddig terjedhet a tör-
vény által engedett ezen kárositása a nem-zsidók-
nak ? kiterjedhet egész a tolvajlásig ; meg van en-
gedve egy nemzsidót meglopni, mert a biblia szavai 
igy hangzanak: „Non opprimes socium tuum."11) 
A biblia tehát azt mondja, socium tuum et non 
,goyi' — mert a goyi nem a te társad.12) 

Hasonlóképen a talmudféle zsidónak nem sza-
bad törvénye szerint egy nemzsidót még az élet ve-
szedelméből sem kimenteni. „Meg van tiltva egy 
Akkumot vagyis a nemzsidót a haláltól megszaba-
dítani;" | 1) „mert egy bálványimádót vagy nem-
zsidót a halálból megmenteni, annyi volna, mint a 
bálványimádók számát szaporitani. Avoda zara 20, 
1. és a szentirás tiltja a nemzsidók sorsa iránt rész-
véttel viseltetni bármily neműek legyenek is azok.14) 

A szabályok, melyek a talmudi zsidóság szel-
leme szerint az embertárs életére nézve megtartan-
dók, Majmonides és a Turim irója szerint különféle-
képen határoztatnak meg. — S ja j volna a nemzsi-
dóknak, ha hogy valaha oly szerencsétlenek volnánk 
a zsidók uralma alá kerülni.1"') 

Jóllehet ugyan Majmonides, a leghiresebb zsidó 
hittanár szerint, a zsidók csak a várt Messiás eljöve-
tele után, ki a világ uralmát az ő kezeikbe adandja, 
hivatvák, a nemzsidókat kardélével is a zsidó hit 
fölvételére kényszeríteni; mégis a talmudi tanoknak 
ismerői azon nézetben vannak, hogy a zsidóhit kö-
vetőinek még tágasabb tért is nyitott, azt állitván, 
hogy a zsidók Messiás eljövetele előtt is törvényök 

10) Móz. 5. k. 24, 14. 
" ) Móz. 3. k. 19, 13. 
>2) Bava Metzia 111. 2. v. ö. 61, 1. in Thosephot. 
13) Avoda zara 26, 1. v. ö. Schulchan Arc yoré Beali 

Nr. 158. 
]4) Móz. 5. k. 7, 2. v. ö. Sadchazaka P. 1. c. 10. §. 1. 

Hilcsth Actum; Sanh. 92, 11. 
>*) V. ö. Sadchasaka P. IV. c. 8. N. 10. 
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által följogoaitvák a nemzsidókat, nevezetesen a kereszténye-
ket szolgaságba hajtani. Ezen vád bizonyára a legsúlyosabb, 
melyet valamely vallásos rendszer ellen emelhetni ; annál 
fogva illik s az igazság is követeli, azt nyugodt s pártat-
lan vizsgálat alá vennünk. 

A szentírásnak ezen szavai : „Nem fogsz felebarátod 
vére ellen emelkedni," l 6) már elébb láttuk, h o g y a n o m k e -
resztények semmikép sem igényelhetik magoknak a tiszte-
letet, a zsidók felebarátaivá lenni: 17) és hogy ezen alapok-
nál fogva a zsidóknak meg van engedve ezek ellenében épen 
ellenkezőjét tenni annak, amit felebarátjaik irányában tenni 
kötelességök. 

Szintén a szentirásban olvashatók az igék : „Ne hadd 
az ollenséges népek közöl senkit élve." Itt ugyan a szentirás 
a hét kánaáni népről szól ; de az okfők, melyekből kánaán-
nak ezen néptörzsei egykor a végveszélynek átadandók va-
lának, a talmud szemeiben még mindig fönállanak minden 
nemzsidók irányában ; k ik szintúgy mint a kánaáni népek, 
goyim-bálványozóknak és a zsidó nép elleneinek tartatnak 
s aki ezek közöl megölhet valakit és meg nem öli, az egy 
semleges törvényt sért meg. Majmonides Sepli. Mitzvoth fol. 
85, c. 2, 3, ezen czim ala t t : lo toasch. Ugy szintén már 
gyakran vádoltattak a zsidók, hogy nagyon is iparkodtak a 
ker. gyermekeket hatalmukba keriteni és a húsvéti ünne-
pek alkalmával azoknak vérét ontani, vagy azért, hogy ily 
módon ős elődeik által elkövetett istengyilkosság emlékét 
megújítsák, vagy pedig azért, hogy a legyilkolt ker. gyer-
mekek vérét bűbájos jelekre fölhasználják, vagy pedig mind 
a két okból. Tagadni akarni, hogy a zsidók különféle idők-
ben és helyeken nem vetemedtek ily gonoszságokra, annyit 
jelentene, mint a történelem évkönyveiből 30—40 körül-
ményesen leirt s ellenjegyzett eseményt kitörülni, I S) s meg-
semmisíteni mindazon emlékeket, melyek több városban az 
iszonyú tettre vonatkozó hagyományokkal együtt egész je-
lenkorunkig őriztetnek. 

Ily alapokon nyugszik a talmudi felebaráti szeretet ; s 
azért már a romaiak történetirója is az akkori zsidókat az 
„odium generis humani" czimmel illette. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, febr. 22-én. Tiszt. Blázy L. ur, vagy is az 

1791 prot. rendek javaslata nem tetszik F—y J—f urnák, 
mivel a szülök megegyezése, tehát a prot. atyának Ígérete, 
hogy minden gyermekeit kath. religioban, a kath. férjnek 
ígérete, hogy minden gyermokeit prot. vallásban nevelendi, 
„akár hogy csűrjük csavarjuk, az bizony nem egyéb, mint 
reversalis, — szomorú tapasztalásból tudjuk, mily erőszakos-
kodások és visszaélések történtek már a reversalisokkal ; pe-
dig ha egyházunk testén rágódó ezen rákfenétől szabadulni 
akarunk, az csak gyökeres kimetszés által sikerülhet. Itt 
aztán tágas tér nyilik mindkét fél papságának, hogy magá-
nak a buzgólkodás és rábeszélés fegyvereivel hervadhatlan 
babérokat szerezzen. De én ezen babérokat, prot. pap lé-

'«) Mózes 8. könyv 19, 16. 
" ) Sad chazaka C. VI c. 4. §. 11. Hilcath Rtozeaeh etc. v. ö. u. 

C. 1. N. 1. 
,8) Eisenmenger P. 2. c. 3. p. 220—24. 

temre, senkitől sem irigylem. Es, meg vagyok lelkem mélyé-
ből győződve, hogy mi protestánsok e téren, a minden ároni 
capacitálás terén, rövidségben maradnánk. Uraim ! ne ismer-
jük félre álláspontunkat. Oly fegyverekkel és oly fegyverek 
ellenében, melyek részint nincsenek hatalmunkban, részint 
pedig, ha volnának is, azok használata által elveinkeí tagad-
nék meg, a pokol, a kárhozat, a gyónszék fenyegetődzései-
nek középkori fegyvereivel, s azon jezuiticus elv védpaizsa 
alatt, hogy a czél szentesiti az eszközöket, mi nem harczol-
hatunk. Ilyen fegyverek ellenében röviden csak azt válaszo-
lom, hogy amazok gyakran hamarább eltalálják az utat az 
elfogult kebelhez, mint emez, (az igazság és a meggyőződés 
fegyvere.)" 

E szavakban F — y J —f ur példásan buzgólkodott . . . 
a prot. igehirdetésnek szegénységet, hatástalanságot tulajdo-
nit, vagy ha valóban olyan az igehirdetés, felőle szegénységi 
bizonyítványt ad, a kath. életmüvezetnek fölsöbbségét hirdeti. 
Az involuntarius apologeták közé ő is fog tartozni e vallo-
másban. Maledicere vult, et nolens bencdicit. Mi gondoljuk, 
hogy tekintve a természetes uton közölhető persuasiót, a 
prot. szónok fölül is múlhatja a kath. papot, ha ügyesebb 
szónok ; de ha azon persuasioról van szó, melyet az isteni 
malaszt művel elménkben, tehát a természetfölötti utat, eb-
ben a prot. igehirdető mindig hátrább fog állani, mikint az 
emberi erő az Isten mindenhatóságával soha nem állhatja ki 
a versenyt. Nem a pokol, nem a gyónás az, mely a kath lel-
kipásztor szavait hatásossá teszi, mivel a pokolra a gonosz 
ember nevet, a gyónásra nem jön ; hanem az isteni malaszt, 
mely, mig a szó a fülben hangzik, a szivben csudálatosan mű-
ködik. Ezen malaszt mindenható,, rebelles quoque compellit 
voluntates, habár erőszakot soha nem tesz, s ennek köszön-
jük, lia a szabadelvüség, a szabad élet embere, mint a va-
donnak oroszlánya, szeliden, bünbánatban térdel az Isten 
helytartójának, a lelkek orvosának lábainál a gyónszéken. 
A gyónást középkori fegyvernek mondja. Origenes, midőn a 
gyónni nem akarót olyan emberhez hasonlitja, kinek gyomra 
megromlott, megterheltetett, s hacsak a túlságosan bevett 
ételt, ami a rómaiaknál, kik emeticumot vettek, hogy még 
egyszer ehessenek, épen nem volt ismeretlen, ki nem adja, 
halálra betegszik, valóban középkori ember volt ; Tertullia-
nus is, aki a hivekről szól, qui adgeniculantur sacerdoti, kö-
zépkori ember volt. Felvihetjük, mikint fel is vitték mások, a 
középkort a második századig, hogy annak czime alatt min-
dent eldobjunk, ami a hithez tartozik ; F — y J—f ur is meg-
betegedett volna, hacsak „a középkor fegyverei"-t, a „jezui-
ticus elvet" ez alkalommal ki nem adta volna. Gyermek-
ségétől óta megtömték vele gyomrát ; most talán egészsé-
ges lesz. 

Mondja, hogy nekik nincsenek fegyvereik, melyekkel 
a kath. papok rendelkeznek, s nevezi a poklot, a kárhozatot. 
Ezt legfölebb magáról mondhatja, hogy poklot nem hisz ; mi-
vel az mind a két prot. confossioban túlságig feltaláltatik. 
Senki sem bőszéit többet az ördögről, semmint Luther Már-
ton, senki nem prédikált annyit az örök kárhozatról, semmint 
Calvin János. Ez tehát vagy lapsus calami F — y J—f urnái, 
vagy a confessio tagadása, amire hogy szabadsága és joga 
van, váltig elismerjük. 

,Finis sanctificat media,' jesuiticum princípium ! Alig 
16* 
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lesz 10 éve, 1000 porosz tallér tüzetett ki annak, aki „finis 
sanctificat media" tételt valamely jezsuitának munkájában 
felfedezi. S eddig senki sem pályázott az 1000 tallérra. Mily 
szép ösztöndij ez F — y J—f urnák részére, ha valamely je-
zsuitának könyvéből ezen tételt, mint jesuiticum principium 
bebizonyitja, igy, de csak is igy fogja mondhatni : amit jesui-
ticumnak neveztem, hogy jesuiticum, be is vitattam. Mig ez 
meg nem történik, F — y J—f ignotos fallit. 

De aki eme princípiumot másra ráfogja, magának őriz-
kedni kell, hogy épen ezt tettleg ne gyakorolja. Miért pedig 
nem tetszik F — y J—f urnak t. Bl. L. ur által felhozott ja-
vaslat ? Mivel a prot. elvbe ütközik ? mivel a lelkismereti 
szabadságot sérti ? Nem. Miért ? Mivel „mi protestánsok e 
téren, a minden ároni capacitálás terén rövidségben marad-
nánk mivel a kath. papok „gyakran hamarább eltalálják 
az utat," azaz hamarább capacitálnak, mint a prot. lelkészek; 
tehát mivel a szabadság nem előnyös a protestantismusra, s 
több prot. férfi egyeznék bele, hogy fiai kath. hitben nevel-
tessenek, semmint kath. férfi, hogy prot. vallásban neveltesse 
fiait. Finis a protestantismus gyarapitása, megtartása ; e 
czélra hasznosabb, ha törvény lesz, semmint ha a szülők sza-
bad akarat jára bizatik : tehát törvény kell, nem pedig sza-
badság. Ez a finis sanctificat media ; akarom a törvényt, 
nem mivel csak ez igazságos, hanem mivel a protestánsokra 
előnyösebb. Be szép dolog, a jezsuitákra kenni valami roszat 
s ugyanakkor széltében gyakorolni azt. „Annyival inkább 
kell nekünk minden kitelhető erőnkkel oda hatnunk, hogy 
azon törvénynek, mely részünkre előnyösebb nek látszik, 
létrejöttét legalább megkísértsük." (pag. 1672.) F — y J — f u r 
egy jezsuita irót sem tud megnevezni, ki az általa jesuiticum-
nak nevezett elvet tanította volna, ő maga ha nem első, leg-
alább egyik prot. czikkiró, aki csak azért akar valamit, mi-
vel „részünkre előnyösebb," azaz hasznosabb, tehát jobb, s 
azért jobb, mivel hasznosabb, előnyösebb; aki tehát a finis 
sanctificat media tettleg gyakorolja, tettleg vitatja. Ezt fel-
jogyezzük. Aki valamiről mást vádol, vigyáznia kellett, hogy 
maga ne kövesse el, különben in quo alium judicas teipsum 
condemnas ; ilyen pedig e tétel : „mivel reánk nézve előnyö-
sebb," s ez F — y J—f úrtól a prot. lapban. 

Tiszt. Blázy Lajos ur törvényt akar, hogy a vegyes há-
zasságu szülők semmi törvény alá no hajtassanak a gyerme-
kek nevelésére nézve ; F — y J—f ur törvényt akar, mely a 
szülőket kényszerítve, egyszerre mindenkorra véget vessen 
eme czivódásoknak. Ezt pedig ugy akarja, hogy a fiuk az 
apa, a leányok az anya vallásában neveltessenek. Már van 
törvény 1791-ből, hogy lia a férfi katholikus, minden gyer-
mekek kath. hitben neveltessenek ; ha a nő katholikus, a 
fiuk prot. vallásban neveltethetnek. E törvény ellen an-
nak idejében a püspökök és a kath. rendek ellent mondtak ; 
tollát olyan, melyet helyeselnünk nem lehet ; de türjiik tisz-
teletben, s hogy hitünk javára módosittassék, 78 évig izgatást^ 
javaslatot nem tettünk. Vannak a két prot. confossionak jog-
czimü szabadalmai ; vannak a kath. egyháznak is jogai ; 
különös jelenet, hogy prot. atyánkfiai közöl némelyek szaka-
datlanul nyugtalankodnak, a mi jogaink megnyirbálására per-
suadeálgatnak, mig mink a linczi, bécsi kötéseket, és tolerantia-
lis pátenst, minden hozott polgári törvényekkel együtt, érin-
tetlenül hagyjuk. Valóban, ha a polgári béke szeretete, az 

általunk nem helyeselt állapotok csendes türelme hazafiság, 
meg kell vallani, hogy a katholikusok példás hazafiak 

Baj a vegyes házasság mindig a társadalomban, ezt 
F — y J—f ur is bevallja, irván : „ez már a vegyes házassá-
goknak egy átalános és kikerülhetetlen baja ;" azért ily há-
zasságokat a haza, a társadalom, a családi boldogság érdeké-
ben soha sem kell előmozdítani, soha sem kell kívánni, sőt a 
haza érdekében, amennyire a személyes szabadság csak meg-
engedi, akadályoztatni kell. F — y ur bevallja a bajt, bár 
mint rendelkezzék is a törvény. Mert ha az 1791 prot. ren-
dek, és ma t. Bl. L. ur szerint akint rendelkezik, hogy a szü-
lők rendelkezzenek, a gyermekek más vallásban lesznek, 
semmint az egyik szülő ; s a kath. szülő saját religiojának ta-
nitása szerint oly uton látandja gyermekeit, melyet lelkében, 
hitében kárhoztatni, azaz gyermekeit az örök üdvösség ve-
szélyében kell látnia. Ez minduntalani teher a kath. szülő-
nek lelkén, mely őt mindig komorrá, és némely órákban, mikor 
az isten malasztja a hitet felébreszti benne, a lelkifájdalmak, 
aggodalmak emberévé teendi. Ha törvény hozatik, hogy a 
gyermekek nem szerint neveltessenek, a szülők hitbeli sza-
kadása a gyermekekre is átvitetik. „Ez átalános és kikerül-
hetlen baj a vegyes házasságoknál." Azért a kath. egyház, 
eltekintve attól, hogy a kath. fél a hit elvesztésének, vagy 
legalább elhalásának veszedelmében van, a családi béke, a 
gyermekek nevelése, a haza, a társadalom érdekében a ve-
gyes házasságokat nem óhajtja, sőt akadályozza, s ezt tenni 
isteni törvény szerint köteles is. De ha már meg nem akadá-
lyoztathatja, eltekintve minden más reá szabott kötelességek-
től az áldást illetőleg, mikor a módról van szó, miképen ke-
vesbittessék, „a vegyes házasságok átalános és kikerülhetet-
len baja," mindig azon lesz : 1) hogy a szakadás, lia már a 
szülők között megvan, a gyermekekre át ne vitessék, s igy 
scissura major non fiat ; 2) hogy a szülők szabadsága a gyer-
mekek nevelésében tiszteltessék. Az első pontot javasolja a 
józan ész a másodikat, a szülőkre Istentől szabott kötelesség; 
tehát Istentől kapott jog, s evvel Istentől kapott szabadság, 
hogy gyermekeiket lelkismeretük parancsa szerint neveljék 
az Istennek. E két tekintet szülte az 1791-i törvényt, hogy 
a kath. atya mellett minden gyermek kath. hitben neveltes-
sék ; a kath. anya mellett pedig szadad egyezkedés legyen. 
Azért hozzanak prot. atyánkfiai bármily javaslatot, püspö-
keink mindig a szülők szabadságát fogják védeni az állami 
hatalom ellen. Ezt mint az egyháznak legkisebb fia mondjuk, 
nem mint szabályozó. Védeni fogják pedig püspökeink a szü-
lök szabadságát, nem mivel ez előnyösebb a kath. egyházra, 
ily indokot F — y J—f urnak engednek át ; hanem mivel is-
merik a szülők elengodhetlcn kötelességeit, ezen kötelesség-
ből származó jogokat, s igy a szabadságot, a lelkismeret sér-
tetlenségét még akkor is, lia ez büntetlen tévedésben van. A 
gyermeket a szülők nevelik, nem az állani. Az államnak 
csak az a joga, hogy, ha a szülő lelkismeretlenül hanyag, 
kényszerítse a gyermekek nevelésére, hogy a szülők kezéből 
jó, és hasznos polgárt kaphasson. Amiben tovább megy, cae-
sarismust gyakorol, szülői jogot tapod, idegen jogot bitorol. 
A pogány állam sajátjának tekintette a gyermeket, azért né-
hol a szülőtől el is vette, államilag neveltette. Az államneve-
lés zsarnokság, mivel ugy bánik vele, mint a baromnyájjal. 
Nevelteti, hogy több hasznot vegyen belőle. A házi állatok-



kai épen ezt szoktuk tenni. Rabunk a házi állat, a gyermek 
is az állam rabja, uralkodik nemcsak testén, hanem a neve-
lés által lelkén és lelkismeretén is akar uralkodni. A pogány 
caesar ezt tette. Követelte a gyermekeket, mivel sajátja gya-
nánt birta a szülőket ; birta pedig, mivel az állam volt a dea, 
minden jognak kútfeje. Annyi szabadság volt, mennyit ezen 
dea, s ennek képviselője, a caesar adott. A szülőket ember-
gyárnak, gépnek nézte, házi körében is szabályozta, nem 
hogy a házi körben elkövetett bünt sújtsa, hanem hogy, mit, 
miképen cselekedjenek a szülők? meghatározza. Lelkismereti 
szabadságról a pogány államban szó sem volt. Ezt a kath. 
egyház adta vissza, mikor a szülők jogait az állam ellenében 
kimondta. Miért akarnak épen caesarismust némelyek prot. 
atyánkfiai közöl, mikor, mikint mondják, a szabadságnak 
emberei ? — miért akar ják a szülők lelkismerotének a pol-
gári törvénybon igát, rabságot készíteni, mikor a lelkismereti 
szabadságot hangoztatják ? — miért akarnak a prot. félre, 
ennek lelkismeretére lánczot kovácsolni, mikor vallásos el-
vük sem kovácsolhat ilyest ? meg nem foghatni. A con-
fessio nem parancsol a prot. fél lelkismeretének, előnyös lesz, 
ha a polgári törvény fog parancsolni. Az igehirdetés nem so-
kat igér F—y J—f szerint, legyen tehát kényszer, ez legyen 
az igehirdetés helyett a föproselyta. Igy, F — y J—f ur sza-
vaiból : mivel a törvény reánk előnyösebb, a katholikusokra 
pedig károsabb, mivel a capacitatioból nem sokat igérek ma-
gamnak, igy már megértjük. Igy megértjük Szász Károly 
urnák is diadalmi örömét, hogy az 1848 X X törvényczik-
kelyböl az „absque praejudicio szépen kimaradt," *) azaz a 
kath. egyháznak praejudiciumot, azaz kárt csinálni már 
szabad, mivel azon tétel a törvényben nincsen. Mi sem ta-
gadjuk, hogy egy országgyűlés, lia lelkismeretlen tagjai van-
nak, sok kár t tehet a kath. egyháznak, a franczia convent is 
igy tett. Azon örülni,hogy a tétel „absque tamen praejudicio rc-
ligionis catholicae" kimaradt, arra látszik mutatni, hogy Sz. Ká-
roly mindent cum praejudicio religionis catholicae akar : ez 
köztünk a válaszfal. Prot, atyánkfiai nem gondolnak vele, ká-
runkra esik-e vagy nem, amit követelnek : mink pedig a 
confessio minden jogczimü szabadalmait tiszteljük. Közölök 
olyan is van, aki örül, lia religioni cath. praejudicium crea-
tur : mink viszont nem örülnénk. Ha valami javaslatot ten-
nénk, hazánk iránti szeretetből, prot. honfiaink iránti tiszte-
letből mindig előre megtekintenők, nem ütközik-e javaslatunk 
az ő jogaikba ? Sz. K. ur pedig örül azon, hogy a törvény-
hozás a kath. hitnek védelmét feladni látszik, mivel az 1848-i 
törvényből már elmaradt az „absque praejudicio religionis ca-
tholicae." Megvalljuk, hogy ezen örömben sem törvényessé-
get, sem hazafiságot nem látunk ; de legkevesebbé testvéries-
séget, amire oly sokszor történik hivatkozás. 

Van ínég egy indok, inkább egy czél, a kölcsönös vi-
szonosság a vallások között. Józan értelemben az a viszo-
nyosság, ha mindeniket saját természete, s törvényei szerint 
engedjük élni : de nem, hogy mindenik vallást saját esz-
méink szerint szabályozzunk. A polgári törvényhozásnál csak 
a, vallások békés megélhetése a föladat, nem pedig a vallások 
szabályozása. A prot. felekezet elüt a kath. egyháztól a 
dogmában, a fegyelemben, 'i szokásban, egy szabály alá te-

*) Prot. lap. 3 sz. 68. 69 lap. 

hát nem szorittathatik mindkettő, különben üldözésnek me-
gyünk elébe. Mást kiván a prot. vallás, mást a kath. religio ; 
mindkettőt egyaránt venni annyit tesz, mind vagy egyiket, 
vagy mindkettőt megsérteni. Például : a prot. vallás szaba-
don hagyja a szülőket, mint neveljék gyermekeiket, mivel a 
prot. szülő oly joggal bir a szabadvizsgálatban, mint az egész 
prot. consistorium : kath. szülő egyházának parancsa sze-
rint kötve, kötelezve van eziránt. Azért a prot. fél lelkisme-
rete szerint engedheti, hogy a gyermekek kath. hitben ne-
veltessenek, a kath. fél lolkismorete szerint nem engedheti. 
Ki engedjen tehát ? A prot. confessio, a prot. elv mondja. Ha 
a polgári törvény kimondja : egyezkedjenek erről a szülök, 
mind a két fél lelkismerotét, szabadságát tiszteli ; ha mondja : 
a vegyes házasságokból született gyermekek kath. hitben 
neveltessenek, a kath. fél lelkismeretét védi anélkül, hogy a 
prot. fél vallását sértené. Nem vagyunk egyenlők, ugyan-
azonosok a hitben, a fegyelemben : a törvényhozás sem bán-
hatik velünk egyenlően, s igy a kölcsönös viszonosság csak 
akkor volna törvényes, igazságos, ha a religioban egyenlőek 
volnánk. 

Elég legyen ez a multakra : menjünk át az oktatás-
ügyre ; talán t. Schwarz Gyula, és az ,Uj korszak' munkás, 
buzgó írói nem felejtkeztek el, hogy legelőször is rólok emlé-
keztünk meg, mikor leveleinknek eme folyamát megkezdtük. 
Részletekre nem bocsátkozhatunk, mivel lapunk nem tanodai 
szakközlöny, mink, szem alatt tartván felhozott javaslataikat, 
csak az elveknél maradunk. (Folyt.) 

PENSILVANIA. (Tudósítás azon katholikus gyarma-
tokról, melyeket Gallitzin Dömötör—Ágoston herezeg, pen-
sylvániai hitkiildér, az Egyesült-államokban alapított.) 

Ejszakamerika területén ez utólsó években előfordult 
események a müncheni „Historisch-politische Blätter" szer-
kesztőit Pensylvania egy kis szerény városára, Lorettóra 
emlékeztetek, melynek alapitója Gallitzin Dömötör-Ágoston, 
ama nevezetes hölgynek fia volt, kire Németország méltán 
büszke lehet. Ez alkalomkor a szorkesztők igen érdekes s 
alkalomszerű életrajzi vázlatot közöltek, melyet bizonyára 
mink is ép oly kíváncsisággal fogunk olvasni, amint ezt Né-
metországban olvasták. 

Húsz éve már hogy Gallitzin herezeg, felcserélvén a 
herczegi udvar fényét azoknak szegénységével, kik Isten 
igéjét hirdetik, — az Alleghany hegyek vad környékén 40 
évig tartó apostolkodása után, az Urban jobb létre szende-
rült. A jámbor hitkiildér müve most is él és virágzik, s a kis 
gyepsziget (oase) még sokáig megmaradand az, ami erede-
tétől fogva volt : a keresztény polgárosodás bölcsője, mely 
jótéteményeit a legtávolabbi határokig fogja elárasztani, 
fentartván szerény jellegét, ami alapitójának szándéka is 
volt. Valóban, lia Gallitzin kívánsága teljesül, az ő neve mai 
napig rég el volna feledve a roppant pusztaságban, mint-
hogy a berezeg szent hivatalát hosszú évsoron át Schmit ál-
név alatt viselé, hogy igy mindent elkerüljön, mi neki a vi-
lág előtt dicsnevet szerezhetne ! 

Mindazáltal Pensylvániában szerencsére, Lemeke atyá-
ban, a Szent-Vincze bcnedekrendüek apátságának kanonok-
jában, oly egyénre akadtunk, ki bárkinél jobban tarthatta 
fönn a nemeslelkü hitkiildér emlékét, s annak szép szellemét 
legpontosabban festheté le. 
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A herczeg életirója nemcsak személyes ismerőse, ha-
nem bizalmas barátja, gyóntatóatyja s missiókban segédje 
volt a herczegnek. Gallitzin halála után Lemeke atya kapta 
meg annak iratai t , levelei- s jegyzeteivel együtt , melyek 
előbbi életére kellő fényt derítenek. Tehát csak ö Írhatta le 
a herczegnek hűséges életrajzát ; s ő kötelmének is tartá, e 
jeles ember emlékét a feledékenységtől megóvni. 

Lemeke atya erre nézve ily fontos megjegyzést tesz : 
„Gallitzin élete oly szoros összeköttetésben áll a halála utáni 
történtekkel, miszerint az a jövő nemzedékre ép oly érdek-
kel birand, mint reánk egy Bonifácz vagy Ansgár élete, és 
pedig azon tények miatt, melyek korszakukat jellemzik." 

Nem véljük fölöslegesnek az éjszakamerikai egyház 
kezdetére visszapillantani, hogy meglássuk, mily helyzetben 
volt ama politikai mozgalomban, mely Amerika területét 
alapostul megrázkódtatá. 

Gallitzin a liitküldérek azon sorába tartozik, kik az 
Egyesült-államokban a szellemi élet alapját megvetették. 
Midőn a herczeg e sivatag területre lépett, egyetlen egy fő-
papot talált itt, s ez baltimorei Caroll János, az Egyesült-ál-
lamok első püspöke Volt, ki Európába volt kénytelen menni; 
hogy püspökké szenteltessék, *) és csak két év múlva 
(1790) iktattatott be hivatalába, híveivel pedig csak félben-
szakitva közlekedhetett. Parányi, a jó ügyért azonban buz-
gón lángoló, környezete jobbára francziákból állott. Gallitzin 
volt a második pap ez alakuló egyházban, kit a baltimorei 
püspök felszentelt, s aki ezután a polgárosodás valódi bajno-
kakint körülhordá az uj-világ erdeiben a szentkereszt fá-
ját. A kezdeményezések többnyire mindenhol hasonlók egy-
máshoz, de itt aránylag igen kevés idő kívántatik ahoz, 
hogy az önfeláldozó férfiak száma tetemesen öregbedjék. 
Egy püspök helyére, ki 5 éven át csak két papot szentel-
hetett fel s küldhetett el nyájához, az Egyesült-államokban 
a katholikus névtár mainap 7 érsek — 36 püspök, — 4 apos,-
toli vicarius, 1500 áldozár, — több — majdnem minden 
rendű zárda, papneveldék, nevelő és jótékony intézetekről, 
s körülbelül 4 millió katholikusról tesz említést. 

A németek szeretnek arról megemlékezni, hogy hazá-
juk egy berezegi gyermeke is közremüködék Éjszak-Ame-
rika egyházának alapitásán. Gallitzin anyja, ki eredetére 
nézve német volt, fiának szellemileg is anyja va la j mely 
anyaság elég arra, hogy neki feledhetlen dicsőséget szerez-
zen. Mily magasztos hivatást töltött be Gallitzin Amália her-
czegné ! — Mig körébe azon választott egyéneket vará-
zsolta, kik hivatva látszottak lenni, hogy Németországban a 
hit fáklyáját, s egy hit s valódi felvilágosultságot nélkülöző 
felületesség után kapkodó társaságban a szilárd meggyőző-
dés tüzét éleszszék, azalatt egy fiút nevelt az uj-világ szá-
mára, ki lemondván születése s gazdagsága után őt megillető 
pályáról, az apostolkodás rögös útjára lépett : ime ez ugyan-
azon ifjú, kinek majdan egy mainap virágzó gyarmat alapi-
tójává, s művelőjévé kellendett válnia ! 

Különös ! az ifjú Gallitzinban e hivatásra semmi jel 

*) E nevezetes emberről ismét u j adatokat találunk egy legújabban 
megjelent miiben, melynek czime : Die katholische Kirche in den Verei-
nigten Staaten von Nord-Amerika, dargestellt von einheimischen Schrift-
stellern, deutsch von den Benedictinern zu St. Meinrad in Indiana—Staat . 
Regensbnrg 1864. 

sem mutatkozék. — Majdnem női természeténél fogva félénk 
és gyáva volt, s mi több : ehez még bizonyos ingatagság is 
járult, mely anyjának igen sok aggodalmat okozott s a fiú-
ban annyira meggyökerezett, miszerint a herczegné, minden 
iparkodása mellett, sem tudta több éven át e bajt orvosolni. 
A herczegné egy, 1790 évben kelt levelében, mely Dömö-
törnek Amerikába történt elutazása előtt 2 évvel íratott, pa-
naszkodván e baj fölött, régi figyelmeztetéseit s intelmeit 
megújítja. Mindazáltal megjegyzendő, a herczegné első ne-
velési módja nem volt ment hibáktól, mert ö fiának gyermek-
korában a bölcsészet különnemű rendszerei között határo-
zatlanul tétovázott, mi öt okvetlenül azoknak hibáival né-
mikép megbarátkoztatá. 

Gallitzinnak nevelési alapja tehát hiányzék, mivel ö a 
vallásos közöny bizonyos nemében nevelteték ; hanem ké-
sőbb teljes változáson ment keresztül, midőn anyja elhagy-
ván Münstert, nem a bölcsészeti rendszerekben, hanem a ke-
resztény vallásban kereste az igazságot, mely benne a Für-
stenberg s Overberg-féle egyénekkeli összeköttetése által 
erős meggyőződéssé vált ; — ez fiára is hatással birt, ki iránt 
az anya ezentúl több erély- s tekintélylyel lépett fel ; — s 
valóban nem volt minden jelentőség nélkül, hogy Dömötör a 
bérmálásnál Ágoston nevet nyert. 

Gallitzin, ki 1770 dec. 22-én Hágá-ban született, hol 
Katalin orosz czárnétól kegyelt atyja orosz követ volt, oly 
pályát látott maga előtt, mely őt a legfényesebb katonai vagy 
politikai méltóságokhoz vezérlendné. — Övéi semmit sem 
mulasztottak el, hogy őt a világszerinti tökélyes nevelésben 
részesitsék, az anyja őrködése alatt folyt nevelést az ifjúnak 
utazással kellendett befejeznie ; most csak az volt a kérdés, 
hová utazni ? — A forradalom lerontá már Rajna vidékén 
az aristocratia nagy épületét, a háború pedig egész Európát 
sivatag hareztérré alakitá át. — A herczegné körében épen 
ekkor bizonyos Grosius nevü fiatal áldozár tartózkodók, kit 
az a Droste családnál tanult ismerni ; ez most Amerikába 
szándékozók hitküldér gyanánt elutazni. A herczegné tud-
ván méltányolni ez áldozár ri tka tulajdonait, s tudván, mily 
nagy bizalmat érdemel, ajánlatba hozta előtte, vinné magá-
val fiát, s lenne neki ez utazásban kiséröje. A herczegné e 
terve férjénél semmi ellenvetésre nem talált, ki tisztelője le-
vén Washingtonnak s még inkább Jefferson bölcsésznek, 
örömmel beegyezett, hogy fia az Egyesült-államok megláto-
gatására két évet szánjon, különösen szivére köté, hogy mu-
tassa be magát a nagy férfiaknál ; a herczegné Msgr. Car-
rollra czimzett ajánlólevéllel bocsátá őt el. 

Gallitzin 22 éves korában 1792 augustus hóban szállt 
hajóra Rotterdamban, hogy Amerikába evezzen. E pillanat-
ban valóban senki sem hitethette el volna a fiatal herczeg-
gel, hogy Amerika leend élte hátralevő napjainak szín-
helye. 

Nem tudjuk, váljon a végbúcsuzás örökkétartósságá-
nak előérzete, vagy pedig előbbi ingatagságba való vissza-
esése szülte-e a habozást, melyet a habok láttára tanúsított ; 
midőn a sajkát, melyen a hajóhoz eveznie kellendett, meg-
látta, ingadozni kezdvén, vissza akart menni. Anyja erre, ki 
őt eddig hintón elkiséré, felháborodva igy szólt : „Dömötör, 
én pirulok miattad," — s megfogván őt karjánál, előre lökte, 
az ifjú herczeg egy pillanatban a habok között lubiczkolt. A 
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hajósok kiragadván öt a viz bői, a hajóhoz eveztek vele. — 
Igy búcsúzott ő el Európától, melyet ezután soha viszont 
nem látott; —tengerbeni mégkereszteltetése őt egészen meg-
ujitá, amint ő azt később életirójának is elbeszélé. 

Bármint is történt legyen, az ifjú Gallitzin igen meg-
változott : a gyengeség s ingatagság nyomába, szilárdság, 
határozottság s megtörhetlen erély lépe, mi családját nem 
kis bámulatra ragadta. Alig töltött két hónapot a baltimorei 
püspök társaságában, midőn bensejében ama sejtelmet vette 
észre ébredezni, mely csakhamar szilárd határozattá lön. 0 
már 1792. év végén azt irta Münsterbe, mikint ő testestül s 
lelkestül az Ur szolgálatának, s amerikai felebarátjai üdvé-
nek szentelé fel magát, mire őt az Ur szőlőjében munkálko-
dók csekély száma inditá, minthogy ez országban 40—50 s 
még több mértföldet is kell az áldozárnak bejárnia, hogy hí-
veinek az üdv eszközeit kiszolgáltassa. 

E hír először Münsterbe hatolt, innen pedig villámse-
bességgel messzire elterjedt. Az ifjú berezeg szándéka s me-
rész válalata iránt mindenfelől kételyeket, ellenvetéseket s 
egyéb nézeteket lehetett hallani, csak anyja, kit a hivatás 
gondolatja elejéntô szintén félelem- s aggodalommal lepett 
meg, lelkének szokásos világosságával tekintvén a tényál-
lást, fiának határozatát egészen helyesnek itélé. Miután ő 
több jeles egyén, leginkább a baltimorei püspök valamint fia 
leveleiből is meggyőzödék, hogy ennek hivatása valódi, meg-
nyugodott, s a világias tekintetek s nézetek előtte minden 
értéküket elvesziték ; s meg is irta kedves Dömötörének, mi-
szerint szívesen veendi a szemrehányásokat, s panaszokat, 
melyeket miatta kell eltűrnie, s miszerint reá nézve mi sem 
lehet nagyobb boldogság s jutalom, mintha kedves fiát az 
oltár szolgálatában látná, de csak ugy, lia önmaga is meg 
van győződve, hogy jól választotta meg pályáját. S valóban 
a berezegnének fia iránti szeretetéért nem csekély szemrehá-
nyásokat és súrlódásokat kellett szenvednie, kivált férje ré-
széről, miről Overberghezi levelei elég bizonyságot nyúj-
tanak. 

Gallitzin európai barátjait csak álmélkodni hagyta to-
vább is ; ő anélkül, hogy egykori viszonyaival valamit törő-
dött volna, a választott pályán határozottan s erélyesen 
haladt előre, oly buzgalommal szentelvén magát a hittudo-
mányoknak, hogy elöljáróinak azt, nehogy egészségének 
ártson, mérsékelni kellett. Hét év múlva subdiaconussá, 1795 
martins 16-án pedig áldozárrá szenteltetett. 

Az Ur itteni szőlőjében nem hiányzott munka, s fiatal 
levita, ki második került ki Ejszakamerika első papneveldé-
jéből, azonnal alkalmazást nyert Gallitzin apostoli pályáját 
Potomac fölötti Tobacco kikötőjében kezdé. Hivatalos buz-
galma őt csakhamar messzire ragadta, mert rövid idő múlva 
lázba esett, s a püspök kénytelen volt őt túlságos buzgalmá-
nak mérséklésére figyelmeztetni ; sőt meghagyá neki, misze-
rint a Baltimore-be térjen vissza, hol Gallitzin idővel, az ott 
tartózkodó németeknek szentbeszédeket tartott. A szent hi-
vatalával járó különböző utazásokból, ő Amerika viszonyaira 
nézve becses tapasztalatokat s tökéletes ismereteket szerzett 
magának. A tapasztalatok ismertették meg vele, mily veszé-
lyes az e tájakon uralkodó yankeismus minden vallásos intéz-
ménynek ; ez adott neki okot arra, hogy egy, idő folytán 
megérlelt tervet, mely az eredetiség bélyegével dicsekedhe-

ték, érvényesítsen ; e terv abban állt, hogy ö e sivár vidék 
pusztaságaiban, ezen a puritanismustól be nem szennyezett 
területen, keresztény községet vagyis társaságot alapítson. 

Az amerikai democratikus szellem, mely számtalan 
kinövéseivel a vallásos életre is beharapódzott, Gallitzinnak 
a papság s egyházi szervezés körüli éj) eszméivel homlok-
egyenest ellenkezők. Hogy az eredeti erkölcsöket meglelhesse, 
éber tekintetét nyugoti Pensylvania lakatlan részeire forditá: 
„En oda mentem — igy szólt ő később — hogy a trustee-
ket s az általok előidézett rendetlenséget elhagyjam. Czélt 
érendő, nem volt más eszköz, mint valami ujat alapitani, mi 
az életben levő szokásoktól elüt. Ha ott letelepedendettem, 
hol már valaki működni kezdett, az ügy veszte kétségtelen 
lett volna, a protestantismus szele azt csakhamar hatalmasan 
ostromolta volna." Pensylvania nyugoti részén lelte ő fel 
vágypontját ; mert itt terültek el a végtelen pusztaságok, 
hol még csak minap az indusok csapatjai bolyongtak. 

Gallitzin apostoli kirándulásai közben, melyek öt gyak-
ran jó távolra vezették, a Iluntingtonhoz közelfekvő Aleg-
hany hegyek egyik részébon néhány katholikus család által 
alapított telepitvényre akadt, épen azon a helyen, hol Ohio 
hullámai Susquehanna habjaitól elválnak. O e kis katholikus 
területnek közepén állandó gyarmatot határozott alapitani, 
hogy az majdan a missiók központjául szolgáljon. Hozzá 
több szegény marylandi család is csatlakozván, elhatárzá : őt 
követni, s Gallitzin, megnyervén püpöke engedélyét, velők 
1799 nyarán Marylandból az Alleghany hegysor felé irányzá 
útját. Ez igen terhes s hosszú utazás volt, melyhez még az is 
járult, hogy ugyanekkor az őserdőkön át utat kellett készi-
teniök, s minden ingatag birtokukat magokkal átvinniök. 
Mihelyt e kis karavánnal uj honba érkezett Gallitzin, hogy ugy 
mondjuk, azonnal az ország birtokába helyezvén magát, 
minden időveszteglés nélkül a lakosokkal munkához látott, 
melyet oly kitartással folytattak, mikint az év végén már 
egy teplomuk is volt. Lássuk, mint irja le Lemeke atya e 
telepitvény szerény eredetét. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A P. Napló f. é. 36-ik számában Gaal Lajos szentgáli 

helvét hitvallású lelkésznek temetéséről : „Kedvesen hatott 
mindenkire a kor. felekezetek testvéri simulásának azon jele, 
hogy a temetési ünnepély alatt a romai kath. testvérek ha-
rangjai is meghúzattak. Vámoson a halhatlan emlékű Pap 
István temetésekor, kivel pedig a romai kath. egyháznagyok, 
mint Horváth és Kovács püspökök, Guzmics Isidor bakony-
beli apát barátilag leveleztek, nem szóltak a katholikusok 
harangjai." 

Kegyes olvasóink a legmelegebb rokonszenvvel fogják 
fogadni azon kitüntetésnek hirét, melyben cs. aj), kir. Föl-
sége Argenti Döme orvostudort és hasonszenvi gyakorló or-
vost legmagasabb kegyességgel részesíteni méltóztatott. Ar-
genti Döme ö Fölsége által jan. 26-ról kelt legf. elhatározás-
sal királyi tanácsosi czimmel dijinentesen feldiszesittetett. A 
gyógyászat torén szerzett nagy érdemeinek, a szenvedő em-
beriség körül önfeláldozással vitt hosszú szolgálatának, a tu-
dományosság fegyvereivel, s a gyógyítás meglepő sikerével 
védett hasonszenvi elméletének legmagasabb helyről jött el-
ismerése, kitüntetése ez. Az Isten még sokáig éltesse a tudós, 
a buzgó, az ügyes, a sikeres, a gondos, a jó kath. orvos urat ! ! ! 

Toldy F. a magyar irodalom történetében, az irodalom 
virágzási koráról irja : „Magyarországon Pázmány Péter és 
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Eszterházy Miklós nádor, sikeres térítő munkásságok által 
nagy számát a főuraknak ismét a romai egyliáz részére 
nyervén meg, a eatholicismus elég gyorsan felibe került a 
protestantismusnak." (60 lap.) „Pázmány, főkép beszédei és 
Kalauza által, a magyar nyelvnek nem várt, előre nem lát-
hatott kiképzést adott. O az irodalomban addig uralkodott 
dunántúli nyelvjárás felett a tiszait érvényesítette ; a nyelv-
vel grammatikai szabatossággal élt, azt kifejezések s a nép 
szájából vett szebnél szebb és jelentes szólásformák és köz-
mondásokkal gazdagította, irályának pedig oly teljességet, 
kerekdedséget és bőség mellett is oly hathatósságot kölcsön-
zött, hogy méltán egy u j aera szerzőjének tekintetik, ki a 
régibb kort befejezte, s ujat kezdett meg, mi által az értők-
től „a magyar biboros Cicero disznevét vivta ki magának." 
(62 1.) 

Emiitettük, hogy gr. Zay Károly a két prot. felekezet 
egyesitését ismét szőnyegre hozta, s az egyesülés lehetőségét 
vitatta. Tanárky Gedeon ur kérdést tesz, váljon a külső 
egyesülés-e a czél, vagy pedig egybeolvadás ? s előadja az 
egybeolvadás nehézségeit, a dogma, a cultus, a szervezet, a 
két felekezet hiveinek jelleme- s nemzetiségéből. A dogmati-
cus különbséget a theologusokra bizza, de figyelmeztet, hogy 
„az annyagi érdekeiben megrövidült, alkotmányt és szabad-
ságot nélkülöző, sokképen zaklatott, terhelt, elszegényedett, 
és majdnem demoralisált népet az álszenteskedők, az érde-
keiket féltők, a tehetetlen ambitio" stb. felizgathatja : — a 
cultusból szerinte csak az ágostoniak engedhetnek ; a szer-
vezet egyiknél világi, a másiknál papi ; a hivek erényeit és 
hibáit igy rajzolja : „az egyik felekezet sima, alkalmazkodó, 
összetartó, a szép fogalma és művészet érzéke iránt fogékony, 
másrészről kevéssé nyilt, feltételesen megbizliató. A másik fe-
lekezet nyilt, őszinte, határozott, reális irányú, más részről 
nyers, büszke, exclusiv irányú, s a művészet érzékét nélkü-
löző." „Ennyi különbségek mellett, véleményem szerint az 
egybeolvadás másik módozata sem fog sikerre vezetni. De ha 
egybeolvadnunk nem lehet, egyesüljünk ott és annyiban, ahol 
és amennyiben érdekeink közössége az egyesülést szüksé-
gessé is és kivihetővé teszi. — Legyen tehát közös védel-
münk. Állítsunk felekezetközi ügyeink elintézésére közös 
itélő széket. Czélszerü és kivihető-e az indítvány ? vitassák 
meg." (Prot, egyli. és isk. lap. 7 száma.) 

A romai lapok Wigley György ajtatos halálát közlik. 
O épitész, s példásan buzgó katholikus volt. Monde, Bien 
public, Catholique, lie vue générale, Osservatore Romano, 
Steudardo cattolico, Weekly Register, Indo'european-corre-
spondance lapok tudósítója volt. Romai nőt bírván feleségül, 
Romában telepedett meg, hogy gyermekeit a kath. élet eré-
nyeiben nevelhesse, szent-Vincze-egylet tagja levén, Romá-
ban a betegeket ápolta, ezen jó cselekedeteiben magára vonta 
a himlő-ragályt, melyben mint jó keresztény meghalt, keresz-
tény szeretetének áldozatja. Mult két évben mink is az 
ő tudósításait közöltük Angolországból, mint példányait a 
hírlapi tudósításnak, összeszedni, összeállítani a közélet moz-
zanatját, legrövidebb észrevétellel kisérni, ezekben a kath. 
életet bizonyos helyről felmutatni. Nálunk szokássá lett csak 
rendkívüli eseményekről tudósítani ; pedig a rendkívüli ese-
mények épen azért, mivel rendkivüliek, nem tükre az élet-
nek ; a tudósítás pedig az élet tükre. Si vales bene est, ego 
quidem valoo, bizonyos viszonyokban igen jó tudósítás. 

Romában a papok között, Catinari néven ismeretes sz. 
Károly templomában székhelyül, egy társulat alakult, mely-
nek tagjai kötelezik magokat egyedül jó katholikus könyve-
ket olvasni, a jó könyveket, jó lapokat ajánlani, terjeszteni, 
a rosz lapokat, gonosz elvíi könyveket lehetőleg akadályozni, 
nehogy terjedjenek. A szentatya még a mult évben megerő-
sítette a társulatot, s különösen Francziaországban, hol leg-

nagyobb szükség van reá, igen terjed a világiak között. Siècle 
újságlap már is érzi e társulat működését, mivel mult évben 
55,000, folyó évben már 45,000 előfizetője van. 10,000 lelket 
megmenteni a gonosz, az erkölcsrontó, a vallásgúnyoló, a 
minden szentnek kiirtására törekvő lapnak olvasásától, va-
lóban nagy érdem az Isten előtt, nagy érdem az örök üdvös-
ségre. 

Nyugoti Poroszországban , Sshweinert faluban Birn-
baum prot. pastor Bras közbirtokost, mivel a lelkész által 
kérdőre vonatván, mit hisz ? válaszul adá, hogy ő egy sze-
mélyes Istenben nem hihet, az ecclésiából kiközösitette ; a 
kormány elé menvén az excommunicato ügye, ez által meg-
erősíttetett. — A szabadelvű lapok feljajdultak, e cselek-
vényt Poroszországban hihetetlennek tartották. A hitetlen-
ség szerintök szabadalmazott ; a hivők egyesülete pedig hi-
hetetlen dolog. 

Az olaszok Háromkirályok ünnepén következő fölirat 
mellett küldték el a péterfillért : „Te faustis omnibus et do-
nis prosecuti — Pie IX Pontifex Maxime — novum annum 
bona spe praelucente Itali auspicamur — jam multa porten-
dunt mox fore eos eventus quos invicto animo praestolaris — 
jam finis adest laborum — jam dies quibus memóriám reco-
limus divi pueri qui orbem de Servitute redemit — beatiorem 
nobis aetatem pollicentur — quae terras omni iniquitatis et 
sceleris formidine tandem exsolvat." 

Az angol alsóházban Irland bajairól és az ott uralkodó 
nyugtalanság okairól levén szó, Whalley képviselő vádolta 
a kath. papságot, mintha ez szítaná a fénians mozgalmakat. 
Lord cancellár erélyesen tiltakozott e vád ellen, állítván, és 
bovallván, hogy épen a kath. papság az, mely ezen összees-
küvéseket egyértelmüleg kárhoztatja. — Ezen tanúságtétel 
is feljegyeztetik azok ellen, akik Mazzinivel és minden ösz-
szeesküvövel barátkoznak, s amit ők cselekesznek, arról 
másokat szeretnek vádolni. Whalley talán Gortschakoff, 
Kaufmann, Mayendorffal szokott levelezni. 

Az edinburgi és leithi angol biblia-társulat egy dísz-
példányt küldött Garibaldinak, veres maroquinban kötve, 
ezen fölirattal : „G-inek ! csudálkozása jeléül." — A hős he-
lyett, mivel kezét a köszvény hasznavehetetlenné tette, Palu-
tulli Ferencz válaszolt, megköszönvén az eszmerokonságot. 
Bibliakiadó társulat és forradalom—eszmerokonság ! Nem 
mondhatunk ellen. — Az egri érsek ő nagyméltósága is hó-
dolt ö fölségeiknek egy-egy, díszesen bekötött, magyar bib-
liával : ez is eszmerokonság ; ott a világ kigyulasztására, itt 
a világ békitésére. A biblia a béke hírnöke; az illetőnek 
kezében igazán béke, a hivatattlannak kezében fegyver a 
kigyujtásra. 

Megjelent s az előfizetőknek el is küldetett a ,Magyar 
Sión egyháztörténelmi havi folyóiratának ez évi első füzete, 
szokottan érdekes és becses tartalommal. Balbi Jeromos I I 
Lajos király {tanára, Knauz Nándortól ; — A győri egyház-
megye első főpásztora, Kovács Ignácztól ; — Kunszt József 
kalocsai érsek, Laj thay Jánostól, —- A posonyi káptalannak 
kéziratai, Knauz Nándortól. A tárcza közleményeket hoz a 
polgári házasságról, az alapitványi pénzek kamatlábáról, s 
irodalmi, személyzeti rovatot. — Rokonszenvvel üdvözöljük, 
s szóról szóra aláírjuk Franki Vilmosnak nyiltlevelét az ér-
demes, tudós és munkás szerkesztő úrhoz, melyben, elismerve 
az árpádkori okmányok közlésének hasznosságát, javaslatot 
tesz a 15—17-ik századi levelek és okmányok közlésére. Azo-
kat a tudomány, ezeket a tudomány mellett az élet követeli, 
hogy napvilágra hozassanak. Közölni fogjuk e lelkes nyilt-
levele.t, melynek javaslatát a szerkesztő ur saját jának vallja, 
hogy akik mindeddig még nem ismernék e folyóirat munka-
irányát, ebből megismerve, azt tehetségök szerint pártfogolni 
siessenek. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Bölcsészeti nézetek. 
VIII. 

A z ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

A zsidó egyenjogúság ügyvivői azzal állanak 
elő, hogy egy ker. államnak mindenek felett a ke-
reszténység fő elvét kellene követni, mely paran-
csolja minden embert, mint testvért szeretni és ezt 
főleg a zsidók emancipatiójában valósággá kell ten-
nie. Mit mondjunk erre egyebet annál, minthogy 
csakugyan igaz, miszerint a kereszténység átalában 
kimondja a szeretet elvét, de nem követeli ezen sze-
retetet azon mértékig, hogy önmagát saját alapelve 
ellen tőnkre tegye, s cselekvőségét az életben csök-
kentse s maga ne legyen képes ezen szeretetet az 
élet minden szakában lengedeztetni. Ide járulnak 
még más szempontok is1) 

A ker. társadalomnak fő sarkköve az igazság s 
igazmondás, azon jelige szerint: „justitia est re-
gnorum fundamentum." Minden keresztény szoro-
san köteleztetik, kiválólag a törvény előtt, igazat 
mondani, s különösen akkor, ha az igazságot eskü 
alatt kell bizonyitania. A talmud e tekintetben ke-
vés biztositékot nyúj t nekünk. S már is több izben 
ismételtetett a panasz a zsidók esküszegése miat t . 

') Ezen czikksorozatra vonatkozólag kővetkező ész-
revétel küldetett he : „Becses lapjának 14. számában, hol 
„Bölcsészeti nézetek V. Az ó és uj testamentom a társada-
lomban" czikkében a talmudról is szól, figyelmeztetni bá-
torkodom a t. czikkirót ama versére a talmudnak, hol mon-
datik : hogy „a rabinusok az Istent kiközösítés büntetésével 
illeték." 

Kérem tehát tekintetes szerkesztő urat e helyet kija-
vitni, miután „Tractat Baba Mezia Pereh Zahero" könyv-
ben nem Istent, hanem Eliezert kiközösítés büntetésével il-
leték ; mert később tanakodnak a rabinusok (miután Elie-
zert kiközösiték) kit küldjenek, hogy őt (Eliezert) tudósít-
sák, hogy kiközösítés büntetésével illettetett t. i. Eliezer. 

Ez pedig arra mutat, hogy nem Istent, hanem Eliezert 
k ö z ö s í t e t t é k ki . Feigenbaum János. 

mert a talmud még azt is, amit minden vallás a leg-
szentebbnek tart, s amit egy embernek sem szabad 
megsérteni anélkül, hogy az emberi társaságon a 
leggyalázatosabb árulást el ne kövesse, még az es-
küt sem átallotta veszélyesen érinteni, ameny-
nyiben az eskületételnél, nevezetesen a nemzsidó 
ellenében, mindenféle reservatiót megenged; azután 
pedig az úgynevezett Kol Nidre imádságban igen 
kényelmes eszközt nyújt neki arra, hogy az eskü-
töréstől gyorsan kitisztitsa magát S ezen jelenet 
kényszerité néhol a kormányokat arra, hogy a hé-
bert egyhamar esküre ne bocsássák ; ugy szintén, 
hogy az elmebeli reservatiók ellenében a hatóság 
magát lehetőleg biztositsa, és az esküvő hébertől az 
igazságot mintegy kicsikarja; soknemü esküminta s 
formalitás gondoltatott ki, melyek ugyan az illető 
önérzetének semmiképen sem hizelegnek, sőt azt 
mintegy vasfogó közé veszik. 

Ennek bővebb igazolására érdekes lesz némely 
eskümintát ide igtatni. E tekintetben nevezetes a 
X. századból való esküminta, mely szintúgy formája, 
valamint az ő modora végett, mikép letétetett, igen 
kitűnő. A görög-romai törvény szerint az esküvő 
héber, agyékait tövis füzérrel körülövezvén, vizbe 
ment s magát háromszor megköpdöste, ekkor az 
esküt következő minta szerint tette le: 

„Esküszöm Baräse Baran (hihetőleg ,Bereschit 
Bara' szavak Móz. 1. k. 1. 1.) Adónai Eloimra, aki 
Izraelt száraz lábbal a vörös tengeren átvezette, és a 
többi törvényre, melyet Adonai adott, és a körülme-
télés testének megköpésére és azon tövisre, melylyel 
agyékaim körül övezvék, s bizonyitom, hogy én nem 
hivom hamisan a Sabaoth nevét; ha pedig én hami-
san esküszöm, ugy megátkozvák legyenek testi-utó-
daim, botorkálni akarok, mint a vak a falnál, s le-
rogyni mint az, kinek szemei nincsenek. Ezen kivül 
nyiljék meg a föld, s nyeljen el engem mint elnyelé 
Dathant és Abiront.2) 

Következő XI-dik században szintén egy es-
küminta szereztetett az izraeliták számára, mely 

v) Seiden de synhedriis Tom. II. pag. 485. 
17 
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ugyan csak az arlesi rendeletek közt találtatik, s 
mely Jost „Geschichte der Israeliten" könyvében 
olvasható. 

Minthogy pedig sokan a héberek közöl köz-
monda szerint azon hiedelemben vannak, hogy őket 
a keresztényeknek adott eskü nem kötelezi, vagy 
legalább rabinusaiktól ismét föloldoztathatnak tőle, 
azért némely helyeken még bizonyos óvások voltak 
szokásban s Írattak elő. Meghagyatott tudnillik, 
hogy a zsidó egy bibliát tartson kezében s ugy kér-
deztessék ki : váljon hiszi-e. hogy a mindenható Is-
ten hamis eskü által káromoltatik, s váljon jól meg-
gondolva s hamisság nélkül akarja-e most az egye-
düli élő Istent az igazság tanúságára tanuságul 
liivni, s hogy ő ezen dologban semmi csalfaságot, 
hamisságot vagy valótlanságot nem akar használni? 
Ha a zsidó igennel felelt, akkor kezét a bibliára s a 
törvénykönyvre tevé s ezen szavakat ismétlé: Ado-
nia örök mindenható Isten, ur minden melakim fe-
lett, egyedüli Istene az én atyáimnak, aki nekünk a 
szent Torát adtad, ime én tanuságul hivom nevedet 
Adonai stb. légy segítségemre, megerősítvén a hitet 
stb. s amennyiben valótlan dolgokat adnék elő, bo-
csásd reám mindazon büntetést és átkot, melyeket 
Isten az elátkozott zsidókra szokott bocsátani stb. 
Erre következett az eskü maga, mely részletekre 
kiterjedt. 

A legkülönfélébb nemzetek törvénykönyveiben 
akadunk bizonyos óvásokra, melyeket a zsidó tör-
vénykezési eljárásoknál szokás vala használni, mi-
szerint igy az igazságot mintegy kicsikarják tőlök. 
Nevezetes kiválólag az 1080. martius 2-iki törvény, 
mely az Augusteus codexben olvasható s mely a 
zsidó-esküre vonatkozólag, következő eljárást pa-
rancsol. 

1. czikk. A zsidó-eskünek elfogadása mindig 
hétfőn és csütörtökön történjék, ha e napokra nem 
esnek ünnepek. 

2. czikk. Jelen kell lenni legalább még más 
három zsidónak is, mindeniknek közülök a 13-ik 
évet meg kell haladnia. Ezen tanukat a biró maga 
fölhivja s lehetőleg kikérdezi ; ezeknek az esküt le-
tevő zsidót jól kell ismerniök s vele semmi viszony-
ban ne legyenek, különben pedig jó hírben is kell 
állaniok. 

3. czikk. Helyén van, hogy az ellenfél vagy a 
vádló is jelen legyenek, miszerint ezek jelenléte ál-
tal az esküvőnek lelkismérete annál hamarább meg-
indittassék; mikép ez közönséges szokás is a zsi-
dóknál. 

4. czikk. Tora hiányában parancsoltatik, hogy 
a zsidók egy valódi s az izraeliták által nyomatott 
és iskoláikban érvényes Chammesclit adják be a 
törvényszéknek és mint ilyen, valahányszor csak 
eskü tétetik előtte, mindannyiszor illő módon való-
dinak és koschernek bebizonyittassék. 

5. czikk. Ezen Chammeschben fölnyittatik Móz. 
2-ik könyve 20. része 7. verse, ahol e szavak álla-
nak : „Ne mondd hiába a te uradnak, Istenednek 
nevét, mert nem hagyja Isten büntetlenül azt, ki az 
ő urának, Istenének nevét hiába emliti." 

6. czikk. Tartozik a biró az esküvő zsidónak 
következő tételeket előterjeszteni : 

a) Zsidó! én eskíittetlek téged az Adonai, Elohe, 
Izrael Istenére, hogy nekem igazat mondj, váljon 
ezen Chammesch, koscher chammesch-e, s érvényes-e 
a ti iskoláitokban?" 

tr 

0 feleli : Omen. 
b) Zsidó ! én esküttetlek téged továbbá az Ado-

nai, Elohe, Izrael Istenére, hogy igazán megmond-
jad nekem, váljon elismered-e a jelen biróságot igazi 
előjáróságodnak, melynek hatalma és szabadsága 
vagyon esküt kivánni tőled? 

Felelet: Omen. 
c) Zsidó ! én esküttetlek tovább az Adonai, 

Elohe, Izrael Istenére, hogy igazán megmondjad, 
váljon ezen esküt, melyet letenni akarsz, jogszerű 
eskünek tartod-e, melyet nem kényszerítve, hanem 
önkényt, szabad akaratból s jól meggondolva te -
szed-e ? tj 

O feleli : Omen. 
d) Zsidó ! én esküttetlek az Adonaira, az Ado-

nai Elkannevenokemre, mikép ne támaszkodjál va-
lami hamis eszközre, hanem inkább hogy a fölsé-
gesnek átkánál fogva megígérjed, miszerint ezen 
esküt soha föl nem oldoztatod s nem is képzeled 
magadnak, mikép az Jom kippur napján, a Kol 
Nidre s azon más imádság által, melyen teszed bün-
vallomásodat, ismét meg fogna semmisittetni és föl-
oldoztatni ; hanem hogy ezen esküvésedtől magadat 
sem a nagy engesztelés napján az úgynevezett Kol 
Nidre imádság, sem más ember által a világon, akár 
ki legyen is, föloldoztatni nem kivánod. 

0 feleli: Omen. 
7. czikk. Azután a biró fölszólitja a többi je-

lenlevő zsidókat is. 
e) Végre esküttetlek titeket, tanuk gyanánt 

megjelent zsidók ! az Adonai Elohe Izrael Istenére, 
hogy összesen és igazán mondjátok meg, ha váljon 
nincsen-e tudva előttetek, hogy ezen jelenlévő zsidó 
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most hamis esküt tett legyen; ezt tehát j e l e n t s é t e k föl ; 
vagy pedig ha jövőben kiderülne, hogy ö csakugyan hamis 
esküt tett volna, ez iránt fölszóllittatva bizonyságot tegye-
tek s ez utolsó esetben őtet magatok közt is, mint esküsze-
gőt akar já tok tekinteni ? 

A tanúk tartoznak felelni : Omen. 
8. czikk. Erre megkérdeztetik az esküvő zsidó, neve 

iránt, kővetkező módon : 
Zsidó ! én esküttetlek téged még egyszer az Adonai, 

Elohe Izrael Istenére, hogy igazán megmondjad, miféle elő 
s vezeték néven hivattatol az iskolában, és azon kivül '? 

9. czikk. Ha mindezekre megadta a zsidó az illő fele-
letet, a biró még egyszer megintheti őtet rabbinusa vagy 
más zsidó tudós által, kinek ezen tényre mindenkor a ható-
ságtól fölszólittatnia kell, hogy ez is az ő vallásos elvei sze-
rint az illetőt a hamis eskütől mindenképen megóvni s visz-
szatartani igyekezzék. 

10. czikk. Ekkor elfogadtatik a zsidó esküje, követ-
kező módon : 

a) a zsidó köteles a föneinlitett Mózes 2-ik könyve 20, 
7. szövegét fenszóval elolvasni, a biró még ez úttal is meg-
inti őtet, hogy jól gondolja meg, mily rettenetesen vétkeznék 
az igaz Isten Adonai Elohe Izrael ellen, ha hamisan merné 
tanuúl fölhívni, s az ő szent nevével hamisságának eltaka-
rására visszaélni ; a minthogy a felolvasott igék is minden 
kivétel nélkül azt mondják : „Az ur nem fogja büntetlenül 
hagyni azt, ki az ő nevével visszaél ;" ő tehát semmi ment-
ség- vagy kifogásokra ne támaszkodjék, mintha semmi igazi 
esküt nem tett volna. 

b) Köteleztetik a zsidó jobb kezét chammesnek fönem-
litett helyére tenni, ábrázatját napkelet felé irányozni, és az 
eskü szavait a bírónak utánmondani. 

c) A bírónak szabadságában áll, az előirt eskü-mintá-
ban előforduló zsidó szavakat, melyek nem Isten nevei, a 
mennyiben a zsidó nyelv kiejtése neki kétségesnek látszatnék, 
csupán a mellékelt német fordításban is használni. Ellenben 
Istennek minden neveit zsidóul kell elömondani és a zsidók 
által utánmondatni. 

11. Czikk. Végre köteleztetik az esküt tett zsidó a 
többi jelenlévő zsidókkal együtt a biró után ezen szavakat 
ismételni : Omen Veomen. 

Esküminta : 
„Az egy s fölmagasztalt Isten nevében, ki előtt itt ál-

lok, esküszöm én. N. N. vagy amint elő- s vezeték-nevem 
van, vagy használhatom ; aki fia vagyok N. 2Ï. egy Schew-
nah gumurali testi esküt teszek le az Adonaira, az egy igaz 
Istenre, aki eget és földet és engemet is teremtett, nem saját 
elmém s értelmezésem, hanem egyes egyedül azok értelme s 
magyarázata szerint, kik engem esküttetnek stb. 

Itt fölhozatik a tárgy, mely végett esküszik a zsidó, s 
pedig világos szavakkal s körülményesen : 

„Isten Adonai Elohe, Elohe Izrael ! engem ugy segít-
sen ! esküszöm az Adonaira, valamint az Ábrahám, Izsák, 
Jákob én őseim Istenére, hogy a most letett eskütől maga-
mat senki által, akárki legyen az, föloldoztatni nem aka-
rom. Adonai Elohe Izrael ugy segítsen. Omen." 

„Ha pedig most hamisan esküdtem volna, ugy fölhív-
lak Adonai, Elohe Izrael , kinek jelenlétében esküdtem, 

hogy te semmi Tshna (vezeklést) tőlem el ne fogadj, oly 
nagy Abhira áthágásaért, nekem semmi bűnbocsánatot Me-
chila Vekapora a nagy engesztelés napján — Jom Kippur 
vagy más időben, akár a Kol Nidre ima által, vagy másfé-
leképen ne engedj ; ne is részesits engem mind azon jóban, 
melyet te azoknak, kik törvényedet és parancsolatidat meg-
tartják, igéi-tél ; hanem o helyett reám bocsáss minden mak-
kos csapásokat és keholas átkokat, melyeket te minden re-
schoim istentelenekre valaha bocsátottál és jönni engedtél 
s most is bocsátod vagy jönni engeded. Ki kellene irtatnom 
népemből, és semmi részemnek ehetek ne szabadjon len-
nie a Messiásban, az etam habbo jövő életben. Omen Ve-
omen." 

Ezen s hasonló eskümintákból kitűnik, mily óvatosak 
valának a ker. államok törvényhozói, midőn az esküvő zsi-
dót mindenre figyelmeztették, ami előtte szent ; az Adonai 
mindenható Istenre, a tövisre, a veres tengerre, a csapá-
sokra, melyek a gonoszokat a hajdanban érték stb. Így 
akarták őket az eskü fontosságáról meggyőzni s az igaz 
vallástételre kényszeríteni. Ez pedig mi *id felesleges leen-
dett, ha az akkori zsidóság az ó frigy sze i t törvényéhez min-
denha ragaszkodván, nem vesztette volna el szemei előtt 
azt, mi a Mózes-adta törvénykönyvben oly határozottan 
mondatik, nevezetesen Móz. 2. k. 20. 7. 3. k. 19, 12, 5. k. 
6, 13. Vigyázz magadra, igy inti Mózes ez utóbbi helyen 
a zsidó népet, vigyázz magadra, hogy meg ne felejtkezzél 
az úrról. Féljed az urat a te Istenedet, csak neki szolgálj s 
az ö nevére esküdjél. Mert buzgó és boszuálló az ur, a te 
Istened, hogy föl ne gerjedjen ellened haragja s el ne törül-
jön a föld színéről. Tartsd meg parancsolatit, intézeteit, és 
rendeléseit, melyeket meghagyott neked. Azt cselekedjed 
ami kedves, jó és helyes az ur szemei előtt, hogy jól legyen 
dolgod. Móz. 5. k. 6, 13, 15, 17, 18. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZABOLCS, febr. 18-án. T. Blázy L. ur fölszólalása 

nem hangzék el nyomtalanul. Vannak már követői, mielőtt 
a törvény (akár jogosan akár jogtalanul, arról most nincs 
szó) intézkedett volna. Egy protestáns férfi rkath. hajadont 
jegyze el magának, olyant, ki ép néhány héttel előbb már 
kath. ifjúval volt eljegyezve és etiöl nem igazolt okoknál 
fogva elvált. A rkath. plébános ur addig nem akará őtet 
kihirdetni, míg az előbbi ügy tisztába nem hozatik, figyel-
meztetvén egyszersmind a hajadont, miszerint a figyerme-
kek kath. neveléséről téritvényt eszközöljön ; de jegyese 
erre semmi módon reá állni nem akarván, magukat a pro-
testáns templomban kihirdettet ték, s a fennemlitett ügy 
tisztába-hozását egészen elhanyagolák ; mialatt természete-
sen a rkath. templomban nem történt a hirdetés. A prote-
stáns lelkész irt egyszer ; a rkath. plébános az előbbi eljegy-
zés elintézését sürgette ; másik levélben amaz viszont a hir-
detést sürgette, követelő hangon irván jan. 27-én : miszerint 
ha következő vasárnap, febr. 2-án pénteken, s erre jövő va-
sárnap a felek ki nem hirdettetnek, ő ennek daczára őket 
febr. 6-án megesketi. 

Igen, de mi történt. A kath. plébános ur szelidlelkü s 
engesztelékeny levén, egyszersmind hive üdvét szivén hord-

17* 
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ván, a hirdetést még csak péntekre halasztá s baráti békés 
hangon felkéré a protestáns lelkészt : miszerint volna még 
idő a farsang utólsó napjaiban : addig járjon a leány tani-
tásokra. A prot. lelkész az elhalasztást nagy szives kész-
séggel s baráti kézszorítással megigéré; mi a leányt hétfőn 
tanításra hivatván, azon választ nyerjük : már szombaton 
febr. 3-án megesküdtünk. A jámbor férfi lelke felháborodott 
e hirre; egy lelkész hivatalosan 107 szám alatti levélben 
igér valamit, és mást tesz, — egy lelkész saját Ígérete ellenére 
épen az ellenkezőt teszi, s midőn ezen inqualificalt eljárás 
szemére vettetik, ő az országgyűlésre hivatkozik, hogy ügyét 
mindenesetre igazolni fogja. *) 

Különben ezen t. lelkész, ki még nem rég egy, térit-
vényt kiadó prot. iijunak azon elbocsátást szokta vala adni, 
hogy közte s a nő között semmi akadályt nem tudván, el-
bocsátja, — most azt irja : „ . . . nek ezen kijelentéssel hiva-
talos bizonyítvány adatik ki, hogy a nevezett vőlegény által 
kiadott téritvény — a születendő figyermekeknél — mint 
különben sem törvényes, alólirt hivatal által sem fog figye-
lembe vétetni, miről a kérdéses vőlegény is értesittetett." 

S ezt csak azon idő óta, amint t. Blázy L. ur oly nagy 
reményeket kelte ; különben a kath. egyház nem fél, ha a 
szülők szabad akaratára leszen is hagyva a születendő gyer-
mekek neveltetése ; de mindenesetre tiltakozni fog szabad-
ságát megkötő, nem mondom törvény, de zsarnokság ellen ; 
mert ha a lelkismeret szabad marad, ha az jó, azt az egy-
ház megnyeri magának ; a roszszal nem sokat vészit, s tán 
nem is nyerne vele. Különben tájékozásul megjegyzem mi-
szerint a kérdéses helyen 4000 rkath. hivő között 3 év alatt, 
a jelent ide nem számítva, 16 oly vegyes házasság köttetett, 
hol a férfi akatholikus, s 12 téritvényt adott, 4 nem ; három-
nak az utóbbiak közöl született gyermeke mind leány ; más-
honnét jöttek, szinte nagy részt kath. vallásban nevelik 
gyermekeiket. Az isteni gondviselés csudálatosan őrködik 
szentegyháza fölött. A protestánsok a paragrapliusokra hi-
vatkoznak mindenütt : a katholikusok a lelkismeretre ; Is-
tentől nyert szabad akaratra. Melyik nyer : megmondá Jé-
zus, meg fogja mutatni az idő. 

+ 
PENS1LVANIA, (folyt.) Az ős erdők irtványai-

ban csakhamar két nagy fatörzsökből készített építményt 
lehete szemlélni ; az egyik a templom, a másik pedig egy, 
készülő félben levő plebánia-lak volt. Az 1799 évi karácsony 
estén a két gyarmat lakói közöl egy sem gondolt alvásra; 
az uj jegenyeágak-, babérok- s repkényekkel felékesített, s a 
hivek adakozása folytán összegyűjtött gyertyáktól fényes 
templom ekkor volt szentelendő. Gallitzin mutatta be benne 
az első szentmisét, rendkivüli épülésére mindazon katholiku-
soknak, kik még hasonló ünnepélyen részt nem vettek, va-
lamint azon vad embereknek, kik egyedül a vadászatnak 
élve, ilyesmit sohasem láttak. S lássuk mikint történt, hogy 
oly helyen, hol ezelőtt a nagy pusztaságok néma csendje 
uralgott, egy, ezentúl hazátlan herezeg utat tört minden 
nemzetbeli utasnak, s hogy e helyen, hol ezelőtt a farkasok 
orditásain kívül egyebet nem lehete hallani, most az isteni 

*) Ilyen esetben, mikint épen ez, a helyet, a személyeket is lehe t 
kitenni. Szerk. 

igék visszhangzanak : „Dicsőség Istennek a magasban, s béke 
a jóakaratú embereknek a földön." 

A szellemi s anyagi gyarmatosítás e müvének első sza-
kában, Gallitzin födözte annak költségeit. Macguine irland 
kapitány, egyike e vidék első lakóinak, kiknek száma most 
már jelentékeny, 400 hold földet szerzett, s azokat az egy-
háznak szánta. O e földrészt Gallitzinnak engedé át, ki azt 
utólsó fillérein megvásárolva, kis darabokban a szegénysorsu 
gyarmatosok között osztá ki, hosszú határidőt szabván a 
részletes árak lefizetésére, melyek azonban legnagyobb rész-
ben soha sem fizettettek ki. 

E pusztaságokban csakhamar minden megváltozott. A 
kivándorlottak a fáradhatlau hitküldér serkentését követték, 
kinek szeme előtt egyedül müvének javitása s öregbítése 
lebege. Ö elejénte malmot alapított, mit csakhamar más 
építmények követtek, s uj földeket vásárolván, a gyarmat 
növekedését rövid idő alatt hihetlenül előmozditá. A hitkül-
dér buzgalma s mindenfelé kiható apostoli gondoskodása a 
környéken szétszórtan lakó családokat is bevezeté egy-
házába. 

Gallitzin müvének előmozdítására Európából nagyobb-
szerü gyámolitást szokott nyerni. Anyja, kivel ő folyton, 
neki annyira kedves levelezésben állt, rendesen nagyobb 
pénzösszegeket küldözgetett neki. Atyja igen keveset törő-
dött vele, mert egyetlen fiának hivatása szerinte igen nagy 
megvetés volt reá; még is igen vágyódék őt Európában vi-
szontlátni. A fiatal hitküldér azonban annyira igénybe volt 
véve gyarniatja által, miszerint bármily utazásra csak gon-
dolnia sem lehetett. Több év folyt el, hogy őt ismét a vágy 
szállta meg Európába kirándulni. Levelet irván anyjának 
1803 juniusban, hosszú hallgatását mentegetve, kijelenti, 
miszerint a viszontlátásról komolyan gondolkodik, hanem 
jelenleg szándéka kivitelében annyira gátolva van, nem le-
vén itt áldozár ki őt helyettesítené, s miután a munka tömér-
dek, hogy méltán kétkedik, váljon fogja-e életében édes 
anyját még egyszer kebléhez szoríthatni. Én nem is gondol-
hatok a r ra , — igy ir ő — édes anyám iránt kimondhatlan 
szeretettel viseltetvén, azt mondanák, miszerint nekem ok-
vetlenül kell önt meglátnom, hogy bátorsággal haladhassak 
a megkezdett pályán." — Overberg leveleiből eléggé meg-
győzödhetünk, mily bánatos vágyakodást érzett a jó anya 
fia viszontlátása után, s mily fájdalmas volt reá nézve, e 
vágyról lemondani. 

Atyja halálának hire Europábai utazásának tervét is-
mét előtérbe lépteté, az örökség ügye az ö jelenlétét okvet-
lenül követeié ; de kis gyarmatja iránti kötelmének érzelme 
sokkal erősebb volt a kilátásban levő örömnél, miszerint ha-
záját s anyját viszontláthatandja. Azon alapos s igazságos 
mentő okokból, melyeket ő anyjának felhoz, müvének ter-
jedelme s a benne vetett reményekre következtethetünk ; ő 
felhozá azok között ama tiszteletet is, melylyel iránta több 
család viseltetik, melyek a vallás dicsőségének emelésére, az 
ő tanácsait követve, vele a vad vidékre vonultak, továbbá 
ama kötelezettséget, melylyel különféle barátjainak tartozott, 
kik jelentékeny összeget bíztak reá, hogy vállalatát előmoz-
dítsák, s kiknek bizalmával elutazva visszaélne, ő felhozá 
mások érdekeit is, kik benne helyezvén reményök horgo-
nyát, távolléte alatt lelkismeretlen haszonlesők cseleinek ki-
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tétetnének, — s végre azon kérdéseket, melyeket a gyarmat 
területe megyékre való felosztásának terve támasztott. — 
Mindezen s egyéb indokok sokkal nagyobb horderejűek vol-
tak, hogysem Dömötörnek állomásábani maradását nem tet-
ték volna kötelmévé. Anyja ez elhatárzást keresztény hős-
lelkü nöhöz illő önmegadással fogadá. — A herczegnek ké-
sőbb ezt irta : „Bármily nagy fájdalommal is kellett az oly 
valósnlandónak hitt reményről, téged legkedvesebb gyerme-
kemet viszontláthatni, lemondanom ; mégis meg kell valla-
nom az igazat, a te leveled reám nézve a lehető legnagyobb 
vigasz volt." Megható megtudni, mint gondoskodók a lelkes 
herczegnő a fia által alapított missióról, s mint hordá szivén 
annak ügyét, támogatván azt szivsugallata szerint. Ö fiának 
— a baltimorei püspök által jelentékeny értékű levelet, 
könyvtárt, a lakosok részére rózsafüzéreket, az ő s barátjai 
számára fehér ruhát, felső öltönyöket, sőt a szegények ré-
szére egyéb szükséges eszközöket is küldött, továbbá pedig 
templomi ruhákat, melyeket ő, leánya és Stollberg grófné 
hímeztek, végre pedig egy fenséges ajándékot, melyet a hit-
kiildér egész életén át nagyra becsülvén, magával rendelt 
eltemettetni. 

A vad pusztaságban Gallitzin által alapított telepitvény 
ezalatt nagyobbá lőn, s várossá fejlödék, melyet ő Lorettó-
nak nevezett el ; e város kifejlődését hitküldéreink utódja 
ekkint irja le : 

„A gyarmatban elejénte oly egyének laktak, kik csen-
desen 100—400 holdnyi területet szerezvén, irtás és földmi-
veléssel foglalkoztak. A lakosok növekedésével, az ősbarbár-
ság különféle kinövései is eltűnni kezdtek, s az újjáteremtő 
polgárosodás szüksége is csakhamar érezhetővé lőn. E körül-
mények szülemlették meg Gallitzinban egy kis város alapí-
tásának eszméjét, s nem sokára látni lehetett, mint sereglé-
nek ide mindenfelöl a kézmivesek u. m. kovácsok, csizma-
diák, asztalosok, sőt kereskedők is, — kik itt minden ne-
hézség nélkül munkát szereztek ; — ilyen volt Lorettó 
eredete." 

Igy jött létre a város; növekedésével azonban a bajok 
is szaporodtak. Ekkor köszöntött be Gallitzinra nézve a leg-
nagyobb nehézségek időszaka, mely szilárdságát ugyancsak 
oly erősen megpróbálta, miszerint kevésbe mult, hogy müve 
dugába nem dőlt. A gyarmat annyira különböző elemekből 
álló alkatrészeit egyeduralom alá vetni nem oly könnyű 
föladat volt. Gallitzin törekvése : a gyarmatot egy szerke-
zetű forma által kormányozni csakhamar nagy ellenállással 
találkozók. Az amerikai szellem s annak törekvései : a de-
mocratiát az egyház hierarchiájával elegyiteni, utat állván 
Gallitzinnak, terveit meghiusitani akarták. 0 azonban tánto-
rithatlan maradván, senki által le nem győzhető erélyt tanu-
sita. Helyzete azonban egy alkalommal még válságosabbá 
lett. — A községnek egy meglehetős birtokkal rendelkező 
tagja — felvilágosult, érdeket hajhászó amerikai szellem, 

— azon gondolatra jött , hogy versenyezendő az újonnan 
alapított gyarmattal, szomszédságában egy másikat alapi-
tand. A terv csakhamar foganatba vétetett, s ő valóban se-
gittetve néhány irlandi által, Irland egyik tartománya után 
elnevezett Münster nevü kis várost alapított. Lorettónak e 
versenytársa csakhamar a felvilágosodás terjesztőinek gyűl-
helyévé lett, azaz olyanoknak, kik Gallitzinnak az egyház 

tanitása körüli buzgalmát ellenezték ; e szakadárpárt nem 
levén megelégedve, hogy Lorettó jólétét ily veszélynek ki-
teszi, fegyverét még Gallitzin jellemének is ellenszegzé, 
mely kísérlet nem várt siker szült, amely leginkább akkor 
volt észrevehető, midőn két német kóborló, az egyik a köz-
vélemény szerint áldozár, a másik pedig csalárdsága miatt 
Európából száműzött nemes ember, magát Gallitzinnál be-
mutatván, attól bizonyára nem ugy fogadtattak, mint akar-
ták volna, az elégületlenek pártjához csatlakozott. Ok hon-
fitársuk jó nevét igazságtalan gyanúsítások, s gonosz kohol-
mányok által mások előtt ügyesen tudták bemocskolni. A 
Gallitzin által felvett kölcsön most szintén eszközül szolgált 
a lakosok felizgatására s bizalmatlanságuk felébresztésére. 
Az ügyek e rosz állása közel bekövetkezendő döntő fordu-
latot sejtetett, mely azonban sokkal kedvezőbben ütött ki, 
mint azt komolyan következtetni lehetett. A gordiusi cso-
mót egy u j Sándor, amerikai módra oldá meg, kinek neve 
John Weakland. Ez oriástermetü s erejű irlandi, az egész 
környéken mint hires medve s farkas-vadász volt ismeretes, 
kinek szive s nemes jelleme azonban megingatlan vala ; őt 
az emiitett nyomor s agyarkodások fölötte bántották, azért 
el is határozta ezeknek az ököljog által véget vetni. A lází-
tók már meg akarták támadni Gallitzint, hogy gonosz szán-
dékaikba való beegyezését ekkint kicsikarják, s a jó her-
czeg nem is kerülhette volna ki e veszélyt, ha a lorettói ká-
polnában menhelyet nem talál. Az izgatók ekkor sem látták 
magokat legyőzve, hanem czéljaik elérésére erőszakot hatá-
roztak felhasználni, midőn John Weakland dorongot for-
gatva jobbjában, egyszerre a lármás tömeg között megje-
lent, kijelentvén, hogy azt, ki csak gondolni is mer az áldo-
zár megtámadására, azonnal szigorúan s érzékenyen meg-
fenyitendi. A dorong büerejü eredményt szült. A jólelküek, 
— valamint máshol, — ugy itt is semlegesen húzódtak 
vissza; látván azonban a védfalat, neki bátorodtak, s az el-
lenfél, — ha Gallitzin közbe nem lép — aligha nem bánta 
volna meg gonoszságát. — Az ügy liitküldérünk részére 
kedvezően ütött ki, s a békét a kis plébániában a püspök 
állitá helyre véglegesen, miután a tényállás gondos megvizs-
gáltatása után, a plébánia híveihez levelet küldött volna, 
mely a templom ajtajára szegeztetvén, a régi rendet vissza-
állitá. 

Gallitzinra azonban ezalatt már sokkal nagyobb ne-
hézségek vártak. — 0 atyja halálával minden segélytől, 
melyet Európából szokott volt nyerni, rögtön megfosztaték. 
Mint katholikus áldozár, orosz törvény szerint, atyai örök-
ségre jogigényt nem tarhatott, anyja pedig perköltségekre 
költvén el vagyona jelentékeny részét, kénytelen volt fiától 
a neki küldeni szokott segélyt elvonni. Lorettó alapitója, 
hogy felebaráti szeretetének eleget tehessen, s szervezeti 
tervét befejezhesse, nagyon is szükségelte volna az elma-
radt örökséget ; — ő tehát jelenleg végtelen zavar- s gon-
doknak lett kitéve. Személyét illetőleg, ö nagyon is 
könnyen megküzdött volna a nyomorral ; de semmikép sem 
barátkozhatott meg a gondolattal : hogy neki a nagyszerű 
katholikus gyarmat alapítása tervéről most le kellene mon-
dania, megkezdett vállalatait abbahagynia, ropj>ant gonddal 
u j müveit földeket szereznie, s hogy most türelmetlen hite-
lezőkkel szövetkezzék, kik őt majd arról vádolnák, misze-
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rint könnyelműen adósságokat csinált, s igy alkalmat nyer-
nének öt gyalázni. 

Gallitzin e sanyarú helyzetét szeretett anyja halálának 
hire még inkább növelé. A jeles herczegnő 1806 april 17 
Münsterben adá ki nemes lelkét, azon vigaszteljes érzettel, 
hogy fiát, kit e földön viszont nem láthatott," az égben felle-
lendi. Gallitzin asszonyság utolsó perczei, melyekről a bá-
torlelkü hitküldér nővére, Overberg, és Stollberg gróf leve-
leiből értesült, — ennek fájdalmát nagyon enyhiték, csak a 
mindennapi szükségek ne nehezedtek volna reá oly nyomasz-
tó súlylyal. Egyedül rendkivüli s bámulandó erő megfeszí-
tése folytán szabadulhatott meg idővel az adósságok terhé-
től ; azon szerencsét, hogy egyházát adósság-mentesen lát-
hatja, csak élte alkonyán, óriás kitartás s erély kifejtése 
után, élvezheté. — íme itt szemlélhető Gallitzin jellemének 
egy más nemes vonása, melyet éles elméjű atyja benne rég 
felfedezett. — Egy időben ugyanis, midőn neje levelére, — 
hol ez — akkor 16 éves fiók — gondatlansága s közönyös 
szelleme fölött panaszkodék, válaszolt, azt irta, hogy lassú 
viz partot mos, s hogy nagyon is csalódik Dömötör jellemé-
ben, mert az mindennel mer szembeszállni. — És valóban 
Gallitzin főéletfeladata volt, a rosz korszellem ellen küzdeni; 
az általa szerkesztett iratok is ez ellen voltak irányozva. 
Mindenki könnyen felfoghatja, hogy a hozzá hasonló állású 
embert, csak rendkivüli indok vezetheti irói pályára ; s ez 
indok a következő : egy huntingtoni presbyterianus prédi-
kátor megtámadván a katholika egyházat, azt az államra 
veszélythozónak állitá ; Gallitzin ennek megtámadására s 
megczáfolására tollat ragadt, s e vita tevé őt iróvá. 

Valamint egyebütt ugy Amerikában is vannak rajongó 
felekezetek, melyek, midőn a katholika egyház nagyobb hó-
dításokat tesz, ijesztő zajt ütnek. 

Az állam tehát veszélyben lenni mondatott. Gallitzin 
azonban iparkodott a catholicismus gáncsolóit megszégye-
niteni, s „a katholikus elvek védelme" czimü müvét bocsátá 
nyilvánosságra, mely 1816 évben Pittsburgban jelent meg. 
Ez angol nyelven irt munka, (megjegyzendő, Gallitzin ép 
oly tökéletesen beszélt angolul, mint anya nyelvén németül,) 
az Óceán mindkét part ján igen nagy sikerrel terjedt el. A 
„Defence of the catholic principtes" munkát, mely Irlandban 
két, Amerikában pedig, hol oly népszerűvé vált, mint Gob-
bet ,Reformatio története," melyhez annyiból, hogy a sebe-
ket leleplezte, igen hasonlított, négy kiadást látott. Lemeke 
atya ezt német nyelvre forditá. 

A kezdet meg volt téve, s Gallitzin első müvét sok más 
gyakorlati ix-ányu munka követé, melyek leginkább bizonyos 
divatot, az amerikai eszmék történetében időszakot képező 
betegségek orvoslását czélozták. Gallitzin tökéletesen ér-
tette, mint kell az amerikai szellem c lázas bajait orvosolni, 
s ő valóban ügyes orvosként is szerepelt. Minden, mi e tárgy 
körül : mikint kell ama bizonyos szellemi bajoktól magát 
megóvni s megszabadulni, felvilágositást nyújthat , vonzó s 
neki szokásos népies irályban van irva, müvei mindazáltal 
a legmagasb körökben is rendkivüli sikerrel olvastattak. 
„Gallitzin iratai —igy ir felöle életirója — koruknak sok jót 
tőnek, kivált pedig az alsóbb osztályoknak, melyek számára 
leginkább Írattak volt. Röpirat alakjában mindenfelé, a gőz-
hajókon s vendéglőkben lehetett őket találni, mert ő azokat 

mikint a protestáns könyvterjesztők bibliájukat, — saját 
költségén mindenfelé osztogatá. Az olvasók kíváncsisága 
mindenütt elterjeszté ez iratokat, melyek közöl magam is 
több oly elhasznált példányt találtam mint az abc- és könyv, 
oly helyeken, hol sohasem véltem volna velők találkozni." 

Nem kell szem elől téveszteni, hogy Gallitzin oly idő-
szakban élt, midőn a Yankeék országában a katholikus 
egyház az anyaország nyomasztó törvényeinek s hagyomá-
nyainak súlya alatt nyögött. Megitélendők Gallitzint tökéle-
tesen, be kell egészen helyezkednünk azon uralgó előítéle-
tek, cselszövények, s izgatások által felkeltett zavarteljes 
állapotba, melyet a bibliai társulatok titokban gyámolitottak; 
ekkor lehet csak megitélni, mily érdemül tudandó be neki, 
hogy a katholikus igazságok mellett hős bajnokként szel-
lemi fegyvert ragadt ! 

Gallitzin, ki eddig mindent alázatos szegénységben 
cselekedett, most magára kezdé vonni az amerikai világ 
figyelmét. Nem lángesze, hanem szellem szilárdsága tette őt 
ismeretessé a társas életben, s hirnevét a tartománya hatá-
rán túli távolba is elvitte, hol az teljes tiszteletben részesült, 
minek számtalan bizonyítékai messze vidékekről is elhatot-
tak hozzá. — Ez akkor történt, midőn ő iratait saját neve 
alatt : „Gallitzin-Dömötör-Ágoston lorettói katholikus lel-
kész" bocsátá nyilvánosságra. 

Természetes, hogy midőn u j püspökség alapitása jött 
szóba, minden szem Gallitzinra volt szegezve ; s öt valóban 
többször is akar ták emelni püspöki méltóságra ; de ő azt 
mindenkor határozottan visszautasitá, mindenkép ellensú-
lyozván azok törekvését, kik őt arra birni iparkodtak. Ö 
csak egy kedvezményt oliajta : hogy Lorettóban maradhas-
son, s ez inditá őt arra is, miszerint a legújabban alapitott 
philadelphiai püspökség vicariusi állását elvállalja. 

Azon időtől fogva, hogy Gallitzin szent hivatalát gya-
korolni kezdé, Amerikában igen nagy lendületet nyert a 
catholicismus. Mindenfelé uj plébániák alakultak, s a terü-
leten, hol a buzgó hitküldér müködék, a szent ügy kedvezőbb 
állást nyert. „Valóban állithatjuk — igy ir felőle életirója — 
miszerint azon hosszú évek során, mialatt ő ama területen 
munkálkodék, hol ma Pittsburg s két püspökségek fenál-
lanak, ö egy püspök hivatását teljesítő." Ha behelyezke-
dünk az alakuló katholika egyház e vidékeni állapotába, 
hol a lelkészek minden tanács s egyházmegyei szervezet 
nélkül működtek, hol a legkülönbözőbb s erősen meggyöke-
rezett elemek egymással szemközt álltak, akkor Ítélhetjük 
meg Gallitzin müveinek nagy voltát ! Mennyi nehézséggel 
kellett megküzdenie, hogy sok esetben az igazat az igazta-
lantól megkülönböztesse ! Mennyi eszélyesség ! Hány ké-
tely egy gyengéd lelkismeretre nézve ! Gallitzin jó 

értelemben véve a kor s körülmények embere volt. „Azon 
iratok — igy ir az ö barát ja — melyeket vicáriusi állásánál 
fogva közzé kellett bocsátania, nem csupán őrködése s buz-
galma, hanem ama nagy szeretet s szívesség bizonyítékai is, 
mely öt kötelmei teljesítésében vezérlé." — Ö különös gon-
dot fordított az elnyomottak- s üldözöttekre, saját tapaszta-
latából tudván, mennyire dühöng Amerikában a csalás, s a 
mindenütt elharapózott bosszúvágy ; — ő igen jótékony volt 
valamint az egyháziak ugy a világiak iránt is, s hányan 
vannak, kik őt pártfogójuk s jótevőjüknek nevezték, s há-
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nyan vesztek el volna nélküle örökre ! — Vonzó külseje 
több áldozárban bizalmat kelté, kik őt ezután követve, a 
lelkek üdvének előmozditására szentelék fel éltüket. Ezek-
nek egyike, a baltimorei püspök, 1830. évben Philadelphia 
püspökmegye helytartójának st coadjutornak neveztetvén ki, 
késztetve érzé magát Gallitzinnak, kit ő a hit terjesztőjének 
neveze, irni, kérvén támogatná őt tanácsai, s imáival, s tud-
tára adá, miszerint nemcsak hogy megerősíti őt tényleges 
hatalmában, hanem felhatalmazza őt, minden előleges kére-
lem nélkül, hogy ugyanazon hatalommal éljen, melyet ön-
maga, mint coadjutor gyakorol. E két egyén kezött egész a 
sírig a legbensőbb barátság volt. 

Gallitzin minden tettét nagylelkűség s lovagiasság bé-
lyegzé. Ha az egyház becsülete s a papi méltóságról volt 
szó, semmi engedékenységet sem ismert, ő semmikép sem 
tudott a kor hiányos nevelésének kinövéseivel megbarát-
kozni, s igazság iránti szeretetében mindenütt s mindig áll-
hatatos maradt, ami neki több szemrehányást szült mások 
részéről, kik őt azután aristocrata- s uralomvágyónak 
kürtölék. Mindazok azonban, kik őt közelebbről ismerek, az 
ellenkezőről voltak meggyőződve. Ha kitiint, ez egyedül 
magasztos eszméi által történt, hisz ő már régóta lerázott 
magáról minden berezegi ranggal járó terhet, s azon kivált-
ságosak osztálya, hol ő legszívesebben tartózkodók, a sze-
gény és egyszerű emberek voltak, kikkel ő teljesítvén ké-
relmeiket, sokáig szokott társalogni. Missióiban kerülvén a 
gazdagok házait, rendesen a szalmaviskókban keresett nyug-
helyet ; itt szokott ő pihenni, körülvéve vig gyermekektől, 
kiknek képeket szokott osztogatni, s szerény lakomát ren-
dezni. (Vége köv.) 

PARIS, febr. 12. (Tiltakozása a számkivetésben egye-
sült lengyel áldozároknak.) A katholika egyház, a moskvai 
hatalomnak alávetett lengyel tartományokban, még folyto-
nosan kemény csapások alatt görnyed. Legújabban ismét 
egy intéztetett ellene. A czár ukázt bocsátott ki, melyben 
hirdeti, hogy tartós szervezés érdekében, és hogy a romai 
kath. lengyel papságnak sorsán javítson, elkobozza tulajdo-
nát, összes javait, és igy századok által biztosított intézményt 
sért meg. Miután tábornokai az ur templomait gyilkosságok 
által megfertőztették, megszentségtelenítették volna, a varsói 
érseket, és számos áldozárokat számkivetésbe, vagy kény-
szermunkára küldöttek, másokat az akasztófán gyalázatosan 
meghalni kényszeritett, a zárdákat becsukatta, a szerzetese-
ket elűzte, rágalmakkal iparkodott a lengyel papságot meg-
vetés tárgyává tenni, feltette most végre a koronát müvére, 
erőszakosan elvevén a kath. papság javait, egy mindenre 
kész, engedelmes csapatot akarván képezni belölök, kiket 
életök fentartására szükségesek megvonásával minden percz-
ben büntetni lehet. És mialatt ez erőszakoskodó zsarnokság 
igy működik, Lengyelhon rónáin a halál csendje uralg, mert 
a czár vaskézzel szorítja le az ajkakat, és a pásztorok feje 
fölé az akasztófa kötelét függeszté, hogy ne szólhassanak. 
Ezen síri csendet mi akar juk megszakítani. A börtönök, és 
a számkivetés csendjében eredménytelenül elhangzó tiltako-
zások mellett, mi szintén száműzöttek, de e szabad vendég-
szerető hazában biztonságban levők, mint a lengyel papság 
kiegészítő részét képezők, szavunkat akar juk emelni az 
ujabb erőszak ellen, melyet a czár ukáza „a lengyel papság 

jóléte növesztésére intézettnek mond." Ez megsértése az is-
teni és az egyházi törvényeknek, annyi szerződések, és ígé-
reteknek, melyeket a moszkvai kormány 1772 óta annyiszor 
tett az európai hatalmak gyülekezetében, és a pápáknak. Vi-
lágos ellentétben van a tulajdon körüli minden törvényekkel. 
Amoskovita kormány megfosztja javaitól egyházunkat, hogy 
megfoszsza a jóttevés lehetőségétől, és ezáltal, mint hiszi, 
minden befolyástól a népre, sőt borzalom ! e czélból még a 
szeretet nénikeit is elűzi. Isten, és egyházunk, anyánk nevé-
ben, a jövőnek biztos reményében emeljük szavunkat a tilta-
kozásra, hogy midőn a békesség és szabadság ismét a zsar-
nokság és erőszak helyére lépend, ne mondhassák nekünk : 
mért hallgattatok akkor, midőn elragadták érsekieket, any-
nyi pásztort vittek Siberiába, miért nem emeltétek fel sza-
vatokat, midőn a moskovita rágalmazta és megbecstelenitette 
azokat testvéreitek közöl, kik még megmaradhattak '? Miért 
nem fogtátok fel hivatástokat, midőn küzdelem és munka 
után a Gondviselés számkivetésbe vezetett ? Megtagadtátok-e 
hiteteket, szenvedésteiket és a lengyel egyházzali közös jö-
vőtöket ? Elhagytátok-e ezt legvéresebb üldöztetése és szen-
vedései perczeiben ? Nem, mi mindig vele vagyunk. 

Páris, jan. 30-án. (következnek Fanski János által 
hitelesített igen számos aláírások.) 

BERN, jan. 20-án. A berni hatóságok elfoglalták, a 
kath. iskolát és vegyes tanodát csináltak belőle. Legutóbb is 
három fiatal ember elhagyván a tanodát, több tételt ju t ta t tak 
a nyilvánosságra, melyek ama tanodában taníttatnak, és 
melyek vallásunkat, és papságunkat sértik. Ime néhány kö-
zülök : „Ha az esküszegők eljutnak a paradicsomba, akkor 
ott jezsuita és capucinus több lesz, mint más ember." „A 
papok nevetséges okoskodásokat használnak a szenthárom-
ság és a megtestesülés titkainak értelmezésére." „Nincs kü-
lönbség a katholika és reformált vallás között." stb. Ha jól 
vagyok értesülve, ez már az egyházi főhatóságok tudomására 
juttatott, mely kétségen kivül vizsgálatot fog rendelni a 
czélra, hogy megtudja, váljon továbbra is tartson kath. hit-
oktatót ezen intézetnél, hol ily üzelmek által a vallási taní-
tás minden sikertől megfosztatik. A berni ,Jura ' ugy mint a 
kényszeroktatást követi, a tanítók jegyzéket tartanak, 
melybe az iskolába nem jövő tanköteles gyermekek nevei 
vezettetnek be, és mulasztás esetére ezek, vagy szüleik meg-
büntettetnek, ha csak az elmaradás okadatolva nincs. Leg-
újabban az rendeltetett, és az valóban figyelemre méltó, 
hogy a „hitoktatásra szánt orát elmulasztók kimenteiteknek 
tekintendők." Vallási oktatást kerülni, ez szabadnak nyilvá-
nittatik, csak másban szorgalmas legyen. Még egy más jel-
lemző adat. Delémont városban az iskolavizsgáló, dr. Grep-
pin ur — mondják — sokkal gyakrabban látogatja a le-
ánytanodákat, mint a fiukét. Utóbb egy látogatás alkalmá-
val a mesternő épen a kátéból kérdezgetett. A hallott igaz-
ságok nem hangzottak kedvesen a vizsgálónak füleiben, 
mégis néhány perczig türelmesnek lenni látszott ; de végre 
dühösen felkel, és a növendékek előtt a keresztény hitigaz-
ságok és káté ellen szóllalt fel, kivánván, hogy ez a tanítási 
programúiból kihagyassék. Néhány óra alatt ennek hire el-
terjedt a városban, a szülők hangosan panaszolkodtak, most 
a hivatalnok tagad mindent, a tanitónő is félelemből simítja 
a dolgot, és igy Greppin meg fog maradni az elemi oktatás 
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felügyelője. Es bár lehetne szabad, független katholikus is-
kolákat nyitni, de az oktatás szabadsága itten csak szabad-
kőmivesi szabadság. Igy a szegény Jura lakóinak tűrni kell 
oly tanodákat, melyekben hitök gúnyoltatik. — Mult vasár-
nap volt Girard atyának századik születési napja. Girard 
hirnevet szerzett magának a paedagogia terén, de szeren-
csétlenségre mindig ellenkezésben volt püspökjével, megtá-
madta mindig a jezsuiták tanrendszerét. Ez által a radicá-
loknál népszerűséget szerzett magának, azért e napon tün-
tetést kellett rendezni már csak ellenzéskép az ez évben 
Freiburgban tartott Canisius ünnepélyek ellen is. A költséget 
azonban a rendezők egészen a községre akarták róni, amit 
midőn nem sikerült kivivni, a buzgalom alább szállott, és az 
ünnepély nagyon is csekély mérvben sikerült. Hanem azért 
mégis csak jól esett a radicálisoknak, hogy az egyház elleni 
gyűlöletükről ujabb bizonyítványt adhattak. 

VEGYESEK. 
Sartori Károly kath. könyvkiadó, és könyvárus Bécs-

ben, jelentést tesz, hogy Abbé Bauer munkáját „Le judaisme 
comme preuve du christianisme," (A zsidóság a kereszténye-
lemnek bizonysága) kiadta. A bevett jövedelem péterfillér-
nek fog adatni, ára 1 fr. „Da der Ertrag für den bedrängten 
heiligen Vater bestimmt und der hochverehrte Herr Verfas-
ser in der Landeshauptstadt Pest geboren ist, so glaube ich 
in Ungarn mit um so mehr Vertrauen um recht zahlreiche 
Abnahme zu dürfen," — ezt irja a kiadó. — Jelenti ezenfö-
lül, hogy Mermillod püspöknek Bécsben tartott franczia 
böjti beszédei is 1 frton kaphatók. Megrendelhetni ő nála a 
postán utánvételi fizetéssel, vagy bármelyik könyvárus által. 
Lakik Sartori K. Bécsben, Walínerstrasse nro 7. 

A győri püspök ő nagyméltósága a böjt alkalmából fő-
pásztori levelet menesztett megyei papjaihoz a szentmiséről, 
mely iratban az áldozat magasztosságát, hatályosságát apos-
toli ihlettel, örök becsű tudományossággal tárgyalja, s ezek-
ből, mily lélekszentséggel kelljen accedere ad tantum opus, 
atyai buzdításokat hoz le. Épülünk ezeken, kik a föpásztor-
nak nem vagyunk fiai ; hogy azok is épüljenek, k ik a gondos 
főpásztor atyai szeretetének átadvák, imába foglalt óhajjal 
kívánjuk. 

Az erdélyi püspök ö nagyméltósága szinte, mint a 
győri és több magyarországi megyékben szokás, „Litterae 
pastorales et circulares per dioecesim Transsilvaniensem" 
czim alatt nyomtatásban kiadat. A megyei életnek el nem 
veszendő okmányai ezek. Mult év dec. 12-ről adatolt körle-
vélben a püspök a szertartásokba becsúszott antirubricalis 
cselekményeket megszünteti ; jan. 20-ról böjti főpásztori kör-
levelet menesztett, melyben fölmentést ad a böjttől, s helyette 
azon napokon más jó cselekedeteket rendel ; a személyze-
tiekben Beke Antalt, Kovács Ferenczet synodalis examina-
tornak nevezi ki ; lelkipásztori áttételeket, némelyek által ki-
állott poenitentiát, s ezeknek visszahelyezését, s az általunk 
is közlött legfelsőbb kitüntetéseket tudatja a megyével. — 
Nem lehetne-e ezen circulárisokat legalább tartományonkint 
commassálni ? 

Az erdélyi püspök ő nagyméltósága következő, fiúi 
tiszteletben, testvéri szeretetben dús szavakkal adja tudtul 
a kalocsai érsek halálát papjainak : Singulari cum animi 
moerore annunciandum habeo : quod excellentissimus illu-
strissimus ac reverendissimus d. JOSEPHUS KUNST, ar-
chi-episcopus Colocensis, metropolita noster, s. caes. reg. et 

apóst. Majestatis actualis intimi status consiliarius, insi-
gnium ordinum sti Stephani protoregis Hungáriáé, et Leo-
poldi imperatoris magnae crucis eques, tabulae regiae se-
ptemviralis cojudex, vir apostolico zelo plenus, admirandae 
sapientiae et prudentiae archi-praesul, de utraque republica 
meritissimus, vindex fortissimus jurium libertatumque Ec-
clesiae, munificentissimus benefactor, sub cujus gubernio in-
stituta sacra effioruerunt, cujusve memoria erit in benedi-
ctione, non tantum propter templa et claustra summis cum 
expensis erecta ac fundata, sed et propter statuta concilii 
provinciális anno 1863-0 celebrati,die 5-a currentis Pestini, 
paralysi nervorum tactus, pie in Domino obdormiverit. 
Obitum venerabundi archi-praesulis merito luget Ecclesia, 
ac in specie etiam dioecesis nostra, lugeo et ego, qui sub 
illius moderatione condam educatus, anno priore per manus 
illius in episcopum consecratus fui. Amisimus benevolentis-
simum patrem et protectorem. Animam tanti nominis met-
ropolitae piis cunctorum meorum comministrorum suffragiis 
impensissime commendo. Pro cujus aeterno refrigerio die 
3-a februarii, utpote obitus 30-a die, Albae-Carolinae in 
ecclesia cathedrali solemnes exequias agendas constitui ; ea-
dem die igitur quilibet s. curio in missa a se celebranda ad 
collectam pro pie defuncto archi-episcopo sumendam per nos 
inviatur. Olaudiopoli, 8-a januarii, 1866. 

A chinai missionariusok folyamodtak a szentatyához, 
miszerint mentessenek fel a syllabus felolvasásától hiveik 
előtt : „Fölolvassuk a körlevelet ; de ha a syllabust felolvas-
nék, jámbor hiveink elborzadnának, megbotránkoznának 
azon, hogy az európai keresztények, kik nekik a hitnek aján-
dékát hozták, képesek valának ily istentelen tévelyekre, 
mint a syllabusban említtetnek." Jó leczke ! 

Wescher Károly Alexandriában, Egyptomban fedezett 
fel egy catacombát. A föliratok, freskók, s az egész benső 
elrendezés sokat hasonlítanak a romaiakhoz, de vannak sa-
játságaik is. Rossi ur értekezés tárgyául vette Wescher Ká-
rolynak jelentését ; említi, hogy a történet emlitést tesz ,ce-
meterium s. Marci evangelistae'-ről Bucolia helyen, ugyszinte 
cemeterium s. Petri apostoli. Egy freskó Jézust ábrázolja 
Péter és András apostollal; körülöttök 12 kosár tele ke-
nyérrel ; András egy tálban két halat nyújt a Megváltónak, 
Péter pedig kenyeret. Az első keresztényeknél ismert jel-
vények. 

Laetum nuncium adfero vobis vv. ff. et filii dilectissimi ! 
igy ir az erdélyi püspök ö nrnlga. Piacúit divinae providen-
tiae mentem nonnullorum helv. confes. addictorum in pago 
Apa-Nagyfalu, comitatus Szolnok interioris degentium gra-
tia sua coelesti ita illuminare, ut agnita salvificae romano-
cath. fidei veritate, 17. familiae, 69. animas numerantes, in 
sinum s. matris Ecclesiae rediverint, et solemnem fidei pro-
fessionem, dominica adventus, in ecclesia parochiali Csicsó-
Kereszturensi emiserint. — Oremus Deum Patrem omnipo-
tentem, ut neoconversos in fide sua saneta corroborare, et 
multorum adhuc animos ad agnitionem veritatis permovere 
dignetur! Claudiopoli, 8-a Januarii, 1866. 

,L' Europe/ frankfurt i kömives lap franczia nyelven, 
irja, hogy Constantin herezeg hosszú emlékiratot adott be a 
czárnak, előadván az iskolák virágzó állapotját e század 
elején, mikor még sok jezsuita tanított a muszka birodalom-
ban, azért javaslatot tett ezeknek visszahívására. „Mit ? fel-
kiált a czár, azt akarod, hogy alattvalóim mind katholikusok 
legyenek ?" „Ha a nihilisták száma annyival száll alá, meny-
nyivel a katholikusok száma emelkedik, mondá a berezeg, 
fölséged trónja ez által csak szilárdabban fog állani." „A 
párbeszéd hiteles voltáról biztosítom," igy végzi be a tu-
dósító. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Ilavi szemle. 
i . 

Hazai ügyeink méltán kötik le minden figyel-
münket. Sok a szónoklat, mohón olvastatik, kiván-
nók, hogy minden állítás elmélkedéssel kisértessék, 
habár a sokban — non patitur vires languor habere 
suas. Hazai sorsunkon kivül egyházi világállásunk 
is igénybe vesz ; legyünk, lehetünk jó magyarok, 
de legyünk, lehetünk jó papok, jó katholikusok is, 
sőt mint jó papok lehetünk csak igazán jó magya-
rok. Óhajtunk, esdünk ösvényt láthatni, mely az 
apostoli fejedelem által megajánlott, az összes nem-
zet által keresett, a végelszegényedés veszélyeitől 
parancsolt országos, birodalmi ügyrendezésre vezes-
sen. Alig van szem, mely ezen ösvényt látná, nincs 
kéz, mely a kijutásra biztos vezérfonalt nyújtana. 
Akarjuk mégis, mert akarnunk kell, az ügy rende-
zést. Akarjuk mint magyarok, mint katholikusok? 
mivel apostoli királyunknak az olasz kérdésben 
szabad kézre, a láthatáron körül tornyosuló viszá-
lyokban nem bénitott hatalomra van szüksége. Mint 
nagy hatalom, mint apostoli király, mint a romai 
császárok, a szent birodalom urainak utódja, a kül-
földi bonyodalmak megoldásában neki szólni, tenni 
kell. Nagy reményt nyúj t az apostoli fejedelem két-
ségtelenüljóakarata, az országos tárgyalásoknak ed-
dig megtartott higgadtsága; legyen, óhajtjuk, előre 
áldjuk a sikert, a jó eredményt. Ha nem sikerül az 
ügyrendezés, amitől az Isten óvjon meg, amitől tar-
tani igen is, de amit állitani nem lehet, az Isten ir-
galmas igazságának Ítélete lesz fölöttünk, hogy ta-
lán a kisértetek napjait diadalmasan ki nem állanók. 
Omnia propter electos facit, vei fieri permittit Deus, 
ut castigentur, eripiantur, salventur. Nagyobb ter-
het nem rak, nem rakat reánk, semmint elviselhet-
nők. A kormányformák, a közigazgatási módok. 

önmagokban sem jók sem roszak, nincs bennök po-
kol, de mennyország sincs: egyházi szempontból 
egyiránt vehetjük a régi testületi, vagy pedig, amit 
minden áron óhajtanak, a ministerialis rendszert. Az 
elv, mely az egészet átlengi, az alap, melyen áll, a 
kör, melyen mozog, főképen a személy jó vagy rosz 
akarata, mely a végrehajtással megbizatik, mely a 
törvényhozásra ezer módon befolyhatik, jó vagy 
rosz, áldás vagy kárhozat. Legtökéletlenebb alkot-
mány mellett is legjobban lehet kormányozni, a leg-
jobb alkotmány mellett pedig legroszabban. A világ 
panaceát lát a felelősnek nevezett, a személyekben 
cselszövények által megbuktatható kormányban, 
meg akarja kisérteni. Bálványozza e kormányzási 
formát, bálványa lábaihoz borul, nincs szó, mely őt 
onnan elmozdítani, nincs vész, mely elrémiteni ké-
pes legyen. E felől már capacitatiot sem tür. A 
világ óriás egységről álmodik, melyet az Isten meg 
nem enged, mivel az a kath. egység ellen felemel-
tetni szándékolt egység. A szellemi, a benső egység 
romboltatik, az anyagi, a külső egység, mint u j bábel 
épittetik. Ez egység rögeszme lett számtalannál; 
egység a törvénykönyvben, egység a divatban, egy-
ség a műveltségben, egység a közigazgatásban, az 
alkotmányokban, a kereskedésben, az iparban, az 
irodalomban, a nyelvben. Ez egység fal, nyel, aki 
körébe sodortatik. Az ifjú nemzedék unja, helyéről 
letúrja az öreget, mely a hazát, a családot, az egyént 
védelmezi ; ez ifjú nemzedék, ha az Isten engedi, 
látni fogja Európát négy óriás részben összetömöröd-
ni, melyek közöl mindenik az u j divat szerint császár-
ság nevet viselhet : Germania Simplonig, Russia Vis-
tulatól Amurig, Latium a középtenger partjain, Anglia 
a tengeren. Mily biztossága lesz eme colossok között a 
békének, a jognak, Isten tudja. ,Elevans allisisti' 
az Isten kormányzási módja. Alom a nagy egység, 
rövid időre nem lehetetlen, hogy nagyobb robajjal 
ömöljék össze. Mily romokból fognak emelkedni eme 
egységek , mily borzalmas összekoczczanásokat 
szülni, mily darabokra törni? az isteni gondviselés-
nek a titka. A kőmivesség a nemzeti, családi, egyéni 
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különségek lecsiszolásán buzgón és sikeresen mun-
kálkodik; a kereskedési, törvénykezési, pénzi, kor-
mányzási egységességeket létre hozta, s hogy a 
világuralmi törekvések megvannak, senki sem ta-
gadhatja, mivel megvoltak a romai caesaroktói óta 
mindig. Ezekkel hazánk is saturálva van, mikint az 
ős zsidók, a külföldi bálványokat keresi, ugy akar-
ván kormányoztatni, mint külföld. „1847-ben ösz-
szejött a pozsonyi országgyűlés, igy szólt Deák F. 
febr. 22-én; tanácskozott Magyarország közügyei-
ről, épen nem magának a constitutionak alapelvei-
ről, hanem tanácskozott az administratio kérdéséről. 
Azonban száz mértföldnyire megtiltanak egy lako-
mát ; Francziaország fegyvert fog, forradalom lesz, 
és két hónap múlva az egész magyar alkotmány át 
van alakítva másként, és pedig ugy, ahogy előbb el 
sem kezdék, még róla nem is álmodtak."1) „Leölti 
fényes nemzeti öltönyét, helyébe másat, rút idegent 
cserél," mondaná Berzsenyi. Tekintélyesebb sze-
mély nem mondta, mennyire meglepetett a nemzet 
1848-czal. „Még nem is álmodtak róla." Decretál-
tatott, amire az utasitásos követeknek utasitása nem 
volt. Itt volt a jognak megszakadása. Az uj helyze-
tekhez azonban, bármilyenek legyenek, készülnünk 
kell. Meddő a sajnálkozás, meddőbb a panaszkodás, 
hirtelen tájékozni, tenni kell, különben az események 
elsodornak, homok alá temetnek. Vides ! quoniam tu 
laborem et dolorem considéras. Quamvis est igitur 
meritis indebita nostris — magna tarnen spes est in 
bonitate Dei. 

Ezek csak a nehézségek kezdete, idővel többhez 
is hozzá szokunk, s ifjaink, ha beavatjuk, begyako-
roljuk őket. a terheken győzni fognak. Az elmék, a 
szándékok ingadozása között apostoli fejedelmünk 
szilárd akaratára, elhatározására van szükség. Ame-
rika bosszút forral Angol- s Francziaország ellen, 
Belgium a kőmivesség fészke, az európai vulkánnak 
szive; a porosz és muszka áruló tervekkel viselős, 
Spanyolország szakadozik, az európai Törökország 
szünet nélkül forrong; Cusa, mint egy veréb,fogoly 
lett, azt sem tudván miképen ? Italia élő forrada-
lom, Irland ostromállapotban ; . . . egy szikra, s min-
den lángban áll, egy lökés, minden összeomlik, Euró-
pának rozzant nagy épülete. III . Napoléon újévkor 
békét biztositott, amelyről ő sem tud többet, mint 
bármely halandó. O az államot fogatta el, a bojá-
rok megkisértették, lehet-e a fejedelmet elfogni ? 
Esküszegés esküszegést szül, összeesküvés összees-
küvéssel bűnhődik, a népjogu fejedelmeknek való-

»ypTNapló 43 sz. febr. 23. 1866. 

ban nincs szerencséjük. Kath. dogmán kivül sem az 
állam, sem a fejedelem nem biztos: s épen ez az, mely 
ellen viszi a kőmivesség az óriás transformatiót. A 
transformatio cataclysinust szül, fog jönni majd az 
uj formatio. A kihelyezések után a visszahelyezés 
jön. Akik élnek, a tüz próbát kiállják. A választot-
tak siránkozni fognak a megliivottak botrányain, 
érdemeikkel mindent ellensúlyozni, imáikkal min-
dent kérlelni, munkájúkkal mindent helyre fognak 
ütni. A kath. egyházon kivül senkinek sem biztos a 
jövője. l t jainknak hivatása nagy, föladata nehéz, 
ezek is fogják érezni a zsoltárnok szavait: vides! 
quoniam tu laborem et dolorem considéras, ut tra-
das eos in manus tuas. Tibi derelictus est pauper, 
orphano tu eris adjutor. 

A nehéz idők nehezednek: imádkozzunk. Az 
imádság felderiti az elméket, csillapitja az indulato-
kat, nyugtatja az aggodalmakat, enyészteti a félel-
meket. aczélozza az akaratot, hoz. mit semmi más 
nem hozhat, hoz áldást. A földi jóllét is az Isten 
áldása, tehát imádságaink tárgya. Az igazság, a jog 
uralkodása, a rend, a haza biztossága, a korona di-
csősége, a közmegelégedés stb. az Isten országa e 
földön. Adveniat reguum tuum ! Beatus populus, 
cujus Dominus Deus ejus. Azon napokban vagyunk, 
mikor az egész kath. világ az elégtételes, az engesz-
telési, a megkérlelési cselekedetekben, in jejunio et 
fletu, buzgólkodik ; legyünk jó akarattal, tegyünk 
amit tehetünk, testvéreink érdemei, imádságai a 
kath. nagy világból, segedelmünkre sietnek. Credo 
communionem sanctorum. Csak istenfélők mentik 
meg a hazát, a királyt, a birodalmat. Fölülhaladnak 
minket testvéreink a jó cselekedetekben; örüljünk, 
hogy fölülhaladnak, gazdagságaik az érdemekben a 
mi szegénységünket pótolja, A szegény vagy két 
keze után él,- vagy másnak bőségéből. A tenger vi-
zei egy helyütt apadnak, kétségkivül azért, mivel 
másutt emelkednek; emelkednek, hogy ahol meg-
apadtak, oda siessenek. Semmi jó sem vész el az 
embercsaládból. Imádságaink kérlelni, jó cselekede-
teink engesztelni fognak, vagy magok, vagy mások 
imái s jó cselekedetei miatt. A kath. világ hazánk 
segedelmére siet az Istennél. A jó hazafi a jóban buz-
gólkodik, a legbuzgóbb keresztény ma a legjobb 
hazafi. Itt is, és mindig, és mindenben : vides, quo-
niam tu laborem et dolorem considéras. 

A remény jelen helyzeteink osztályrésze. A re-
mény tárgya mindig nehéz ; elég hatással bir, hogy 
munkára sarkaljon, elég intéssel, hogy az elbizako-
dástól visszatartson. Spem juvat amplecti; hanem: 
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tu quoque fac timeas, et quae tibi laeta videntur, — dum 
loqueris, fieri tristia posse, puta. Ez a helyzetek súlya, hogy 
azokat a törvény szigora alá vonni nem lehet ; mégis a jog 
az, mely menteni fog, mivel a jog az élet viszonyaira átvitt 
igazság. Verum est quod est : nec quidquam est falsitas, nisi 
cum putatur esse, quod non est."') ,Első szó' a válaszfölirat ; 
engedjük, hogy az első szó, mikint mondatik, más nem lehe-
tett ; annál erősebben követelhetjük, hogy a második szó, 
másképen hangzzék. Eközben külföldről is horgokat vetnek, 
hogy az ügyrendezés nehéz munkáját még inkább megne-
hezítsék. Barátok ezek, kik vesztünkre szeretnek. A porosz 
ügynökök sürgése-forgása, mint nyilt titok, a lapokban is 
emlittetett. Hogy vesztegetnének, nem mondatott, de hogy 
nem vesztegelnek, hogy kéjutazást nem tettek, mindenki 
tudja, máskor vesztegettek, tehát hogy vesztegetni szoknak, 
bebizonyíttatott,3) s hogy bon-officeuk csak áruló, csak öl-
döklő lehet, az kétségtelen. 1848-ban délnyugotról jöttek a 
gyilkos barátok, megsirattuk az általok nyert sikert.4) Hogy 
ma a Spree-part homokbuczkái közöl ide jött ügynökök si-
kert nyerjenek, hinni a hazafiság tiltja. Kisértetek idején 
imádság a paizs. Ante oculos pennatorum frustra jacitur rete. 
Mit is adna a burkus a magyarnak, ha nem sodavizet a hárs-
fák alól ? 

A vallási kérdés elvesztette élét, azért könnyen bán-
nak vele, a daemon incubus mai nap a nemzetiségi kérdés, 
azért Miletics Svetozár éjszaki Napoléont is emlegethetett.' 
A vallási kérdést mind a két válaszfölirat megemlitette, 
elég ruganyosan, hogy mindenkit komoly gondolkodásra 
ébreszszen, mi az ami mondatik. „Működéseinkben, igy szól 
az alsóház, az alkotmány alapelveiből kiindulva, irányadóul 
fogjuk tekinteni mindenkor az igazságot és méltányosságot, 
a hon minden polgárainak minden osztályai iránt vallás és 
nyelvkülönbség nélkül." Itt a zsidók egyenjogúsága monda-
tik ki brcvi manu. A választási programmok nem szóltak 
felőle, kettőt lehet felhozni, mely gyengén érintette, mivel 
aki emliti, Ígéretbe vett szavazatainak kilencztizedrészét el-
vesztette volna. A zsidók egyenjogositását a képviselők kö-
zöl kiki útitáskájában hozta ; ki tette oda, nem tudni, de a 
képviselő a kellemetlen utiszert kidobni restellette. A nem-
zetet meg kellett vele lepni, a népre reá kellett decretálni, 
suttomban, becsempészve a törvényhozás határán. Erről is 
el fogják mondani : ,miről a nemzet nem is álmodott.' A nép, 
mely ennek következéseit leginkább fogja érezni, megérde-
melt volna komoly tárgyalást : a nép meglepetni nem akar ; 
s ami törvény gyanánt hozatik, jó, ha érdemlegesen indo-
koltatik. A félreértésekről, melyek ily rögtönzésből eredhet-
nek, a képviselőház lesz felelős. A bécsi, linczi békekötés-
ben, az 1791. XXVI törvényben elveszett a kath. állam. 
Nem mi vagyunk, akik ellene izgatnánk, habár a kath. ál-
lamot, mely szent Istvántól reánk maradt, ajtatos emlékben 
tiszteljük. Megvoltunk legalább ker. államban. Az 1866-i 
válaszfölirat a ker. államot öli meg. Ily lépés méltán meg-
kivánt volna komoly tárgyalást, ha képviselőink közöl sok 

J) S. Aug. Solil. II . 5. n. 8. T. 1. p. 372. D. — Conf. VII. 15. n . 
21. T. 1. p. 141. C. ed. Ven. 1729. 

3) P . Hirnök 37 sz. febr. 16. — 44 sz. febr. 24. 
4) 1848 jul . 20-án tartott fölirati viták mutatnak a nyert sikerre. 

Nem hozzuk fel azon napi három órás szónoklatot, kiki ismeri, aki reá 
emlékezik. 

volna, aki értené, manhu a keresztény állam ? Egyik szól, 
a többi rákiáltja : ugy van. Különös szagú a tárgy, min-
denki csak messziről nézi ; kik hozzá közelednek, mint az 
orvosságot, megrágás nélkül lenyelik. Igy tárgyaltattak 
1848-ban is a legfőbb kérdések, igy jött a bevallott megle-
petés. Felelős kormány, nem felelős törvényhozó decretál-
hat, miről a nemzet nem is álmodik. Kérdést tett Zombor 
városának képviselője, mit jelentsen a : „hon polgárainak 
minden valláskülönbség nélkül ;" ajánlotta „a hon minden 
lakosainak" kitételt. Deák F., ki a válaszfölirat szerzőjének 
vétetik, febr. 23-án szólt : „Azt hiszem, minden lakosa Ma-
gyarországnak , akármely valláshoz vagy nemzetiséghez 
tartozik, honpolgár, következőleg az izraeliták is. Midőn (a 
válaszföliratba) beletettük a szót „valláskülönbség nélkül", 
ne higyje valaki, hogy mást értettünk alatta, mint minden 
valláskülönbség nélkül, és igy azon honpolgárokat is, kik a 
Mózes-vallást követik. Hozzáteszem azt is, hogy itt az elvet 
mondottuk ki. Gondolom, hogy legegyszerűbb módja az 
emancipationak az lesz, ha mindenütt, hol eddig a törvény 
különbséget tett a vallások között, azon törvények illető 
pontjainál kimondjuk, hogy minden valláskülönbség nélkül, 
ide értve az izraelitákat is ; és ezt sokkal czélszeriibbnek 
tartom, mintha arról az eszméről, emancipatio, különös tör-
vényt alkotnánk. Politikai tekintet is szól amellett,â) miért 
nem akarnám ezen dolgot külön, hanem minden törvényben 
együtt tárgyalni, noha nem bánom, ha külön czikkben is 
kimondatik. Ha a dolog külön tárgyal ta t ik , akkor bizo-
nyos feltételek merülhetnek fel. Vannak, kik a civil házas-
ságról fognak beszélni. Lehet, hogy ez igen fontos, lehet, 
hogy igen hasznos lesz ; ö) de nem szeretném a polgári jogok 
megadását ily feltételhez kötni. En ugyanis, ismerve a kath. 
dogmáknak ezen thesisbeni ellenállását, ismerve a körülmé-
nyeket, nem tartom valószínűnek, hogy a civil házasságon 
oly könnyen keresztül menjen a törvényhozás. 7) Oly felté-
telhez kötni azt, amit az igazság parancsol, ®) mely feltétel 
kivihetlenségét ez időre valószínűnek tart juk, °) nem volna 
a ház méltóságához megillő." 10) Azaz : a zsidók egyenjogú-
sága a civilházasságot követeli, ha feldulatik a keresztény 
társadalom, anomalia lesz a keresztény család ; de ez még 
ma lehetetlen, ne kössük tehát a zsidók egyenjogúságát e 
következéshez. A nem ker. társadalomban a ker. család nem 
fog megállhatni soká ; megteszik most az első lépést, a má-
sodikat megteszik máskor, mikor az első lépést nem lehet 
visszahúzni, a második lépés nélkül pedig lehetetlen lesz 
maradni. A kereszténység tehát egyedül az egyesek lelkis-
meretében talál védelemre. Az állam gondoskodik arról, hogy 
a család ne legyen keresztény, de hogy keresztény legyen, 
arról nem gondol. Annak, ami nem-keresztény, az államban 

5) Peti t iok, milliomok aláírásával, eláraszthatnák az országgyűlést, 
ha suttomban nem végezve, időt engednének. Hihetni, hogy miután a 
nyilvános tárgyalás fölöslegesnek mutatkozott, privát tárgyalás végzett 
mindent a képviselők között. Ez is világos. 

8) A civil házasság, vagy felöle a beszéd ? 
7) De, habár nehezen, mégis keresztül fog menni, ugy-e ? 
8) A civil házasságot ? 
9) Várjunk, kivihető' lesz azután.—A tétel azonban hibásan áll, mi-

vel értelme nincs. 
10) P . Napló. 44 sz. 24 febr. Mivel az emancipatio, civil házasság 

nélkül, nesze semmi, fogd meg jól. 
18* 
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védve van, az ami keresztény, az államnál védelmet, nem 
talál, elutasittatik : ,én nem ismerlek' szóval. Hogy a tár-
sadalom, a család ily helyzetét D. Ferencz lehetőleg jónak, 
sőt hasznosnak találja, kívülünk sokan nem várták. Már a 
vegyes házasságok viszályokkal öntöttek el ; mily viszályo-
kat fognak szülni eme hybridus házasságok ? „Lehet, hogy 
hasznos lesz." ,Lehet' nem a törvényhozónak szava. Ami 
másutt ártalmatlan volt a kis szám miatt, hazánkban igen 
veszedelmes a nagy szám miatt. ,Igazság' követeli az egyen-
jogúságot. Inkább a helyzetek; a 800 éves magyar tör-
vényhozást kár a mai igazsággal ellentétbe tenni. Megsér-
tetik az egyenjogúsággal a kereszténység, nem emeltetik 
vele a zsidó vallás, lenyomatik mind a kettő ! a keresztség 
és a körülmetélés, a Megváltónak imádása és tagadása sok 
képviselő előtt mindegy. Uj súrlódások gyúanyaga. Meg-
látjuk, könnyebben fognak-e ezután pénzt kapni ? elnapol-
tatnak-e a beperlések V kevesebb lesz-e a váltó-végreliaj-
tás V Ez fogja mutatni a hasznot. Szólnának csak ellene 
mindnyájan az alsó- a felsőházban, lehet, hogy vízözön tá-
madna a beporlésekben. Ez haszon ; ez politikai indok, 
miért kell az izraeliták egyenjogúságát suttomban, tárgya-
lás nélkül minden törvénybe becsúsztatni. ,Lchet'-tel indo-
kolták a civil házasságot, a ,lehet' ellen másnemű ,lehet'-et 
lehet felállítani. — Nostra per adversas agitur fortuna procel-
las. Vides ! quoniain tu laborem et dolorem considéras. 

A másik vallási pont mind a két válaszfeliratban meg-
van. „A tényleges viszonyok és törvényeink közötti ellen-
tét az egyes vallásfelekezetek benső nyugalmát megza-
varja." Ezt irják a főrendek. „Octroyált rendeletek az egyes 
vallásfelekezeteknek benső nyugalmát folyvást zavarják." 
Igy az alsóház. E szövegsor csak a prot. pátensben találja 
értelmét. Bajokat akart orvosolni ama nyiltparancs, na-
gyobbakat szült, rendezni akart, szakadást hozott. Curando 
fieri quaedam majora videmus — vulnera, quae melius, non 
tetigisse, fuit. Nem idegenkedünk bevallani, hogy prot. test-
véreinknek ezen panaszai alkotmányosan jogosak, igazsá-
gosak valának. Ok az 1791. XXVI trv. 1. és 4-ik §-a sze-
rint a kormánytól, sőt ö Fölségétöl is függetlenül viszik 
egyházi ügyeik igazgatását, maradván ő Fölségénél a jus 
supremae inspectionis. Gróf Thun nem inspiciált, hanem a 
prot. belügyekben organisált, azért a nyugalmat felzavarta, 
autonomicus és patentalis egyházaknak létet adott. Az al-
kotmány minket is illet, védelmére mink is hivatunk ; azért 
prot. testvéreink eme panaszaiban : non ignara mali miseris 
succurrere disco. Ha reájok nézve nem állana a törvény, mi-
hamar reánk sem állana, vagy ha állana, ezt a közigazga-
tási hatalom csak kegyelemből tenné. Jó a kegyelem, hálá-
sak voltunk értté mindenkor; de legyen a kegyelem a tör-
vény mellett, kivül, fölül, akkor valóságos kegyelem. A 
két ház fölirata tehát valóban a prot. pátensre mutat, mint 
octroi-ra. Ha ő Fölségének más tetteire is, miket reánk ka-
tholikusokra nézve tenni méltóztatott, vonszoltatnék a föl-
iratok szövegsora, akkor a szöveg a szöveg ellen értelmez-
tetnék. Mi nem panaszkodunk benső nyugalmunk felzavar-
tatásaért ; miket ő Fölsége, mint apostoli fejedelem, a pápá-
val, vagy a püspökökkel egyetértve tesz, az nem octroi, mi-
vel erre joga van ; s lia ezek által érintetnének prot. test-
véreink, amint nem érintetnek, ez a vallások közötti külső 

békének felzavarása lehetne; a fölirat pedig az egyes vallás-
felekezetek benső nyugalmának hiányáról beszél. Amint az 
egyenes értelmezést elfogadjuk, ugy az erőszakost elutasítjuk. 

Prot, testvéreink látják, mily fájdalmas a vallások 
benső nyugalmának felháboritása, reméljük, nem fognak 
olyast követelni, ami a katholikus egyház benső nyugalmát 
fellázitaná, ami a benső, a külső vallási nyugalmat a hazá-
ban felháborítaná. Kötözzük a sebeket, őrizzük kölcsönösen 
ami egészséges, míg az Istennek tetszeni fog, hogy a sebek 
begyógyuljanak. Non agites, si qua coire velis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, febr. 28. Febr. 27-én Ő Felségeik által, a pesti 

Elisabethinum nevet viselő agggyámoldának ünnepélyesen 
beillesztett zárkövébe következő okmány tétetett be örök 
emlékül : „Határtalanul örvendetes nap virradott a pesti 
Elisabethinum agg-ápolda intézetére, midőn 0 csász. s apóst, 
kir. Felsége, legkegyelmesebb urunk, I. F e r e n c z J ó z s e f , 
felséges nejével, E r z s é b e t királynénkkal egyetemben 
nemzetünket és a birodalmat boldogító legmagasabb látoga-
tásával megörvendeztetni kegyeskedvén, a szenvedő emberi-
ségnek menhelyet nyújtó ezen kegyeleti intézetet is legma-
gasabb látogatásával szerencséltetni méltóztatott , mely 
alkalommal annak zárköve iegkegyelmesb k i r á l y n é n k 
Ö Felsége üdvöt árasztó gyengéd kezének érintése alatt, az 
intézeti épületbe legkegyelmesebben (!) beillesztetett. A min-
denható Isten áldása lebegjen a boldogító kéz pártfogása 
alatti kegyelet-intézeten ! . . . (S ezután apróbb betűkkel.) 

Ha, mint minden e földön, mit emberi kéz alkotott, ugy 
ezen épület is akár elemi, akár más viszontagságok után 
létezni megszűnnék, s ezen zárkö emberi kéz által fölemel-
tetnék, hogy ezen intézeti épületekről a későkori nemzedék 
biztos tudomással bírhasson, röviden vázoljuk annak kelet-
kezési történetét. — A pesti szegények házának alapítási 
eszméje 1762-dik évben testesült meg, midőn Pintér Fülöp 
pesti polgár és a Slamatinger család 62 szegény ellátására 
alapítványt tett. — Az alapítvány élvezetében részesült 
szegények eleintén a sz. Rochusról czimzett kórházban, 
1781-től pedig 1783ig a Clarissa-apáczák megszüntetett zár-
dájában helyeztettek el. — 1816. évben boldogult emlékű 
József nádorispán s es. kir. főherczeg magasztos lélkü neje, 
Hermina főherczegasszony vette oltalma alá , kinek in-
tézkedése alatt az alap tetemesen növekedett, később pedig 
nádorispán ő fenségének harmadik neje, Mária Dorottya 
főherczegasszony és széki Teleki J anka grófnő védelme alatt 
ujabb gyarapodást nyert ; 1833-ban József nádor ö fen-
ségének parancsára Pest város hatósága vette át ezon inté-
zetet s ekkor az ápoldai szegények a városnak nyár-, főher-
czeg Sándor- és diófa-utezában levő házaiban helyeztettek 
el. — 1854. évi april 24-kén dicsőségesen uralkodó I. F e-
r e n c z J ó z s e f ausztriai császár s Magyarország apostoli 
királyának E r z s é b e t bajor királyi herczegasszony ő Fen-
ségével történt egybekelése alkalmával , ezen örömteljes 
nap emlékének megörökítésére Pest város közönsége egy uj 
szegényháznak felépítésére megkívántató összeget szavazott 
meg, melyre nézve Ö Felsége, Pest városa határtalan örö-
mére megengedni méltóztatott, hogy ezen intézet Ö cs. kir. 
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Felsége nevéről E l i s a b e t h i n u m-aggápolda nevet visel-
hessen. Igy épült fel 1856. évben az Elisabethinum aggápolda; 
saját házának homlokoldala Hild József épitész tervezete 
szerint, "Wagner János építőmester vezetése alatt 300 ápol-
dai tag számára, melyben jelenleg 333 szegény nyer teljes 
élelmezést, két rendbeli felső és fehér ruházatot. — Ha a 
szegények mindinkább szaporodása miatt, ezen épületnek a 
terv szerinti két szárnyát a későbbi kor kegyeleti érzete 
felemelendi, akkor az intézet 600 szegénynek nyújt a fen-
tebbihez hasonló ellátást. (Következik a dátum, 0 Felsége 
neve s uralkodási éve, a herczegprimás, a főkorlátnok, tár-
nokmester, személynök, városi fő- s alpolgármester, a főbiró, 
főkapitány, a városi közigazgatási tanácsosok, a szegény 
ápoldai tisztviselők,főorvos s a szegény-atyák elsorolása.)P. H. 

PECS, febr. 18-án. „Emlékezzél meg ember, hogy por 
vagy, és porrá leszesz." A farsang ez idén igen rövid volt, 
de mégis elég hosszú arra, hogy most az erszények kiürese-
dése miatt sok szülő keservesen böjtöljön; nem u g y a n a z 
egyház, hanem a természet törvényei szerint, non habentes 
quid ad manducandum. A farsang vége felé volt nálam egy 
apa, és mindenre kért, hogy adjak vagy szerezzek neki va-
lahonnan péSzf, mert különben pár nap múlva nem tudja 
családját föntartani. Fájdalom ! kérését nem teljesíthettem, 
miután a kért összeg a közönséges alamizsnát jóval fölül-
haladta. Ugyancsak pár nap múlva kellett hallanom, hogy 
az apa két leánya egy nyilvános bálban a legpompásabban 
öltözöttek számát szaporította. Uyformán folytak le nálunk, 
a farsangi napok, melyek igen sokat rejtenek méhökben, 
csakhogy keveset ad aedificationem, mint például ama bot-
rányos esetet, hogy egy magas állású férfiú lakáról a bálo-
sok hintójai hamvazószerdán reggel 7 órakor az egész vá-
rost szerteszét telerobogtatták lármáikkal. Hagyjuk azért 
azokat szomorú emlékeikkel. 

Székesegyházunkban ma tartatott az első böjti beszéd. 
A székesegyházi böjti beszédek vasárnap délután szoknak 
tartatni, és a közönség figyelmének kiváló tárgyát képezik ; 
a templom tágas hajója rendesen telve, a szószék alatt a 
zsúfolásig tömve van. Ez alkalomra az összes böjti beszédek 
tartására egy szónok szemeltetik ki, ki valami 6—7 dr. 
arany jutalmat nyer. Az első beszédre a hivők közöl igen 
szép számmal jelent meg ur és szegény ; de a közép osztály 
mégis leginkább volt képviselve. A többi városrészekben, 
mindenütt más és más időben a rendes vasárnapi sz. beszé-
deken kivül, szintén tar tatnak ilyféle böjti szónoklatok. A 
mi idei szónokunk főt. Peintler József hittanár ur, megyénk 
első rendű szónokainak egyike. A tiszta, csengő s erőteljes 
hang, a páratlan otthonosság a szószéken, a természetes tag-
lejtések, mint a szónoklat mindmegannyi külső kellékei nála 
jelesen feltalálhatók. A jelen böjti idényre a tanár ur Krisz-
tus Urunk kínszenvedéseinek egyes főbb mozzanatait tűzte 
beszédei tárgyául. Mai elmélkedése sarkpontjaiul az ur va-
csorájának rendelését és Üdvözítőnk félelme s rettegése az 
olajfák hegyén, voltak kitűzve. Az első beszéd tartalmát, s 
kidolgozását tekintve, bármennyire is jelesnek kell monda-
nunk, mégis megemlítjük a különös jelenetet, hogy a szónok 
ur eszme-, vagy példázat! bőségét bizonyos eszmékre, pél-
dázatokra szorítani szereti, s amit más beszédeiben mondott, 
azt ismételi. Jó a dolog, de akik töbször hallották, a mar-

quants szólamokon, mivel ismervék, meg nem indulnak. A 
szónok ur több hatást nyerne, ha eszméinek, ismereteinek 
egész kincsét feltárná ; a magyar nyelvet is bőségesen bírja, 
mi tanácsosabbnak találnók, ha véghetetlen változatosságá-
nak a mondatokban határt, korlátot nem szabna. Ez azon-
ban csak igénytelen nézetünk. *) 

Tanintézeteinknél e hónapban tar tatnak a félévi vizs-
gálatok. Az eredményekről nincs biztos tudomásom. Annyit 
azoban hallottam, hogy a püspöki joglyceum polgárai sze-
rint a gyászos emlékű várnai csatát előzményeiben a romai 
pápa követe idézte elő ; holott — ha jól emlékezem — Va-
szary Kolos uram ezelőtt egy pár évvel egy külön füzetké-
ben alapos érvekkel azt máskép bizonyította. 

Legényegyletünk tavali nagygyűlését , melyet még 
m. é. dec. 26-án kezdett, még most sem végezte be. Majd 
egykor erről is tán bővebben. 

MISKOLCZ, febr. 26-án. Örömmel jegyzi föl az em-
ber az örvendetes jelenségeket, melyek hithideg korunkban 
olykor-olykor a hitélet mezején nyilvánulnak. Ilyenkor a 
sziv, mely elkomorul a naponkint mindinkább lábrakapó 
közöny miatt, kissé fölvidul és u j reményt merit azokból egy 
jobb jövendő felől. Ily örvendetes jelenségnek nézem én Mis-
kolcz kath. híveinek a böjti időszak vasárnapjain délutáni 
órákban tartatni szokott szentbeszédekre s isteniszolgálatra 
való készséges megjelenését. Már első harangszóra gyüle-
keznek, különösen a devotus faemineus sexus, hogy helyet 
kaphassanak. Beharangozáskor pedig telve van a templom 
minden rendű ajtatos hallgatóval, nemcsak a katholikusok, 
hanem prot. atyánkfiai részéről is. És ez ugy van minden 
pénteki napon a nt. minorita atyák templomában is. Ebből 
láthatják és meggyőződést szerezhetnek magoknak kőmives 
uraimék, hogy a nép vallásossága, melynek kiirtására eleget 
munkálkodtak már, és munkálkodni meg nem szűnnek, még 
nincs ugy aláaknázva, mint ezt ők szeretnék. Mert, még a 
nép szereti templomait látogatni, gyönyörködik az Isten igé-
jének hallgatásában, addig se baj. Igaz, hogy köztünk is 
akadnak szabadelvüsdiek, kik az árral úszni szeretvén, di-
csőségöknek tar t ják a vallást, a szentséges atyát, az egyház 
szolgáit gyalázni s rágalmazni;„akadnak, kik — mint nagy-
méltóságú érsekünk magát ez évi böjti főpásztori levelében 
kifejezi — azon hiu dicsőségért, hogy a felvilágosultak közé 
számitassanak, közömbösnek állitják és hirdetik : bármely 
vallást követni ; sőt keresztény vallásunkat megvető, sérte-
gető szavakat mély tudományit bölcseségnek tart ják, mintha 
a gúny és rágalom a műveltségnek, a bölcseségnek jelei, tu-
lajdonai volnának;" de azoknak a száma, a lelkes liivekhez 
képest, csekély. — Az alsó vagy mindszenti egyházban, 
főt. Beller József esperes-plebános ur, a minoriták egyházá-
ban pedig t. Balló S. a böjti szónok. Adja Isten, hogy az 
elvetett mag százszoros gyümölcsöt hozzon! 

Az elmúlt farsangon kirándulván a szomszéd Sajó-Lád 
helységébe, hová, ha időm engedi néha át szoktam rándulni 
a nt. plébános úrhoz, nagyon meglepettem a most épült 
gyönyörű uj iskolai lak által. A tisztán kő- s téglából emelt 
szilárd épületnek már külseje, melyen e felirat : „Hagyjátok 

*) A tanár ur már mint növendékpap kitűnt az egyházi szónoklat-
ban, s ki is t i intettetett benne. Szork. 
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a kisdedeket hozzám jönni mondja Jézus" diszlik, kellemes 
benyomást gerjeszt a szemlélőben.De bemenvén s látván aczél-
szerii berendezést, külön a fiuk s külön a leányok számára való 
tantermet, lehetetlen, hogy az ember áldást ne mondjon annak 
főlétesitőjére. Oly egyén müve ez különben, kiről bátran el 
lehet mondani : „Zelus domus tuae comedit me" és ki ugy 
szólva a semmiből építette föl e csinos tanodát. Ha ki sem ír-
nám a nevét, ugy hiszem a szives olvasó rögtön kitalálja, 
hogy ez egyén nem lehet más, mint a helybeli nt. plébános, 
Mosoray Antal ur, kit a fölséges Isten sokáig éltessen az 
egyház szolgálatára és javára ! Ugy hiszem nem veendi rosz 
néven tőlem a szerény lelkipásztor, hogy ezt egyetlen egy-
házi lapunkban közzé tettem, mert irva van : „Sic luceat 
lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, 
glorificent Patrem, qui in coelis est." Aztán híjába, ugy van, 
hogy exempla trahunt, ily közzétételekkel másoknak hasonló 
nemes tények előidézésére példát mutatunk, azokra ösztö-
nözünk. 

Végül minthogy a „Religio" hivatva van az egyház-
ban előforduló minden események közlésére, jónak látom az 
1865-ik év folytán a miskolczi alsó- és felső egyházban tör-
tént megtéréseket s hittőli elpártolásokat megemlíteni. Az 
alsó-parochián az egyház kebelébe tért három egyén és 
ugyanannyi a felső-parochián. Elpártolt az alsóban — kettő, 
a felsőben — egy. Összesen hatan tértek meg s hárman pár-
toltak el. Ez utóbbiak mi okból ? Az apostasiával mindenütt 
honos világi érdekek miatt. Azonkívül egy zsidó nö megke-
reszteltetett.— 1866-ban pedig eddig az alsó-egyháznál kettő, 
és ugyanannyi a felsőnél van tanítás alatt. 

— m — 
PENSIL VANIA. (Vége.) Ilyen volt Oallitzin : a lelki-

pásztor, iró s Lorettó vicáriusa, honnan a keresztény gyar-
matosítás szerény müve mindig kihatván, tovább és tovább 
terjede. Tiz év folyt el igy, s a hitküldér élte alkonyát látta 
közelegni, midőn Európából egy fiatal hitküldér jött, hogy 
őt működéseiben segítse. E hitküldér Lemeke sz.-benodek-
rendü atya, Gallitzin segédje, később utódja volt ; — Gallit-
zin ekkor 64 éves volt. Lemeke atya igen élénken irja le az 
öreg hitküldérreli találkozását. 0 Philadelphiából jött, s több 
napi utazás után Münsterbe érkezék, hol őt egy irlandi csa-
lád vendégszeretettel fogadá ; — búcsút vévén innen, — mi 
ott találkozunk vele, hol őt egy irlandi gyermek, az erdőn 
át Lorettóba vezeté : „Amint egy vagy két mértföldig az er-
dőben mennénk, — igy ir ő — két pajkos ló által vonatott 
szánt láttam közeledni, melyben egy félig fekvő helyzetben 
levő ember volt, kinek arcza nemes vonásokat tüntetett elő ; 
testét kopott felöltöny, fejét pedig öreg paraszt kalap födé, 
melyért az utczán senki sem hajolt volna le a földre. En azt 
hivém, hogy ez aggastányt valami baj érte, hogy — például 
— lábát törte, s ezért viteti magát ily rendkívüli módon. 
Mialatt e rejtélyt megfejteni iparkodám, Tamás nevü veze-
tőm, ki előttem futott, visszafordulván, rámutatva az aggas-
tyánra kiáltá : „Nézze ezt az áldozárt !" — En a szánhoz 
lovagoltam. — „Ön a lorettói lelkész ?" — kérdém tőle. — 
„Igen, én vagyok." — „Gallitzin herezeg ?" — „Szolgálat-
j á r a " — felele mosolyogva. — „Ön tán csudálkozik fogato-
mon," — folytatá ő miután átadtam volna neki a philadel-
phiai püspök levelét. — „És mit akar ön ?" — „Ön látja, 

hogy ez országban nincs is szó a kocsiutról, az embernek 
minden pillanatban kellene tartania a felfordulástól, én egy 
esés óta nem lovagolhatok, gyalogolnom pedig lehetetlen, 
különösen most, midőn a szentmise bemutatására szükséges 
készleteket mind magammal viszem. Én egy helyre megyek, 
hol missióm s mára a sz. mise is határozva van. Menjen Lo-
rettóba, legyen ott mint oda haza, én estvére visszatérek, ki-
véve, ha ön netán velem akarna tartani ; — amit látni fog, 
önt bizonyára érdeklendi." 

Gallitzin kisérve Lemeke atyától, több mértföldnyi 
utazás után, kis falucska félébe érkezett, hol nagyobb ma-
jorság volt, melybe a környék hivei, mint valami ünnepre 
összesereglettek. Az ideiglenes templommá átalakított lakás-
ban a jó nép részint állt részint pedig csoportonkint térdelt, 
mások pedig a kis gunyhókban, vagy a nagy fák árnyéká-
ban voltak, mindnyájan imakönyvekkel levén ellátva. Gal-
litzin jelt adván, Lemeke atyával gyóntatni kezdett, azután 
pedig misézvén szent-beszédet tartott és keresztelt. A sze-
gény jámbor népre ez valódi ünnep volt ; — az ünnepet be-
fejező ebéden az egész nép vett részt, s ez valóban az első 
keresztények lakomáihoz hasonlított. 

Az éj beköszöntével a két áldozár Lorettóba ért. Gal-
litzin jövő vasárnap plébániája németajkú híveinek mutatá 
be az újonnan megérkezettet, felhiváu őt azonnal minden 
további szertartás nélkül, bizonyos czélzó mosolylyal, hogy 
a szószékre lépjen. Lemeke atyának engedni kellett, s bátor-
sága nem vált kárára. — Ö egészen észszerűen gondolá, 
hogy a födél alatt — hol Gallitzin lakozott — ö továbbra is 
fog maradhatni, az aggastány áldozár erre nézve azonban, 
egészen máskép terveze, s őt valóban néhány nap múlva a 
megye fővárosába : Ebensburgba vezetvén be, lelkészi hiva-
talába beiktatta. 

A két hitküldérnek, kik teendőiket megosztották, még 
igen jelentékeny terület maradt hátra ; — voltak 50 sőt 70 
mértföldnyi távolságra eső állomásaik, s ama roppant terü-
leten, melybe ma Pittsburg s Erié püspökségek kebelezvék, 
csak 3 vagy 4 áldozárjuk volt. Gallitzin szerencsés volt lát-
hatni, mint alakul itt ott Lorettó módjára több katholikus 
plébánia. E gyarmattól éjszakra 12 mértföldre, Susquehanna 
forrásánál olcsó s termékeny földek vannak, ezekből plébá-
niájának több jó módú lakosa többet vásárolván, kis mező-
várost alapítottak. Szent Józsefnek nevezve el azt, ama 
templom szerint, melyet ott Gallitzin felszentelt ; — e hely 
ma Carrolltown városa. Az itteni első lakosok s családatyák 
között, kiknek utódjaik is itt laktak, a t. olvasóinktól még 
el nem felejtett John Weakland hat fiával is volt, kik szint-
oly nagyok- s erőteljesekké, s a katholika vallás ép oly hű 
fiaivá váltak, mint atyjok volt. — Magán a lorettói uton is 
egy szent Ágostonról czimzett plébánia alapíttatott, a her-
ezeg halála előtt, melyből „Gallitzin" név alatt egy másik 
is megalakult, mely nevet azonban csak a herezeg halála 
után nyeré, mivel ennek szerénysége s alázatossága az ő él-
tében ezt semmikép sem engedte volna meg ; — ez utóbbi 
plébánia csakhamar várossá fejlődék, melyet Pansylvania 
térképén most is megtalálunk. 

Lemeke atya 1836 évben Szent Józsefbe tevé át szék-
helyét, most régi kedvenezterve volt : ebből második Loret-
tót képezni. Az agg áldozár napról napra szorosabb barát-
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ságba jővén a fiatal hitküldérrel, időnkint kiszánkázott 
hozzá Szent-Józsefbe, s fölötte örvendett látván itt „annak 
ismétlését, mit ő ezelőtt 30 évvel cselekedék." 

0 annyira megszokta ezen uj európai barátja társasá-
gát, s annyira szerette őt , hogy keserű könyekre fakadt, 
midőn a püspök Lemeke atya székhelyét megváltoztatni 
szándékozá. 

Gallitzin eszerint élte végével a vad erdőket müveit 
szántóföldekké látá átalakitva ; eltűnvén a földi gondok s 
kellemetlenségek, maga körül számos katholikus nemzedé-
ket látott öröm s munka között növekedni. Az első lakosok, 
kik a nap s hőség terhét vele együtt viselék, rég elhagyák 
szegény faviskóikat ; — fáradságaik s nélkülözéseik ered-
ménye s jutalma : jól rendezett gazdasági épületek, csűrök s 
kertek, és viruló rétektől körülvett kényelmes lakások vol-
tak. A gyermekek keresztény erkölcsök védpaizsa alatt a 
fris hegyi levegőben neveltetvén, szellemileg s testileg ép 
emberekké fejlődtek ; némelyek közülők már saját háztar-
tással birtak, mások pedig ifjú méhek gyanánt, midőn a kas 
túlzottan tömve van, a vad erdőkben elszéledtek. 

Az agg hitküldér egészsége 1839 évben roszabbra 
kezdett fordulni. Az évek, de még inkább az apostolkodás-
tól elválhatlan ezer és ezer fáradalmak súlyosan nehezedtek 
kiaszott, — de még mindeddig erős s egyenes testére. — De 
most már meggörnyedt léptei ingatagokká lettek, s az őt 
mindig lelkesitö isteni szeretet jelenleg is lángitá őt, hangja 
azonban megtagadta szolgálatát, s beszédei ezentúl gyakran 
csak néma könyekben végződtek, melyek természetesen a 
szavaknál meghatóbbak voltak. — E helyzetében ő mind-
ez által mitsem akart hallani valami könnyités s óvako-
dástól s az ily ajánlatokra szokásos erélyes modorában 
azt szokta válaszolni, miszerint, nem levén alkalom Isten di-
csőségét vértanúi halállal emelni, legalább — mint a vén 
lónak — mindvégig kell húzni az ekét. S amint ő kivánta, 
ugy is történt. 1840 év husvétnapján gyóntatószékbe ülvén, 
a 70 éves aggastyán összeszedé minden erejét, és szentmise-
áldozatot mutatott be ; — a szent beszédet már meg nem 
tarthatta, mert ágyba kellett feküdnie, honnan többé soha 
fel nem kelt. Lelki barátjának gondos ápolása, s Rodrique 
orvos meghosszabbították ugyan életét néhány héttel; de 
csakhamar belátták, miszerint a jeles hitküldér minden ereje 
végkép kimerült. E gyászos hir villámsebességgel terjedt el 
mindenfelé ; — iíjak s öregek sereglének hozzá messze tá-
volról, még egyszer áldását veendők azon embernek, kit 
annyira tiszteltek. A tömeg oly nagy volt, miszerint azt, — 
nehogy az ima- s elmélkedésbe merült hitküldér zavartas-
sák, el kellett távolítani, hanem annak tudta nélkül, mert ő 
még mindenkit akart magánál látni, s mindenkinek néhány 
szívből fakadt szót mondani. Voltak ezek között olyanok is, 
kiknek ő dorgáló szavakat vala mondandó. — A többi kö-
zött egy, általa sok jótéteménynyel halmozott, de ennek da-
czára hálátlan ember is bejött hozzá, ki neki iszákossága s 
egyéb kihágásai által végtelen bánatot okozott ; — az aggas-
tyán látván őt bejönni, szigorú tekintetet vetve reá, lehajtá 
fejét. E néma beszéd Gallitzinnak minden előbbi intelménél 
nagyobb hatású volt : a vétkes térdre rogyván, keserű kö-
nyeket hullatott, s meggyónván bűneit, javulást igért ; s mi 

több ? amint azt Gallitzin utódja tanusitá, fogadását híven 
megtartotta. 

A hitküldér herczeg május 6-án szenderült el örökre 
az Urban, kisérve a körötte összegyűlt hivek imájától ; — 
ekkor az egész ház a hozzá tartozó kápolnával, a szó legszo-
rosabb értelmében zsúfolásig volt tömve siránkozó s imád-
kozó emberekkel. Ekkor volt látható, mint szerethették 
mindnyájan Istennek e kedves emberét. Temetésére Loretto 
egész környékéből gyűlt össze a nép ; 40—50 mértföldnyi 
távolból sereglettek oda az emberek, tanusitandók utoljára 
jó atyjuk iránti végtelen tiszteletüket. 

A plébánia legelőkelőbbjei vetélkedtek, ki viendi a 
holt testet; mindenki a templomba tódult, megtekintendő 
utoljára annak vonásait, kit örökre elvesztettek ; akik sze-
rencsések voltak a koporsóhoz juthatni, szeretettel csókolák 
a hitküldér hideg kezeit, s majdnem eröszakot kellett hasz-
nálni, hogy a koporsót bezárhassák. 

Igen nehéz volna Gallitzin tetteit kellően méltányolni, 
a nélkül ha életirójának müvét, ki élte nagy részének szem-
tanuja volt, figyelembe nem vennők. 

„Midőn vizsgáljuk — igy ír ő — ama működési tért, 
melyen Gallitzin óriás müvét oly zajtalan s szerény módon 
megkezdé, meglátjuk ; mit tehet Amerikában egy apostoli 
hitküldér, ha, mint Gallitzin, felfogván a dolgok valódi tény-
állását, mindent czélja elérésére, az őt különösen jellemző 
buzgalom-, s kitartással vezet. A kis, 1807 évben alapított, 
Cambrio megye, Gallitzinnak köszönheti számos lakosságát, 
valamint azt is, hogy mindenütt mint katholikus megye is-
meretes. — Es valóban az utasok, kik Pansylvaniának más 
gyarmatosított, a protestantismus befolyásának alávetett ré-
szeiről oda jönnek, azt vélik, hogy pusztaságból oaze-ba tér-
nek be. Ez magától értetődik, mert hiába járunk itt napo-
kig ezen, a katholikus megyénél kétszer s háromszor gazda-
gabb vidéken, semmi jel sem mutatja, mily vallás uralkodik 
itt ; nem igy van ez Cambria területén, hol az ember mind-
járt keresztény földön érzi magát, mintegy tíz templomot s 
három zárdát szemlélvén e helyen. — Mindez Lorettóból 
veszi eredetét ; s Gallitzinnak köszöni létét. 

Ezen eredmények eléggé tanúskodnak a herczeg pá-
lyafutásáról, mely nem volt egyéb hosszú, de dicsőséges s ta-
nuságteljes küzdelemnél. Midőn Gallitzin megkezdé missió-
ját, Jézus Krisztus helytartója üldöztetett és száműzetett. 
Ekkor fogatott el VI Pius, s kiragadtatván övéi köréből, 
látta mint ujong elvitetésén a bölcsészek serege, amint tiz 
évvel később VII Pius elvitetésén is ujongott. Az egyház az 
Egyesült-államokban épen a szentszékre nézve oly leverő 
körülmények között kezdett terjedni, s oly meglepő gyorsa-
sággal, miszerint néhány évtized múlva a nagyszerű ered-
mények a kevésbbé figyelőket is bámulatra ragadták. Mig 
Europa a pápaságot üldözé, Éjszakamerikában növekedék 
az egyház, mely diadalát elismerni legnagyobb ellenei is 
kénytelenek voltak. A bibliai társulatok egy-, néhány év 
előtt tartott gyűlésén, Lord Bazley rövid tudósitást mutatott 
be, melyben szomorúan panaszkodik, mint terjedt el a ca-
tholicismus oly helyen, hol 1790 évben még csak egy püs-
pök sem volt : „Sajátságos — mondja ő — miszerint mig 
Európában a romai szentszék hatalma csorbittatott, mig a 
a pápa fogva volt, s Roma a franczia császárság második 
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városának nyilvánittaték, — sajátságos — mondom, misze- A bécsiek tűnődnek azon, hogy ö Fölsége távol van 
rint Amerikában ugyanekkor oly csudálatosan terjedt el a Bécsből, kívánják, óhajtják, hogy minél hamarább vissza-
nána hatalma " térjen, roszul vévén, hogy most a birodalom fővárosa nem 

t , n • Bécs, hanem Pest-Budd. — Er t jük a tűnődést, megértjük az 
Igen is, valóban csudalatos, de semmikep sem rendki- o h a j t ( ) z á s t ÍB ő F ö l s é g e l e g m a g a s a b b személye u t án ; Bécs 

vüli azokra nézve, kik tudják, hogy vértanúság az egyház m i n d e n t , mindent, mindent a fölséges uralkodó háznak kö-
élete, s üldözés az ö diadala, minek tényleges s meggyőző szön; azért nem értettük, s máig sem ért jük a bécsiek 1848-
bizonyitéka Gallitzin élete. Jedlicska Pál. ban mutatott viseletét. De ő Fölsége a háladatlanságra ke-

gyességgel felel ; maradjanak veszteg a bécsiek, megkapják 
V ' O C W az általunk is igen óhajtott kincset, bizván, hogy ha Pest-

V J l í U X L u i l i J i i Buda a birodalom egyik felének fővárosa, Bécs pedig a má-
„ . , , , . . ,, , .. .. , , . sik felének, mink hosszabb ideig is birni fogjuk az általok Zombory János, szerbiai valasztott puspok, kalocsai ... „A . , , n ..,.. .... , . , , ° ,, . „ 1 , • , -i 1 1-j.x 1 r v in ' to - tunodessel nélkülözött nagy kincset, a nepek urat, atyiát. székesegyházi olvasokanonok, hittudor, tebr. 19-en, 78 eves O J ' r ' J J 

korában meghalálozott. Requiescat in pace ! t « 
P. Napló megróvja a csevegő, társalkodó képviselőket Szerkesztői tudósítás. 

az országgyűlési tárgyalások alatt. A hangos társalkodás B. I. pleb. ur Kis-Kőrösröl ezeket írja : „A f. é. Religiot oly sza-
annyira elharapódzott, hogy a padok között uralkodó zsibaj kadozva kapom, hogy. . . Már két hónap folyik le, én csak öt számot 
miatt a szónokot hallani, érteni nem lehet. „Ne feledjük, kaptam, pedig helyben van posta-hivatal" stb. Fölötte sajnáljuk, s már 
bogy egyik választókeriüet képviselőjének sincs meg az a t ö b b helyről különös tévedésekről vagyunk tudósítva a tarisnyaposták 
joga, hogy lehetetlenné tegye a másiknak képviselőjét. Pe- szokásairól. Az expeditio itten rendesen és időre történik, a lap kedden, 
dig lehetlenné tétetik az, lia a nyilatkozásban meggátolta- pénteken este 10 órakor a postára feladatik, a feladás az expeditionak 
t ik." Ez hirlapi clamantes az országgyűlésről az országnak k ö n y v é b e n feljegyeztetik ; ez és nem több van hatalmunkban. Méltóztas-
beadva. „Hogy ez eddig igy volt, sajnos, de nem tagadhatni. s a n a k a tévedésekről a legkisebb részletekig tudósítani ; mihelyt az anyag 
Reméljük, ezután másként lesz." (44. SZ.) a p a n a s z r a elegendő lesz, a es. kir. posta főigazgatóságnál bejelentjük. 

Volt alkalmunk kimutatni, hogy a magyar ügyek pár- N t . u r n a k a k i v á n t s z á m o k a t m e gkülde t jük , legyen biztosítva, hogy an-
vonalban állanak a szentszék ügyeivel, hogy a kezzelfoghato n ak i(jej£n megküldettek 

ellenmondást kimutassuk, midőn magyar politikusaink a Szinyérváralja. Sz. Pál. Nem értjük, hogyan lehet Szinyérváral-
forradalllli Itallával a szentszék ellen kezet fognak. Persze, j á h o z utólsó posta Nyíregyháza, miután Pest-Nyiregyháza majdnem olyan 
mikor 1848-at védelmezik, Italiával rokon szenveznek; mi- t ávols i ig. m i n t Nyiregyháza-Szinyérváralja. Mink Szatmárt tudjuk utólsó 
kor a jogra hivatkoznak, a szentatyával beszélnek. Van Uj postául, innen megy a posta Vasvár, Batiz, Újlak, Józsefházán át Szi-
okmányunk a szentszék és Magyarország ügyeinek párvo- n yérváral jára . Az eddigi számok Szatmáron át küldettek ; a jövő számo-
naláról. Tudjuk, hogy a szentatyát felszólították tartsa fel k a t N y i r e g y h i i z a u t ó l s 6 p o s t ó v a l k ü l d e n d j ü k , honnan a reclamatio jött, 
formaliter az ö jogait, csak ismerje el Italiát, engedje át Bo- t a l á n a p o s t a t a r i s n y á s o k > v a g y i n k á b b a tarisnyapostások könnyebben 
lognát, Umbnát . A szentatya a jogot föntartva, a jog erve- m e g f o g j á k t a l á l n i S z i n y é r v a r a i j á t ) B a s z á m o k n e m f o g n a k elveszni. Ha 
nyesitését követelte. Mit mondott Deák F. febr. 22-en ? „A a z e d d i g i e k e t m e g n e m k a p n á ; r e c i a m i i i j o n postabélyeg nélküli nyitott le-
jog mely nem érvényesithető, aligha többet ér az üres szó- vekében 
nál, (ugy van) s nem hiszem, hogy sok ember találkozzék, KeffVOS a d o m á n v 
aki beérje azzal, hogy valamely lényeges jogát elismerték, * 
de tettleg azzal élni nem engedik. (Helyes.) Akit elzártak, A nagyváradi 1. sz. püspöki megyéből : 
nem sokat nyer vele, hogy szabadsághozi jogát elismerik, de a) J é z n s gyermekségéről nevezett társulatnak : 
szabadon nem eresztik. (Helyes. Derültség.) Akit vagyoná- a váradolaszi hívek 4 fr. 4 kr. 
tói megfosztottak, aligha meg fog nyugodni, ha jogát azon belényesi kerületből . . . , . . 1 „ 18 „ 
vagyonhoz elismerik, de tulajdonát vissza nem adják. (Ugy gyulai tt » . . . . . . 5 j, 
van.)" Antonellinek e szavakat kellene Parisba és Florenczbe endró'di „ „ 3 „ — 
válaszul küldeni. S mégis, mintegy engedelmet kell kérni b) Szentsír őreinek : 
Faragónak, hogy a szentszéket védi. Igen, caeci, et duces a váradolaszi hivek 4 fr . 15 kr. 
caecorum előtt, akik a jognak formáját a jogtalanságra is, a nagyváradi „ 4 „ — 
Italiára o l y szépen tudják alkalmazni. g y " l a i kerületből 8 „ 50 „ 

Freud Józsua, zsidó, 1 8 6 5 mártiusban Weiss Simonnak endró'di >> il . . . . . . 3 j, 
a becsi Wagner kávéházban 400 darab 50 rubeles hamis krasznai „ ,, . . . . . . X JJ 

muszka bankót 3 0 százalékos értékben eladásra megajánlott. c) keleti missiókra : 
Weiss, felismervén a bankók hamisságát, hajlandónak tet- a szeplőtelen fogantatásról nevezett egylet 
tette magát ezen gescliaftre, fizetett is előpénzül 200 frtot, tagjai Váradolasziban 30 fr. 33 kr. 
parancsolván, hogy a többiért jelenjen meg másnap Victoria d) afr ikai missiókra : 
fogadóban. Weiss azalatt a csendőrségnek tett jelentést, s a váradolaszi hivek 2 fr. 70 kr. 
Freud, öröm helyett nagy szomorúságra, elfogatott. A 400 gyulai kerületből 2 „ 50 „ 
ötven rubeles hamis bankón kivül, szállásán találtak még endrődí „ „ 2 „ 50 „ 
359 darabot. Vizsgálat alá vettetvén Freud zsidó, Weich krasznai „ „ . . . 1 „ — 
Oseas bukovinai zsidóra hivatkozott, hogy e n a g y tömeg ha- mindössze 72 fr. 9 0 + 1 0 k r . = 7 3 fr. 
mis bankót tőle kapta eladásraj Weich pedig Londonból Lő- e) az amerikai missiókra gyűjtött 159 fr. a bécsi érseki íroda-
wytöl kapta . Weich, és Freud zsidók a bécsi törvényszék ál- igazgatóságához tétetett á t . 
t a l bűnösöknek találtatván, 1 0 éves börtönre Ítéltettek. A f) a nagyváradi Orsolya-szüzek leányneveidéjének első osz-
,Népbarát ' elmaradt budai hirmondója erre azt válaszolná : tályu növendékei : 
már nem Freud hanem Leid, nem Weich hanem igen is steif, j ézus kisdedségéröl nevezett társulatnak . 1 fr . 
nem emancipatio hanem inmancipatio. A szentatyának péterfillért 1 „ 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, martins 7-én. 1 » . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866. 

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

Havi szemle. 
IL 

Hazai ügyeink mellett világállásunkról sem 
felejtkezhetünk el. Filii sanctorum sumus, kath. 
ügyeink, kivált a szentszéket illetőleg', ami saját 
ügyeink, melyeket, amint a gyanús barátságii se-
ptemberi szerződés végére közelget, annál melegebb 
részvéttel, forróbb érzelemmel kell ölelnünk. „Ez 
az ügy, melyhez az emberiség minden legkisebb 
erei csatolvák, mondá Bonnechose bibornok febr. 
12-én, mert minden Romából jön, hogy ismét oda 
visszatérjen, mikint bennünk minden a szivből ered, 
hogy ismét a szivbe visszamenjen. Emiatt a romai 
ügy az egész világot érdekli. Földmivelő népünk 
nem sokat kérdezősködik, mi történik az Egyesült-
államokban, mi lesz Mexicoval ; de a pápáról azon-
nal, mindenütt, ismét és ismét kérdést tesz: biztos-e 
pápa? megnyughatunk-e biztosságán? A pápa a 
hivek atyja, a fiak aggódnak atyjokról."1) A ka th . 
fejedelmek biztosságot adhatnának ; de a szajnai úr 

• • • í( 
utjokat állja, mégis akarja, bizzunk őbenne. Őbenne, 
aki nyomorainknak egyik eszközlője ! aki nyomo-
rult septemberi férczmüvével a kath, világot a szent-
széktől távol akarja tartani! 

A császári kormány minden erővel rajta van, 
hogy a szentszéknek minden biztossága egyedül 
csak a septemberi szerződésen alapuljon. Minden 
szava bizalmat akar ébreszteni eme szerződés iránt. 
A franczia katholikusok bizni kénytelenek a csá-
szári kormányba, nem biznak az olasz forradalmi 
facticba. Amely factio annyi árulást, annyi eskü-
szegést elkövetett, annyi jogot tapodott, hogyan 
bizzék benne a becsületes ember? Mink pedig, s 
valamint Mon, Lema és Drouyn, ugyszinte Torre 

és Mensdorf között váltott párbeszéd mutatja, a ka-
tholikusok az egész világon, sem a forradalmi, fa-
ctioba, sem a forradalmat mérsékelve vezető franczia 
császári kormányba sem bizunk. A szerződés az el-
rabolt tartományokat a forradalmi factionak kezé-
ben hagyja, ebben már igazságtalan; biztositani 
látszik sz. Péter örökségét, de ugy biztosítja a rab-
lást is. Aki a rablást pártfogolja, abban a jog, az 
igazság emberének bizalma nem lehet ; aki annyit 
igért, hogy a pápa minden jogaiban sértetlenül fog 
maradni, mégis a pápai állam 4 / 5 -é t elvenni en-
gedte, sőt a pápa seregének lemészárlását büntetle-
nül nézte, arra többé számítani nem lehet, az minket 
bizalomra hiában keres fel. Mit teend a császári 
kormány, ha a forradalmi factio ezen a szerződésen is 
árulást követ el? Erre nézve akart a spanyol udvar 
határozott biztosságót, ezt sürgették a franczia se-
natusban is ; s a császári kormány a conventión 
kivül semmi biztosságot sem adott; mégis akarja, 
bizzunk ő benne. 0 benne,amely egyszóval minden 
aggodalmat eloszlathatna, meg sem oszlatja el ! 

„Számolhatunk a conventio pontos teljesítésére, 
és a szentatya elengedhetlen hatalmának föntartá-
sára."2) Igy a trónbeszéd. „A szentatya késznek 
mutatta magát a conventio kedvezéseinek elfogadá-
sára,— igy szól a kormány a kamarák elé tett előa-
dásában. Florencz lett Italia fővárosa, a seregek ki-
liozatala novemberben megkezdetett. A pápa az ő 
seregeit növeli, mink segítettük őt a seregek előállí-
tásában és szervezésében. Az olasz kormány kész a 
pápai adósság aránylagos részét magára venni; az 
egyedüli nehézség csak az, középutat találni, mely 
a pápa jogainak lemondását az elesett tartomá-
nyokra magában ne foglalja. Reményünk van, hogy 
ily középutat feltalálunk," hogy Krisztus és Bélial 
egyességet kötnek.3) Ezek mellett csak ott vagyunk, 
hol mult évben valánk; a conventiót másképen ér-
tik Párisban, másképen Florenczben, mit fog tenni 
a szajnai nagyúr, ha a florencziek saját értelmezé-

') Monde 44. sz. febr. 14. 1866. 

2) Monde 22 sz. jan. 23. 1866. 
3) Monde 24 sz. jan. 25. 1866. 149 
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sök szerint tenni is fognak? erről Parisban ném 
szólnak. A nagyúr daemon incubus gyanánt äkar 
ülni sziveinken, az ő uralma a félelmes rejtély, az 
ismeretlen jövő. Föntartja cselekvési szabadságát, 
felhí, hogy evvel elégedjünk meg. A cselekvési sza-
badság semmittevési szabadság is, akinek cselek-
vési szabadsága mellett már kifosztattunk, annak 
hitegetésével a cselekvési szabadságra el nem alta-
tunk. Többet, határozottan igért ő, mégis csalatkoz-
tunk ; hogyan nyugodnánk meg, mikor keveseb-
bet, határozatlanul igér ? Épen azt feszegették a 
senatusban, és a spanyol követ Párisban, mi az a 
cselekvési szabadság ? de a beszédes és hallgatag 
császári minister kebléből ki nem feszíthették. Bíz-
zunk tehát? Aki igy kinoz, abba nem bizhatunk, 

A franczia sárga könyv okmányai is biza-
lomra voltak számitva. Angolországnak kék, Spa-
nyolországnak vörös, az olasz forradalomnak zöld, 
a császári kormánynak sárga könyve van, melyben 
azon okmányokat nyomatják ki, melyek az elmék 
tévútra vezetésére legalkalmasabbak. Az okmányo-
kat sokszor Íratják, sőt sokszor a miniszter maga irja. 
Olyan okmányok, melyek tiszta igazságot hoznak, 
a külügyi levéltárban eltemetve maradnak. Igy 
gondolják a diplomaták, hogy a világot vezetik. „A 
diplomaták azt vélik, hogy az eseményeket vezény-
lik ; épen ugy, mint az atomok a zivatart, mint a 
legyek az uragant. A diplomaták elsodortatnak, 
anélkül, hogy tudnák miképen, miért, és hova?"4) 
Ezen sárga szinü okmánytár tehát a franczia kor-
mány gondosságáról is tanúskodik. Malaret gróf 
nagykövet nem volt Florenczben, helyét Treilhard 
pótolta; Sartigès gróf is elutazott Romából, az ügye-
ket Armand vitte az öi'ök-városban. Drouyn mult 
év sept. 11-én irja Armandnak, hogy a császár, meg-
tudván a szentatya kívánságát, seregeit részletek-
ben fogja kivonni. Armand sept. ' 20-ról irja, hogy 
Antonelli minden eshetőségre készen áll, s a fran-
czia őrség kivonulása után Frosinone és Yelletribe 
pápai sereget fog küldeni. Drouyn sept. 27-én tu-
datja ezt Florenczbe Treilhardnak. Oct. 10-én irja 
Drouyn, hogy La Marmora parancsolatot menesz-
tett a határon állomásozó olasz seregek parancsno-
kaihoz, miszerint a pápai parancsnokokkal barátsá-
gos viszonyban legyenek, s a brigantiság elfojtására 
egy értelemben a pápai sereggel mindent megtegye-
nek. — Malaret, megkapván a nagyúrtól a viseleti 
szabályt, Florenczbe ment; Drouyn nov. 18-ánirja, 
hogy az olasz kormány (igy nevezi az ott uralkodó 

») Boissy febr. 9-én. Monde 41 sz.febr. 1.1. 18G6.' 

forradalmi factiot), vállalja el a pápai tartományokra 
eső aránylagos részletet a pápai adósságból. Mit 
mondott erre a forradalmi factio ? a sárga könyv 
Malaret sürgönyéről hallgat ; de Drouyn nov. 21-ről 
ismét ir Florenczbe, tudatván, hogy Rotschild az 
elvállalt részletet escomtirozni fogja, az olasz kor-
mány Párison át küldheti Romába az adóssági ösz-
letet. Sürgeti azon fölül, hogy az olasz kormány 
hitelt kérjen a kamaráktól a conventio 4-ik §-ának 
végrehajtására. E § us épen az adósság részletének 
elvállalásáról szól. Egykoron I. Napoléon épen igy 
küldte parancsait Nápolyba és Milanóba: az olaszok 
függetlenek, önállók, szabad polgárok, mikint ezt 
III. Napoléon a . magentai csata után kiadott kiált-
ványában mondta : Jegyetek ma katonák. hogy 
holnap szabad polgárok lehessetek !' — Dec. 19-én 
irta Drouyn Romába Sartigès grófnak, hogy Anto-
nellitől tudja meg, mily összeget akar átengedni az 
adósságból? Dec. 21-én sürgeti az átengedendő adós-
sági összeg kijelelését. Jan. 2-áról irja Malaret, hogy 
az olasz kormányba teljesen lehet bizni, s hogy ki-
jelentette, miszerint bár mily kormány jönne, Fran-
cziaország a conventio végrehajtását követelni fogja, 
s igy amit az olasz lapok irnak. hogy Romát kézre 
keritik, teljesülni'nem fog. Ezen sürgönye Malaret-
nek valószinüleg Parisban Íratott. — Még egy ok-
mány van a sárga könyvben Drouyutól, melyet dec. 
19-érői Romába küldött, elszörnyedvén, hogy An-
tonelli merte a szentszék helyzetét ugy venni amint 
van, védtelenül a világon, s ezt a nunciusokkal, s 
ezek által a kormányokkal tudatni.5) Mily bizalmat 
nyújthatnak eme okmányok? Mutatják, hogy a csá-
szári kormány érőszakkal oda tör, miszerint a szent-
széknek a conventión, s ebben a forradalmi factio 
lekötött becsületességén kívül más biztossága ne 
legyen. Mit teend pedig a császári kormány a con-
ventio végrehajtása utáni esélyekben? Nem akar 
szólni. Hogy a kath. hatalmakat a szentszéktől tá-
vol tartani akarja, hogy a non-interventiot ma is 
hangoztatja, az bizonyos; de megteszi-e azt, amit a 
kath. hatalmak tennének, bizonytalanságban hagyja, 
mégis bizni kell benne, midőn elszörnyed, hogy a 
szentszék a franczia őrsereg kivonulására, a császári 
kormány rejtélyessége mellett biztosságot keres. 
Biztosságot igér, biztosságot keresni nem enged, 
mégis bizalomra keres fel minket! Aki minket min-
den védőinktől elzár, anélkül, hogy maga védene, 
abban mink nem bizhatunk. 

A senatus fölirata némi kételyeket eltávolitott. 
. 4) Hönde 32 sz. febr. 2. 1866. 
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Így szól : „Nem sokára a franczia őrseregnek haza kell térni 
Romából. Nem azért vonjuk mink ki az őrsereget, hogy Ita-
liának utat nyissunk Romába. Erről Italia lemondott ; s 
szándékának őszinteségét bebizonyítandó, ünnepélyesen 
avatta fel fővárosnak Florenczet, a nagy olasz emlékek vá-
rosát ; ez leend ezután egy külön államnak fővárosa szem-
ben Romával a szentatya és a kath. világ fővárosával. A 
pápa az ő saját államában serényen foglalkozik a közrend^ 
a kormány szükségei, s hadseregének szervezete körül. Már 
is két delegatioban (Frosinone és Velletri) a pápai seregek 
nagy erélyt fejtettek ki a rablóság kiirtásában, zálogot ad-
ván a népeknek, hogy a pápai kormány, magára hagyatva 
is, biztositja nekik az eredményteljes védelmet. Minden azt 
mutatja, hogy a sept, lő-i szerződés pontosan fog végrehaj-
tatni. Fölséged mindig kettőt akart : Italiát tiszteltetve 
Európától, a pápaságot tiszteltetve Italiától. Az elengedhet-
len pápai hatalomnak föntartása, valósitani fogja Fölséged-
nek kiengesztelési gondolatját." Mily kételyeket távolit el 
eme fölirat ? Azt, hogy a franczia császári kormány, látván, 
mily erősen, mily változatlanul akarja a franczia nemzet a 
pápai fejedelemség föntartásátj kénytelen volt nyiltan szólni, 
hogy a mai pápai területet föntartani akarja a forradalmi 
factio incselkedései ellen. De sikeresen akarja-e vagy csak 
tunyán ? tettlegesen-e vagy csak szóval ? mindig-e, vagy 
csak ma '? és ha a forradalom az ő ismert furakodásaival 
ezen területet is feldúlná, mit tevő leend akkor a kormány ? 
fogja-e visszaparancsolni a most kivont seregeit Romába ? 
fogja-e engedni, miután a legnagyobb méltánytalansággal 
minden segélyt elzár Romától, hogy más hatalmak lépjenek 
közbe ? Ez a főkérdés, s épen ez az, amire választ nem ad 
III. Napoléon kormánya, felszólít azonban, hogy bizzunk 
benne. 0 benne, mely maga nem biztosit, s még biztosságot 
sem enged keresni, hol talán fellelhetnök. Spanyolország 
gyenge, mivel benső pártokra van oszolva ; reá nézve ked-
ves diversio lenne a romai hadjárat, mely a pártokat egy 
tervbe, s a hadjárat alatt egy testté olvasztaná. A spanyol 
nemzet önmagát emészti, mivel küldetését a kath. érdekek 
védelmében elhanyagolta, s a mai kormány Prim lázadásán 
okulva, saját léptein visszafelé megy ; s a Pester Lloyd, mi-
kor a remények u j csillaga gyanánt üdvözölte a spanyol 
lázadást, talán mivel egykoron a hazaáruló zsidók Spanyol-
országban törvény elé idéztettek, mai napig is az I. vezér-
czikknél maradt. 

A senatus vitái csak a romai kérdésben nyújtottak ér-
deket. Donnet bibornok örül, hogy a császár elengedhetlen-
nek nyilatkoztatta a pápai fejedelemséget. Bo>ssynek első 
elve : „a pápai fejedelemség megvédve mindenki ellen. Ez a 
császár legfőbb érdeke, O az egyház elsőszülöttjének nevez-
tetik ; a íiu nem hagyja abba anyját, kivált ha ezen tin I I I 
Napoléon, és az anya a kath. egyház." Igen, lia e fin kőmi-
ves nem volna. Ségur-d-Aguesseau febr. 12-i tárgyalásban 
sajnálja, hogy a fölirat az őrsereg maradását Romában nem 
mondja- ki ; nincs bizalma a forradalmi factioba ; a pápai 
állam teljes visszaállítását követeli, ezt a császárnak ígéretei 
biztosították. Felsorolja ezen Ígéreteket, a franczia becsület 
parancsolja tehát, hogy amit védelembe vett, azt sikeresen 
megvédje. Bonnechose bibornok bebizonyítja, mennyire el-
lenkezik az olasz kormányba vetett bizalom ezen kormány 

szavaival, tetteivel, egész helyzetével. Kiván a császári kor-
mánytól határozott nyilatkozatot, mit teend, ha Romában 
az örsereg kivonulása után forradalom ütne ki ? Gemeau 
tábornok nem bizik a forradalmi factioba, kívánja az őrse-
reg meghagyását Romában. Ezt Francziaországnak, nem 
különben a pápaságnak érdeke parancsolja. „Ha a világi 
fejedelemség elengedhetlenül szükséges a religionak, a re-
ligio elengedhetlenül szükséges a mi családainknak, a mi 
népünknek, a közjónak, hazám jövőjének." 

Mit válaszolhatott volna eme sürgetésekre a császári 
kormány mást, ha egyenes ütőn jár, mint : ha Italia kijátsza 
a conventiót, ha Romában lázadás üt ki, a franczia seregek 
visszatérnek Romába. Ily nyilatkozat elvenné az olaszoktól 
a kedvet Roma ellen áskálodni, s épen azért nem térne 
vissza Romába a franczia örsereg, mivel kereken kimonda-
tott, hogy azon esetben visszatér. Ezt Rouher, a kormány 
szónoka, ki nem mondta, kimondani vonakodott, s épen azért 
következtethetni, hogy a franczia seregeknek vissza kellene 
térni, de nem térnek vissza, a forradalmi factionak kalózle-
vele van Roma ellen, mint 1860-ban. „A septemberi szerző-
dés, igy szólt Rouher, két fejedelemséget alkotott Olaszor-
szágban egymás mellett. A conventio nem játszott a ,hata-
lom' szóval, mintha ez a szellemi hatalmat jelentené. A con-
ventio a világi fejedelemségről szól. Bonnechose bibornok 
urnák nincs bizalma az olasz kormányba ; nekem van. Sella 
minister lázadónak nyilatkoztatta azt", aki Roma ellen in-
dulna. Malaret követ mondja,, hogy az olasz kormányba biz-
hatni. A bizalmatlanságot tehát semmi sem igazolja. A 
szentatya hadserege most szerveztetik ; az adósság egyik 
részének átvitelén most dolgozunk. Az embernek számításai 
csalhatnak, reményeit az események lerombolhatják. A fé-
lelem nincs igazolva ; a jövő ismeretlen. Mit fog tenni F ran-
cziaország ? azt kérdik. Cselekvési szabadságunkat föntar-
tottulc ; ha a kormány kimondaná, mit tevő leend ; cselek-
vési szabadságáról lemondana, kezeit lekötné. Visszatér-
nek-e a franczia seregek V Billault már mondta, hogy sere-
geink nem harczolhatnak az olasz seregek ellen. Mondjuk 
ki, hogy seregeink vissza nem térnek ; nem lázitjuk-e fel az 
olaszokat Roma ellen? A kérdés nehéz; a kormány két . 
szikla között evez ; a császár két kiengesztelhetlen rész kö-
zött kiengesztelést keres. Ez a jövő." — ,A jövő ismeretlen, 
az ember számitásai csalhatnak,' Sella ministernek szavai, 
ki már régen megbukott: ez a kath. világ aggodalmas kér-
déseire a válasz, mikor az. őrsereg kivonatása közelget, s a 
szentatya magára hagyatva lesz. ,A conventio két fejede-
lemséget alkotott, ' mondja Rouher. A történet pedig mondja, 
hogy a pápai fejedelemség ösebb a Napoléonok, az orléan-
sok, a bourbonok fejedelemségénél. Talán a pápai fejede-
lemség fönléte szülte a conventiot, nem pedig a conventio a 
fejedelemséget, mely ha nem lett volna, a conventio soha 
nem köttetik, miután oly tárgyakról, melyek nem léteznek, 
nem szoktak conventiót csinálni. Kétségbeesett helyzet az 
már, mikor a dolgok természetét kell felforgatnunk, hogy 
valamit mondhassunk. Rouher határozott nyilatkozatot igért, 
s mit mondott ? A jövö bizonytalan, ismeretlen. Hoc unum 
scio me nihil scire. Engesztelhetetlennek vallja a két részt, 
mégis engesztelni akar ja . A pápa nem helyeselheti a bűnt, á 
biin nem tűrheti a pápát ; közbe lép Napol éon, kiengesz-

19* 



telni akarja, amik természettől kiengesztelhetetlenek. A 
conventiót másképen értik Parisban, másképen Florencz-
ben ; La Marmora ünnepélyesen kimondta, bogy ők saját 
értelmezési módjukat föntartják ; ®) Napoléon nem ért egyet 
saját szövetségessévei, s akar ja hogy a pápa egyetértésre 
lépjen halálos ellenségeivel. A császári kormány fárad, az 
olasz forradalmi factio is halad, eltörli a szerzetes rendeket, 
rabolja az egyházi javakat , elfojtja a papneveldéket, 235 
érseki püspöki széket önhatalmából 50-re von össze ; 7 ) 
Cantù Caesar inditványt tesz az eskü eltörlésére, a kamara 
azt válaszolja : eltörüljük, ha Romában leszünk.8 ) Fárad, 
fáradhat a császár a kiengesztelésben ; a forradalom is ha-
lad, fárad az üldözésben, mikor az egyházat egészen kipusz-
tította, feldúlta, akkor készen lesz a kiengesztelés, hol Krisz-
tus nincsen, Bélial békében nyugszik. Es mégis bizni kell a 
szajnai nagyúrba ! Pilatus is ily conciliator volt ; hogyan 
conciliált ? az egész világ tudja, csak hogy nem áldja 
érette. 

A diplomatia sok philologicus nyomorai között Ber-
mudez de Castro spanyol küliigyminister válasza La Marmora 
elbizakodott jegyzékére, kivált Antonelli államtitkár jegy-
zéke a romai kérdés múltjáról, jelenéről, s jövőjéről a fény-
pontok, melyeken az eszmék torzitásai között a jó lélek meg-
nyughatik. A florenczi és párisi udvar minden állításai meg-
czáfolvák, ha az elméleti czáfolatok valamit érnének a ha-
talmasoknál. A franczia törvényhozó testület vitái küszöbön 
állanak, talán a szónokok valamit kicsikarnak. Várunk, 
imádkozunk ; közel van, hogy az Isten közbelép az ő Ígé-
reteinek teljesítésére. 

Igazán mondhatjuk, s mondjuk is földi küzdelmeink-
ről : vides, quoniam tu laborem et dolorem considéras, ut 
tradas eos in manus tuas. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

PECS, febr. 21-én. Alig hegedtek be a sebek, melye-
ket a gyászos emlékű követválasztások alkalmával a raga-
dozó farkasok több helyütt a nyáj fölött őrködő pásztorokon 
ejtettek, és íme néhány nyugtalan azokat ismét felszaggatni 
akarja, midőn a mult levelemben emiitett péterfillérek gyűj-
tésének meggátlására mindenek előtt a nép és lelkipásztora 
közötti bizalmat holmi korcsmai ékesszólással megdönteni 
törekszik. Vannak ugyanis emberek, kik különösen hetivá-
sárok alkalmával szónoki tehetségeik fejlesztése végett fel 
szokják keresni ama vendéglöket, hol szegény falusi polgá-
rok megszállnak, és ott hol ingyen, hol borért beszédeket 
tartanak. Igy történt ez a követválasztásokkor, és igy tör-
ténik az folytonosan, valahányszor a vidéken átalánosabb ér-
dekű s fontosabb ügyről van szó, mint például jelenleg a 
péterfillérek elrendelt gyűjtése. Aminap ugyanis ily tartalmú 
beszédnek jöttem tudomására : „Atyafiak ! hallom, hogy a 
papok már ismét uj adóval akarnak benneteket, szegényekot 
terhelni. Vigyázzatok és, ne liigyjetek nekik. Most azt mond-

6) J an . 26-án Teccliio iiiterpellatiojára : „ ln te rno alle consequenze 
della convenzione ciaselieduno dei govern! tiene per sè le proprie interpre-

tazioni." Atti uff. 1866. n. 144. p. 558 col. 1. 
7) Monde 23 sz. jan . 24. 1866. 
8) Unitá catt. 33 sz. febr. 9. 

ják, hogy egy évben csak 4 krt. fizessetek. De csak Írassá-
tok be magatokat, majd meglátjátok, esztendőre már 50 kr t , 
később 1 frtot és igy mindig többet, és többet keilend fizet-
netek ; ugy jártok, mint a császári pótlékadóval stb." Kell-e 
ennél több a szegény polgár embernek, ki a különféle adók 
terhe alatt ugy is csak ugy görnyed ? Igaz ilyféle dictiokat 
többnyire csak nagyobb városokban lehet hallani; de ahol 
hetenkint 10—12 községből fordulnak meg emberek — és 
egy megyében több ily nagyobb város van. A szomszéd el-
mondja, mit hallott, a szomszédnak, egyik község a másik-
nak. És igy nem csuda, ha a legbuzgóbb lelkipásztor is nagy 
zavarba jön, midőn látja, hallja és tapasztalja, hogy népe 
már előlegesen is oly megrögzött eszmékkel van saturálva, 
melyek kiirtására vagy igen csekély vagy épen semmi re-
ménye sincs. Szomorú jelensége az időnek ! Szinészeink szín-
darabjaikkal vagy báljaikkal norma- vagy nem norma-na-
pon tetszésök szerint szerezhetnek pénzt; kofáink Fábián és 
Sebestyén napján, városunk eme kiváló ünnepén a főtéren 
szabadon árulják áruczikkeiket ; egy mohamedán köz és 
egyesek költségén már második hónapja vendégeskedik fa-
laink között, stb. stb. és ez mind történik anélkül, hogy va-
laki ellentmondana; de ha a legszeretőbb atya érdekében a 
gyermekek szeretetéhez fordulunk, és tőlök a szűkölködő-
nek évenkint egy pár fillért kérünk : ekkor már a kortesek 
egész serege támad, hogy a fiút atyja ellen lázitsa. 

Meglehet, hogy hazánkban a kath. sajtó — megeléged-
vén a factum historicum egyszerű följegyzésével — csupa 
eszélyességböl hallgatja agyon e több figyelemre méltó ügyet, 
mely legalább három nagy egyház megye lelkészei között a 
közbeszéd tárgyát képezi ; de hogy mennyiben lehet helye-
selni emez eljárást, az más kérdés. A föllépés nyilt, a czél 
mindenki előtt tudva van, a kath. egyház intézkedéseit 
senki előtt nem titkolja, mert azokért a felelősséget mindenki 
©lőtt bátran elvállalja. Péterfillér már hat éven át gyűjtetik ; 
ez tehát nem újság. A végrehajtás több kőszirtre talál, mint 
tán gondolok ; a végrehajtó nehezen tájékozhatja magát, ve-
szélyeket lát maga előtt és aggódik. Ily körülmények között 
az irány kijelölésére, a netán sejthető félreértések vagy ve-
szélyek elhárítására és a túlságos aggodalom miatt vissza-
vonuló kedélyek fölbátoritására ki van inkább hivatva, mint 
épen a sajtó V Vagy tán még továbbra is hivatásszerű köte-
lességünknek fogjuk ismerni, hogy bármely nagyobbszerü 
kath. vállalatnál vagy egymás hajába kapjunk, vagy az 
eszélyesség örve alatt a küzdtérről szerényen, hogy ne 
mondjam, gyáván viszavonuljunk ? Épen ma esztendeje 
pendittetett meg e lapok hasábjain egy magasztos eszme, 
mely alig néhány hónap alatt a túlságosan féltett önérdek 
és az ügyesen elpalástolt nagyravágyás áldozatává lett. 
Jelenleg hazánkra nézve nem kevésbbé fontos kérdés-
nek ismerem a péterfillérek gyűjtésének átalánositási ügyét, 
mely mint esemény egyháztörténelmüukben egykoron a leg-
illetékesebb helyet foglalandja el. Ez eszmét meg az idén 
hallgatagságunk és visszavonulásunk által akarjuk-e elej-
teni ? Francziaország és Belgium, a szabadkőmivesek eme 
két szabad hazája, a kath. hitéletnek a péterfillérek gyűjté-
sében is oly bámulatos jeleit adja, hogy mi Máriaország 
gyermekei valóban csak pirulva olvashatjuk azok szeretet-
adomá nyait. Ugy, de ez eszme épen most nem korszerű 
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mondják sokan. Mi a korszerű ? Ami a kor igényeinek meg-
felel. Melyek ezen igények ? Különfélék, ezernemüek, el-
számlálni nem lehet, az érdekek szerint osztályozvák. Min-
denkinek megvannak a maga igényei, melyeknek kielégí-
tésére mások a szerények nem kis rovására roppant erőmeg-
feszitéssel törekszenek : csak mi katholikusok nézhetjük 
összetett kezekkel nyugottan s békében az események fo-
lyását, nekünk nincsenek igényeink. (! ?) És ha vannak, 
nem első helyen állanak-e azok, melyek kielégitése által 
egész egyházunk és ebben mindnyájunk közös érdekeit moz-
díthatjuk elő ? A Mastai grófnak nincs szüksége a mi fillé-
reinkre, van neki annyi magánvagyona, amennyiből mint 
olyan tisztességesen megélhet ; de az érdekek, amelyeket 
mint pápa képvisel, a missiók, az egyház kormányzására 
okvetlen megkívántató különféle társulatok stb., szenvednek 
napjainkban nagy szükséget, hacsak azok fölsegélésére 
idejekorán tömegesen közreműködni nem iparkodunk. Ö 
eminentiája, országunk herczeg-primása megtette az első lé-
pést. A példát Pécs- és Veszprém-megye nm. főpásztorai 
csakhamar utánozták és az egész nm. püspöki kar valószí-
nűleg követni fogja. Le verő leg hat mindenesetre a jópász-
torra, ha nyája közé tekintvén annak jelentékeny részét 
olyannyira bemételyezve látja, hogy a gyapjúból gazdája 
számára igen igen csekély jövedelmet reményi ; de egyáta-
lán nincs feljogosítva arra, hogy ura parancsa daczára a 
használhatót megtakarítani elmulaszsza, söt a csekélység 
gondolata ösztönül szolgál nagyobb szorgalom s ügyesség 
kifejtésére. *) Vessünk, öntözzünk tehetségeink szerint és 
fáradalmaink sikerét bizzuk arra, ki a növényeknek a nö-
vekedést adja. Ha oly néppel van dolgunk, mint amilyen-
ről levelem elején emlékeztem, ott egy sz. beszéddel nehe-
zen megyünk valamire; de a 3—4 beszéd a romai pápáról, 
ennek a catholicismushozi viszonyáról stb., és legutoljára a 
péterfillérekröl, hiszem, csekély várakozásunkat meghaladná. 

ROMA, febr. 10-én. A szentatya, ki tökéletes egész-
ségnek örvend, a pápák hagyományos szokása szerint a far-
sangi napok alatt, midőn a világ földi örömöknek nagyobb 
mérvben szokott élni, zárdákat, templomokat látogat. E hó 
8-án fogadta azon áldozárokat, kik a böjt tartama alatt a 
különböző templomokban szónokolni fognak, és hozzájok 
beszédet intézett, melynek nem ugyan szavait, de, amennyire 
sikerült megjegyeznünk, értelmét adjuk. „Kiki tudja köző-
letek, hogy mai nap az emberek kiválóan a földi javak fej-
lesztésének, szeretetének élnek. I t t vaspályákat láttok, ott 
bányákat, fegyvertárakat, hatalmas hajókat, hogy folytonos 
munka által az állam ereje, gazdagsága növekedjék. És senki 
sem látszik az elveszithetlen, az égi javakról gondoskodni. 
Amiből következik, hogy nektek a földi j avak csekélyebbre 
becsülésének, és az égiek szükségét kell hirdetnetek. Ti 
nektek a püspökökkel kell egyesülni, és velők Isten harczát 
harczolni, mert ti vagytok : adjutores Dei. A világ megvet-
het benneteket, de viseljétek magatokat ugy, hogy : sic vos 

existimet homo, sicut ministros Dei, et dispensatores myste-
riorum Christi. Hogy ez igy legyen, emlékezzetek azon pél-
dákról, és bátorításról, melyet nektek a kenyér sokasitásá-
nak csudája nyújt. Jézus irgalommal viseltetvén a kiéhezett 
nép iránt, meghagyta az apostoloknak, hogy 30, 50, 100 fő-
nyi csapatokra oszszák, értésünkre adván ez által, hogy a 
a keresztény népnek megyék, és plebániákrai osztása nem 
a fejedelmekre, hanem az apostolokra bizatott. *) Mi va-
gyunk az apostolok utódai. Méltóságunk, mint akikre az is-
teni ige hirdetése bizatott, minden kifejezésen felőli. De a 
méltósággal növekszenek a kötelmek is, és ezek teljesitheté-
sére segélyre szorulunk. Ezen segélyt megnyerjük, teljesít-
vén isteni mesterünk parancsát : vigilate et orate. Hogy szá-
motokra megnyerjem e segélyt, Isten szent fiához fordulok, 
feléje terjesztem ki lankadó karjaimat. Az övéi erősek és 
hatalmasak." 

KÖLN, febr. 19-én. Városunk egy különszerü szabad-
kőmivesi nyilatkozványnak volt színhelye. H. . . . urnák, a 
titkos társulatba felvételének ötvenedik évfordultával, felirat 
nyújtatott, melynek csak következő figyelemre méltó sza-
kaszát kívánjuk idézni. „Nem tudjuk-e mindannyian, hogy 
dicső társulatunk a keresztényelem isteni tanitmányának 
alapján nyugszik? Tagadhatnók-e eme elvet, és elhagyhat-
juk-e gyáván egyesületünk zászlóját, ha tévedésből, vagy 
rosz akaratból azt gyalázzák ? Elhagyhatnók-e, mivel a vak-
buzgóság követeli, hogy váljunk el az egyesülettől, mely fel-
séges királyunk védelme alatt áll ? Ez nem történhetik, 
mert kettős árulást követnénk el, nemcsak a kömivesség 
és királyi pártfogója, hanem a keresztény vallás ellen is, 
mely egyesületünknek megszentelését nyújt ja." Állítják, 
hogy az ünnep hősének ez alkalommal egy feszület is át-
nyujtatott volna. Nem különcz dolog-e látni, miszerint egy 
országban a szabad-kőmivesek a keresztényelem védőiül 
akarnak feltűnni, midőn a szomszéd Franczia- és Belgaor-
szágban ugyanazon titkos társulat tagjai Isten létét elta-
gadni, a keresztényeimet kiirtani, szertartásait eltörülni ipar-
kodnak ? A kömivesség érti a körülményekkeli alkut, elvei 
simulékonyak. Ott, hol még nem bir egészen biztos alappal, 
hol szemben áll mélyen vallásos néppel, mint Kölnben, ott 
fentartja az álczát, hogy annál könnyebben hálójába kerít-
hesse az együgyűeket. Mily erkölcsi elvetemültség, mily jel-
lemtelenség, mily kiszámitott gonoszság ! — Nem rég a tűz-
oltó egyesület egy kath. t ag ja , ki leányát nevelőnének 
akarta képeztetni, segélyzést kért a községi hatóságtól, 
mint amelyre alkalmazásánál fogva jogot tarthatott. Havon-
kint két tallért réndeltek számára a tanpénz fizetésére, oly 
kikötéssel azonban, hogy prot. és nem katholikus képezdébe 
küldje leányát. Ez meg is történt ; de a leánynak nemcsak 
a tanároknak a kath. hit, és intézmények ellen szórt foly-
tonos gyalázásai, hanem saját társnői gúnya, és üldözése 
mellett is a tanfolyamot el kellett hagyni. Prot, türelem ! — 
A sz. Bonifácz-egylet által Nassauban alapított braubachi 
plébánia az ö folytonos küzdelmeitől nem szabadulhat. Vet-
tek ugyanis a katholikusok helyet, melyen templomot építse-
nek, a községi hatóság a szerződést helybenhagyta ; de a 

*) Ez az olasz forradalmi kormány legújabb intézkedése ellen 
tette, mely szerint 235 püspöki megyét, saját erőszakoskodásával ôO-r» 
devalválja. 

*) Bizony csak igy, hogy a lehetőt tegyük meg. A nehézségek na-
gyok, plébánosaink mindent nem létesíthetnek, némely előítéleteket tövig 
ki nem irthatnak. Terra invia et inaquosa sumus hazánkban összesen ; ha 
in viridi alegszebbvál lalatmegakadályoztattatott , quid in arido inter laicos? 
Hála legyen tehát a plébános uraknak előre, ha bölcseségök mellett csak 
valamit is teendenek. Szerk. 
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kormány felbontotta azt a helybeli prot. egyházi tanács tilta-
kozására, mely utóbbi ugyanazon helyen állítólag maga akar 
épiteni templomot. Most u j helyet választottak, megvették, a 
kormány is helybenhagyta a szerződést ; azonban újra til-
takozás, és pedig most a helyi, községi hatóság részéről. 
Eddig a kormány nem döntött még ez ügyben. Ily eljárást 
a 19-ik században jellemteljésnek mondanak. — Lipcsében 
két egyetemi hallgató öngyilkosságot követett el. Társaik 
nagy pompával készültek eltemetni őket, mit a rendőrség a 
második esetben gátolván, a szabadelvű (!) lapok roppant 
haragját költé fel. 

VEVEY, febr. 14-én. A comoi püspökség tudvalevőleg 
a tessini canton és Graubündten két völgyére is kiterjed. Hat 
évvel ezelőtt a szövetségi kormány megtiltotta külföldi püs-
pököknek Helvetia határai között a joghatóság gyakorlatát. 
Most, midőn a comoi püspökség üresedésben van, a grau-
bündteni kormány felhasználja az alkalmat, hogy az ottani 
kath. lakosok lelki igényei kielégítése ügyében ujabb rende-
zés történjék. Tárgyalások vannak.folyamatban a szentszék-
kel arra nézve, hogy az eddig a comoi püspökséghez tartozó 
graubündteni katholikusok a churi megyéhez tartozóknak 
nyilváníttassanak. Biztos a remény, hogy a tárgyalásokat jó 
siker fogja követni. A tessiniek pedig azt kívánnák, hogy 
cantonjukban u j püspökség állittassék fel. Ezen kivánat, te-
kintve a cantoni, és szövetségi kormány kettős oppositioját, 
aligha fog meghallgattatni, noha az érdeklettek ép ugy, 
mint az összes svájczi püspöki kar, és a pápai ügyvivő Bian-
chi óhajtanák teljesedését.—Ezen canton vallási sajtója ez év 
elején nevezetes változáson ment át. A tessini katholikusok-
nak volt ugyan jeles lapja „Credente cattolico," mely heten-
kiut kétszer jelent meg, hanem sokkal tudományosabb, 
mintsem, hogy a tömegre hathatott volna. A ,Credente' ez 
után is meg fog jelenni, de csak mint havi folyóirat. A poli-
tikai kérdések egy uj ,Liberia* czimü újságban fognak tár-
gyaltatni Conti Cesar szerkesztése mellett, ki, mint ügyvéd, 
a tessini katholikusokat a szövetségi tanács előtt védvén és 
képviselvén, jó nevet szerzett magának. Ezen lap hetenkint 
háromszor jelenik meg. Az első számok kitűnően vannak 
szerkesztve, és reményleni engedik, kogy e szabad-gondol-
kozó svájczi zsarnokok hatalmas támadóra akadtak. A ka-
tholikusok rokonszenve kisérendi Contit ezen a téren, hol 
bebizonyított tehetséggel, ifjú hévvel és lelkesedéssel, s mint 
az egyház hü fia fog harczolni.-— A genfi államtanács, mely a 
legkülönbözőbb elemekből alakíttatott, ugy látszik, nem a 
legbarátságosabb indulattal viseltetik a katholikusok iránt. 
A rendőrfőnök ugyan karácsonykor a város két kath. tem-
plomában az éjféli misét tartatni megengedte, (oly kedvez-
mény, minőben itt a katholikusok a reformatio óta nem ré-
szesültek,) de collegái kevesbé igazságosak. Egy közölök, 
Campereo ur, mint értesülünk, azon tervet forralja, hogy 
nálunk is létesítse a közös temetőket. Reményleni lehet, 
hogy a folyó balparti község nem engedendi magát megfosz-
tatni a vallási temetkezéstől, miután a turini szerződésre tá-
maszkodhatik. Mellettök van a törvény világos szava, mert 
1814-ig Francziaországhoz tartozván, megtartották ugy mint 
a juriaiak Bernben, és a belgák a franczia köztársaság és 
császárság törvényeit. — Friedrich ur, a katonai osztály fő-
nöke, kömivesi gyűlöletét a püspök iránt ismét megmutatta. 

Mermillod a mult évben beutazta megyéjét. Collong-Bellerine-
ben két fiatal egyén, katonai öltönyben, az ünnepélyes foga-
dók között volt. Friedrich őket azonnal fegyelmi büntetés 
alá vetette. Szorosan véve, joga volt ehez, mert egyenruhá-
ban nem, hanem csak világi öltönyben szabad nekik ilykisé-
rethez csatlakozni a fegyelmi szabályok szerint ; de hány-
szor vesznek részt egyenruhások a dalárdái, lövészi ünne-
pélyeken ? és senki sem szól ekkor, hanem most a püspököt 
igy fogadni, az elengedhetlen szigort kivánt ! — A freiburgi 
cantonban a mult évi jubilaeum nagy buzgósággal tartatott 
meg. Mindenütt szentgyakorlatok, missiók tartat tak. Sz. 
Ignácz fiainak bő aratásuk volt, amiért is a berni szabadon-
czok meghúzták a vészharangot, veszedelmet kiáltoztak. A 
freiburgi plébániában a búcsú összeesett a karácsonyi ünne-
pekkel. Egy kitűnő szónok a dömések szerzetéből, Trouche 
atya nyolez napon által tartotta sz. Miklós templomában a 
beszédeket. Sok közönbös kath. megifjodott hitében, sok bű-
nös rázta le a vétek bilincseit. Trouche a protestáns Neucha-
tel cantonban Locl-ban is szónokolt. Három század óta e 
helyen nem volt szerzetes. — Az eltörült zárdák ügyében a 
pápai ügyvivő és a freiburgi kormány között most tárgyalá-
sok vannak. 1848-ban a radikal kormány több zárdát eltö-
rült, másokban az ujonezok felvételét megtiltotta, javaikat 
lefoglalta, és az épületeket más czélra használta. Midőn ama 
kormány megbukott, a sebeket behegeszteni iparkodtak. Az 
el nem törült zárdák ismét vehettek fel ujonezokat, javaik 
visszaadattak. Az eltörült, és más czélra használt zárdákért 
az állam katholikus egyházi czélokra fog évi átalányt szol-
gáltatni. Az összegre nézve, ugy látszik, még nincsenek 
tisztában. — Két évvel ezelőtt a solothurni, argaui és lu-
czerni cantonok kormányai kicsikarhatni vélték a baseli 
püspök beleegyezését néhány ünnep eltörlésébe ; de ö mél-
tósága ismervén hivei érzületét, nem sietteté eme kérdés 
megoldását. Amint a katholikus hivek megtudták ezt, azon-
nal kérelmezték azon ünnepek fentartását. Hanem természe-
tesen, ha a nép akarata nem egyezik meg kőmiveseink szán-
dékával, akkor számba sem vétetik. Igy, hallomás szerint 
az argaui kormány maga kívánja megoldani a kérdést, saját 
teljhatalmából akarván az ünnepeket megszüntetni és pénz-
bírságot szabni az ellenkedőkre. 0 ! furcsa szabadság az, 
amit ezek a kőmivesek nekünk nyújtani akarnak, hogy 
csak ne is imádkozhassunk, ne is nyugodjunk kedvünk sze-
rint, a kőmives parancsolja, hogy akar juk bár, vagy nem, 
dolgoznunk kell. 

ASIA, (missiói tudósítások.) II . C a r i a n o k. A cari-
anok szeretik a magányt, nincsenek városaik, vagy tulaj-
donképeni falvaik sem, elszórva négy-öt családokkint lak-
nak. Találhatni őket kis számban a Ténasserim oldalán ; 
legtöbben a Saluem folyóhoz közeli erdőben laknak, külö-
nösen pedig az Iravaddy folyó torkolata által képzett deltá-
ban. Nem beszélik mindannyian ugyanazon nyelvet, sőt a 
családi élet szokásaiban is eltérnek egymástól. Ez utóbbi 
tekintetben két törzsre lehet osztani őket, kik mindazonál-
tal együtt élnek, és egy vallást követnek. Ezen vallás 
az ördögimádásnak egy neme, keverve buddha szertartá-
sokkal — lassan lassan elvonul a keresztény hit világa elől. 
Ezen vidék lakóinak határozatlan jellemök, állhatatlansá-
gok, kevés erélyök az akadályokkal szemben hátráltatják 
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ugyan azt, hogy jó akaratuk mindazon gyümölcsöket te-
remje, melyet óhajtunk ; mindazonáltal a hit köztök oly erős 
gyökeret vert, hogy a missio jövője biztos és biztató. Külö-
nösen óhajtandó volna, hogy több állomások alapitására 
elegendő küldér volna. Basseinben a vicarius külön collegi-
umot alapított, mivel ezen hely legközelebb esik az Iravaddy 
deltához, melyben a carianok számára iskola-tanitók és 
catechisták képeztetnek. Az intézet élén Dumollard atya 
áll, kit három iskola-testvér istápol. 1862-ben itt már 70 
növendék volt. 

I I I S h a n o k. Ezen nevezet közös azon számos törzs-
nél, melyek Birmaniát körzik éjszaknyugottól éjszakkeletig, 
az assami völgytől kezdva egész a siami öbölig. Mindany-
nyian buddha hitét vallják, majd mindannyian ugyanazon 
nyelvet beszélik csekély változtatásokkal, ami a közös ere-
det bizonyítványa. Egy fejedelem alatt egyesülve ezen tör-
zsökök tágas birodalmat képeznének, mely csak a chinai-
nak engedne. 

Ha bizonyos hagyományoknak hitelt adhatni, a szét-
szórt shanok, melyek ma nagyrészben Birman, Siam, Co-
chinchina, és China tributariusai, egykor önálló független 
birodalmat képeztek. A birmanok suzerainitása a shanok 
vidékén többé kevésbé elismert ; az angol hóditások óta a 
shanok tömegesen vándorolnak ki a szorosabban vett Bir-
maniából, menhelyet keresvén az angol területen. Bigandet 
apostoli helyettnök 1860-ban az indiai társulattól területet 
kér t és nyert, és falvakban egyesité a kivándorlókat, meg-
kezdette azután a missiót, és egy év alatt Cruz atya ben-
szülött áldozár, 70 felnőttnek adta fel a keresztség szent-
ségét. 

IV. K h a k h i e n e k . Ezen törzs geographiai hely-
zete figyelemre méltó. Egyrészről Birmania , másrészről 
Yun-Nan és Thibet között levén, arra látszatnak hivatva, 
hogy e három ország lakói között a közlekedést fentartsák. 
Látni ebből hitünk érdekei mennyire szövődnek ehez. Ahe-
lyett, hogy a chinai területen át hosszú és veszélyes utakat 
kelljen tenni, hogy Yun-Nan és Thibetbe érkezhessenek kül-
déreink, ezek egyenes uton érkezhetnének a khakhienek 
hegyein keresztül. Mi volna e czélra szükséges '? Állandó 
missió a khakhienek között, és biztos utak hegyeiken át. 
Bigandet, ki hosszú évek során által gondolkozott e terven, 
keresi az eszközöket a nevezett utak valósítására. 1858 jan. 
26-án igy irt e tárgyról : „A khakhienek missiója különösen 
szivemen fekszik, mert utat nyitna az evangelium hirdeté-
sére a legtávolibb törzsökök között, és egyenes összekötte-
tést eszközölhetne Yun-Nan és Thibetbe Birmanián keresz-
tül." Mielőtt további lépésekre határozná el magát, Bigandet 
a hely szinére kivánt menni, és ott tanulmányozni a terv 
keresztülvitelének módozatait. 1864 martius havában az 
Iravaddy folyamon felfelé haladt, hogy Yun-Nanba jöhes-
sen. Közöljük a következőkben a tudósítást eme útról. 

„Birmania uj fővárosából — imigy ír Bigandet — a fo-
lyón eljutottam egészen Bhamóig. Az utazás 14 napig tar-
tott. Bhamó ugy tekinthető, mint határ Birmanország és a 
chinai uralomnak alávetett shan tartományok között. Bhamó 
városa, mely az Iravaddy folyó balpartja hosszában terül 
el, 80 év előtt csekély falu volt, hol vásár szokott tartatni, 
egy mértföldnyire tovább éjszak felé, hol a Tassin foly be 

az Iravaddyba, volt a tulajdonképeni város. Ez utóbbinak 
most csak romjai láthatók. Az u j város hosszú időn által ta-
lálkozási helye volt a chinai karavánoknak, melyek minden 
évben eljöttek kereskedni Iravaddy völgyeibe. Hanem a for-
radalmak, melyek 6 — 7 év óta Yun-Nan-t pusztítják, ezen 
kereskedést félbeszakították ; mert miután a caravánok az 
ut biztonságára nem számíthattak többé, elmaradtak. Bhamó 
most egy elhagyatott város képét nyújt ja , alig van több 400 
házánál, melyek egy negyedét chinaiak lakják. A népség 
Ínségre jutván, a legszükségesebb tárgyaknak eladásából 
él, melyeket a vad törzsökök itt keresnek, minők a só, só-
zott halak. A chinaiak itt is, mint egyebütt mákonyt és 
rizsből készült pálinkát adnak el, az anyagi és erkölcsi 
romlás e két fő tényezőjét a vad népek között. E tekintet-
ben a chinai befolyás valóban- vészthozó. Az égalj, ameny-
nyire martius és april havában ittlétemkor Ítélhettem, igen 
egészségesnek látszik. Mondják azonban, hogy az esős hó-
napokban juliustól septemberig lázak uralkodnak. A shan 
népfaj itt és a vidéken túlnyomó, azonban a birman nyelvet 
itt is átalában beszélik, az iratok is ezen a nyelven szer-
kesztetnek, a magán életben a shan nyelv dívik. A shan 
nyelv a siamitól csak igen kevésben különbözik. Utazásom 
czélja volt kikutatni, Bhamo és Yun-Nan között, mikint le-
hetne biztos és jó közlekedést' nyitni, és váljon lehetséges 
volna-e a hegyi lakóknál, mert az útnak erre kellene ve-
zetni, missiót alapitani. E czélra először is a hegyek alját 
Bhamótól keletre és keletéjszakra látogattam meg. Időztem 
egy darabig a részben shanok, részben vadak által lakott 
falvakban, hogy a hely szinén biztos adatokat szerezzek. A 
hegyszorosok közé nem indulhattam, mert senki sem akart 
vezetőül szolgálni a hegyi vadaktóli félelem miatt. Egyéb-
kínt is a bhamoi birman kormányzó minden nyájassága mel-
lett is nem segítette elő terveimet, e részben kétségenkivül 
a fővárosból kapott utasítások szerint cselekedvén. Végre 
mégis magam indultam meg egyenesen kelet felé. 14 mért-
földnyi utat, jobbára erdőkben megtevén, Mem-Mauk faluba 
értem, mely a hegyoldalon regényes vidéken fekszik. Az 
uton két vademberrel találkoztam, és ezek kisértek a fa-
luba, mely 30 házból áll, ezek felét shanok, felét khakhien 
benszülöttek lakják. A falu főnöke adott szállást. A hegyek 
igen szép, elragadó kilátást nyújtanak, és lánczolatot ké-
peznek éjszakról dél felé, nem magasabbak 7 — 800 mêtre-
nél. A hegyek és dombok között mély és széles völgyek te-
rülnek el ; a föld termékeny mindenütt." 

„Mem-Mauk közelében három ut látható, melyek egy-
kor sokat használtattak, most azonban elhagyattak, a yun-
nani gyakori mozgalmak, és a khakhienek zsarolásai miatt. 
Két három nap alatt át lehet hatolni a hegyeken, s eljut-
hatni a chinaiak joghatósága alá tartozó Shan tartományba. 
Magam győződtem meg arról, hogy eme hegyekben egy or-
szágos jó ut elkészitése nem volna nehéz dolog, mostanig 
csak gyalogok, öszvérek, tehenek já rnak ezen vonalon. 
Visszatérve Mandahayba, kifejtettem egy kis emlékiratban 
a királynak, hogy az egyedüli mód tartományai eme elha-
gyatott, tönkre jutott részeinek emelésére a kereskedelem 
felvirágoztatása által abban állana, hogy európai mérnök 
által vizsgáltatná meg a hegyekben, mely ponton lehetne 
legkönnyebben kocsi-utat csináltatni. O felsége megigérte, 
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hogy tervemet komoly figyelemre fogja méltatni ; azonban 
a birmanok alig legyőzhető egykedviiségök mindannak irá-
nyában, ami erélyt, kitartást követel, ama gondolatra jut-
tat, hogy benyújtott tervem hamar el leend felejtve. Amint 
Rangunba érhetek, az angol Birmania kormányzójával is 
fogom közleni ugyanazt, ki bizonyosan egész figyelmét fogja 
reá fordítani." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Nt. Vidovich György, nagyváradi 1. sz. püspöki me-

gyében hosszupályi plébános, Istvánfi Miklós által irt latin 
történeti munkát magyarra fordította, s kiadni szándékozik 
e ezim alatt : „Magyarország története 1490-től 1606-ig." 
Evégre előfizetési felhívást tesz a magyar irodalmi közön-
séghez. A munka száz ívnél terjedtebb lesz, három kötetre 
van osztva, ára 8 frt. ; az előfizetési pénzek postai utánvé-
tellel fizettethetnek, a két első kötet átvételénél 3, az utólsó 
kötetnél két forint. Az előfizetés tehát tulajdonképen csak 
előjegyzés a munkára. Tíz példány után egy ingyen példány 
fog adatni. Aki előre akarna fizetni, a pénzt a forditó urnák 
nevére Debreczenen át Hosszupályiba czimezze. — Az elő-
fizetési felhívásban a forditó ur rövid, de velős szövegben 
adja elö e történeti munkának becsét, mely latin szövegben 
már nem is kapható, ugyszinte a kornak, melyről szól, ér-
dekességét, Istvánfinak, mint Írónak hitelességét. Adja az 
Isten, hogy a plébános ur csendes munkásságának gyümöl-
csét mihamai-ább hálával fogadhassuk ! 

Az utólsó szent-István-társulati gyűlésen a társulati 
ház megvásárlási tökéjéhez (13,000 frt.) következő tetemes 
adakozások tétet tek: bibornok herczegprimás 4000 frt., 
Bartakovics Béla egri érsek 2000 ft., Szaniszló Ferencz nagy-
váradi püspök 2000 ft., Bonnaz Sándor csanádi püspök 2000 
ft., Peitler Antal váczi püspök 1000 ft., Szenczy Ferencz 
szombathelyi püspök 500 ft., Göndöcs Benedek, kigyósi 
plébános 200 frt . — Ezen nagylelkű ajánlatok által a tár-
sulati ház tőkéje teszen 13,000+11,700^:24,70 , ftot. 

A pesti Lloyd mart. 2-ik számában ,Hon' után közli, 
hogy egy kath. plébános vasárnapi szentbeszéde után Deák 
Ferencz beszédét kivonatban közölte, felszólította híveit, 
hogy Deák F. életéért, mely oly drága a hazára, imádkoz-
zanak, ki is hirdette, hogy jövő vasárnap D. Forenczért 
fogja a szentmisét tartani. •— Elhallgatjuk a személynek és 
a helynek nevét, habár a két lap mind a kettőt megnevezi, 
elhallgatjuk még a megyét is, mivel az ily hírlapi tudósítá-
sok sokszor nagyítva vannak. De ha az illető plébános 
ur, amit két lünk, mogtette, melyek róla írattak, igen 
kellemetlen következéssel járó profanatiót követett el. Az 
országgyűlési debatteok közlése nem a templomba való, s a 
szószéket nem szabad politikai propagandának helyévé vál-
toztatni. Azon plébános D. Ferencz beszédét közölte volna, 
mivel Deákkal egyetért : más plébános Patay vagy Bobory 
beszédét közölhetné ez uton. Rokonszenvezzen bár ki Deák-
kal ; de tegye ezt a polgári élet körében. Imádkozhatik értté, 
jót tesz ebben ; de mikor a népet a szószékről szólítja fel, 
hogy Deákban a honfiért imádkozzanak, az imádságot teszi 
pártszerzési eszközzé ; mikoí a vasárnapi misét Deákért 
akar ja felmutatni, törvényt szeg, mivel e misét saját népeért 
tartozik felmutatni, s ünnepélyes szertartási intézkedést tesz, 
amire joga nincsen. — Igen, imádkozzék Deákért, hogy az 
Isten világosítsa fel, miszerint a civil házasságot hasznosnak, 
jónak feltételesen se mondja;, imádkozzék, mivel Deák sok 
jót, de sok roszat is tehet, — tegyen tehát jót ; a templomban, 
vagy másutt szabad imádkozni a pártvezérben az emberért ; 
de nem az emberben a pártvezérért. 

Abaujból, csereháti vidékről, egy munkás és békesze-
rető plébánostól igen fájdalmas esetről kaptunk tudósítást, 
melyet ez alkalommal visszatartunk ; de a benne emiitett 
tényt, hogy vagy egészen tagadtassék, vagy, amint hinni 
óhajtjuk, szolid szinben történtnek bemutattassék, vagy, ha 
megtörtént, napvilágra hozatván, ebben lelje büntetését, és 
igy elég zilált helyzeteinkben az ily házi opisódok követke-
zéseinek éle megtöressék, megemlíteni kötelesek vagyunk. 
— A bécsi irgalmasnénék gondja alatt álló kórodának u j 
szárnynyal tervezett nagyobbitására két zárdanö egyházi, 
szerzetesrendi, s államigazgatási engedélylyel, útlevéllel, 
ajánlással ellátva, egész Magyarországon könyöradományo-
kat gyűjtöget. Megfordultak ezek a mult napokban Szepsi-
ben, Abauj megye egyik városában, hol vegyes vallásúak 
laknak. „Adakoztak a katholikusok, adakoztak a zsidók is, 
igy ir a tudósító. Keveset gyűjtöttek a nénék, mivel kevés a 
pénz." Bekopogtattak ezek a szepsi református lelkész tiszt. 
H. . . . zy urnái is, kitől zokon, nem müveit emberhez illő 
üdvözlettel fogadtatván, még dorgálással is szerencséltettek : 
,minek alkalmatlankodnak a protestánsoknál ?' —- Nem hisz-
szük, hogy találkoznék magyar protestáns, aki a lelkész ur-
nák e viseletét helyeselné ; ha mégis igaz a nénéket házról 
házra kísérő harangozónak elbeszélése, (a nénék nem tudván 
magyarul, csak a sebes tagjejtésből következtethettek valami 
kellemetlen dologra,) mivel a magyar nemzet lovagiasságával 
ellenkezik idegeneket,s ehez nőket, a szenvedő emberiség ápo-
lására egész életükön át áldozatteljesen szolgáló nőket dur-
ván fogadni. A zárdanök által föntartott kóroda minden val-
lásfelekezeti betegeket ápol ; s hol kath. kórház van, nem 
azt jelenti, hogy ott kath. betegek ápoltatnak, hanem hogy 
ott katholikus az elöljáróság, és a szolgálati személyzet. — 
Nem megyünk az időben messzire; mult hónapon az eperjesi 
collegium javára rendezett sorsjegyeket hordott Pesten két 
tisztolt tanár. Mondhatta volna a katholikus : ha árvaházra, 
kórodára, özvegyek segélyezésére ajánlanák a sorsjegyek 
megvásárlását, örömest vásárolnék, mivel az irgalmasság 
cselekedete nem tekint vallásos felekezetre, hanem csak 
szenvedő felebarátra ; önök azonban egyházam ellen fölállí-
tandó tanodára gyűjtenek pénzt : én azt kívánnám, hogy ne 
legyen a világon más iskola, mint katholikus ; nem hogy a 
prot. ifjak no müveitessenek, hanem hogy mind kath. isko-
lákban neveltessenek ; azért meggyőződésem tiltja eme sors-
jegyek vásárlását, mert ezáltal egyházam, hitem elleni ta-
nok terjesztlietésére, terjesztésére közreműködném, amit 
nekem nem szabad. Lehet, hogy ezt, ehez hasonlókat mon-
dott valaki a két tisztelt tanár urnák ; valószínű, hogy egy 
sem mondta; de biztosíthatunk mindenkit, hogy „minek al-
kalmatlankodnak ?" szóval senki nem leczkézte őket. Vár-
juk rövid, száraz, mikint eme bemutatás, felvilágosí-
tást : történt-e ez ? ugy történt-e ? Örülnénk, ha nem tör-
téntnek tudósíthatnék. 

A pesti várostanáesban mult szombati ülésében a főpol-
gármester ur indítványozása folytán elhatároztatott, hogy a 
városi pénztárból a ferenczvárosi templom építésére -50,000 
frt . utalványoztatik, moly összeg 5000 frtos évi részletekben 
fizettetik le. Hogy ha a község pénzügyei idővel megjavul-
nának, az évi járulékot megkettőztetik s az utalványozott 
összeg nem tíz, hanem öt év alatt fizettetik le. (P. H.) 

Lapunk 14 sz. 109 oldal 1 hasábon, — és 15 sz. 114 
oldal 2 hasábon Blázy név hibásan nyomatott Bázlynak ; 
sajnáljuk eme átnézést kétszeresen, a bettiáttétel és az átné-
zés könnyűsége mentségért könyörög; anagrammát nem 
akartunk írni. 

Kegyes adomány. 
Preglevicza-szenő-Iványi hivek Jézus gyermekségéről nevezett 

társulatnak . . . . . . . . . . 2 fr t . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. 
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KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, martins 10-én. 30. I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudó-
sítások. 

Bölcsészeti nézetek. 
IX. 

Az ó é s u j t e s t a m e n t o m a t á r s a d a l o m b a n . 

Egykor villanovai Tamás, valeneai érsek nagy 
sietve hivattaték egy beteghez, aki mint mondá, 
nem akart elébb meghalni, mig ifjnságának egyik 
nevezetes eseményét a főpásztorral nem közlötte 
volna. Az érsek megjelent a betegnél , s az imigy 
beszélé el az esetet. „En, úgymond, héber szüléktől 
születtem s az ő szabályaik szerint szorgalmatosan 
taníttattam is. Egykor azonban történt, hogy egy 
másik izraelita gyermekkel bizonyos, meglehetősen 
távol helyre jó darabig együtt mentünk. Az úton 
nagy buzgósággal értekeztünk a Messiás vagy is 
Krisztusnak eljöveteléről, kit a zsidók még folyvást 
várnak s kiről részint otthon, részint a zsidók gyü-
lekezetében oly gyakran hallottunk beszélni; s men-
nél tovább beszélgettünk igy az úton, annál inkább 
kivántuk volna, vajha megélhetnők Messiás korát, 
saját szemeinkkel láthatván őtet. Amint igy gyer-
mekded kivánatainkat közöljük egymással, egy-
szerre a láthatáron egy rendkívüli, vakitó fény tű-
nik szemeinkbe s miután atyámtól gyakran hallot-
tam azon intést, hogyha az eget nyitva látom, azon-
nal kérjek Istentől egy kegyelmet ; azért mind a 
ketten csakhamar térdre is borultunk s kértük az 
Istent, hogy mutatná meg nekünk az igért, Messiást. 
S ime ott a fényes tér közepette megjelent egy fény-
sugárzó kehely és felette egy ostya, valamint ez a 
keresztényeknél fölemeltetni szokott; merev sze-
mekkel bámultuk ezen jelt, de egyúttal csudálato-
san meg is vigasztalva s kielégítve lelök magunkat ; 
s tudtuk immár, kicsoda volna a Messiás, ki után 
kellene vágyakoznunk. Az eseményt elhallgattuk 
ugyan szüleink előtt, gyermeki félelemből, mégis ké-

sőbben én szerencsés valék kereszténynyé lenni; mi 
történt társammal ? maiglan sem tudom, 

A szent történetek lapjai telvék még. rendkivü-
libb s csudálatosabb tényekkel, melyek a Messiás 
eljövetelét és a keresztény hit igazságát minden két-
ségen túl helyezik s kitüntetik ; tényekkel, melyek 
által a fölséges Isten majd közvetve, majd közvetle-
nül nyilatkozott az ő legkedvesebb fiáról, Jézus 
Krisztusról. Ezen bizonyságok oly szembetűnők, 
hogy azokat csak elfogult sziv s elme tagadhatja. 
Közvetlenül nyilatkozott az Atya az ő isteni fiáról 
a keresztelésnél (Luk. 3, 22.), a Tábor hegyén (Mát. 
17, 5.), és Krisztus imádsága után. (Ján. 12, 28.) 
Közvetve pedig nyilatkozott az ó szövetségben 
Urunk születése előtt a próféták és a zsoltárnok 
szája által ; ugy szintén nyilatkozott az angyalok 
által, akik el nem mulaszták az Urat kijelenteni 
Máriának, a betlehemi pásztoroknak, Józsefnek, a 
napkeleti bölcseknek midőn született; az apostolok-
nak és a jámbor nőknek pedig midőn halottaiból 
feltámadt. 

A mennyei Atyának ösztönözéséből történt, 
hogy Erzsébet a szent Szűz rokona, az élemedett 
Simeon, Anna, ker. János megismerték őt, s nagy 
dolgokat hirdetének róla ; hogy Mózes és Illés Tá-
bor hegyén az apostolok jelenlétében beszélgettek 
vele ; hogy Nikodem, Gamáliel, Arimatiai József, 
Mária Magdolna s ennek nővére Marta megbámul-
ták az ő tanitását és csudatételeit; hogy az aposto-
lok hittek ő benne s tanitását az egész világon ki-
hirdették, mondván: „amit saját szemeinkkel lát-
tunk, amit néztünk és kezeink tapintottak, azt 
hirdetjük néktek."1) Hogy számtalan beteg fo-
lyamodott Krisztushoz segitségért. S valamint egy 
rendkivüli csillag megjelent születésénél, ugy 
halálakor is jelek történtek a napon , a föl-
dön, a köveken, a templom függönyén és a holta-
kon. Hogy az ő igazságtalan elitéltetése miatt Pila-
tus felesége iszonyúan gyötörtetett álmában; a po-
gány százados pedig a keresztnél, halálakor fölkiál-
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tott: „bizonyára Isten fia vala az.ft Sőt hogy a 
gonosz lelkek is Krisztusban megismerték urokat 
stb. Mind ezen rendkivüli jeleket ugy intézte el a 
mennyei atya, hogy a hitetlenségnek minden ürü-
gyet elvegyen. Istenhez méltó bizonyságok valának 
ezek, s azért nem is történhetett másképen, mint 
hogy mindenütt s minduntalan szaporodott a hivők 
száma s hogy mindennap növekedett a Messiás or-
szága, az anyaszentegyház; mely maiglan is az 
egész világon meg nem szűnik rendületlenül hir-
detni, hogy Krisztus az igaz Isten fia s hogy nin-
csen senkiben másban üdvösség, mint ő benne. S 
ha ezen rendkivüli s csudálatos tények még nem 
elegendők, maga az egész ó szövetség is, melyet az 
ur Ábrahám nemzetségével kötött, nem ugy áll-e az 
u j szövetség irányában, mint a kép a személyhez, 
mint az árnyék az igazsághoz, mint az igéret a 
valósitáshoz, minta jóslata beteljesitéshez? Vegyük 
kezünkbe a próféták Írásait, kik isteni ihletésből 
meghatározták: mikor jövend el a Messiás és a jele-
ket, melyekből rá lehet ismerni. Móz. (1. k. 49, 8. 
9. 10.) Dániel (9, 24—27.) Aggeus (2, 7. 10.) Mala-
chias (3.), kik meghatározták az ő születését, csuda-
tételeit , halálát, föltámadását, mennybemenetelét, 
egyházának minden népekre kiterjedését s pedig oly 
nyilvánosan, hogy csak az ő mondásaikat kell ösz-
szehasonlitani Krisztus születése, csudatételei, szen-
vedése s halálával és az átmenet annyira szembe-
tűnő, miszerint a csudálatos összehangzást lehetetlen 
eltagadni. De váljon mit mond mind ezekhez a tal-
mud ? A talmud nemcsak hogy elferdité Urunknak 
Üdvözítőnknek életét, csudatételeit, szenvedését és 
halálát , hanem efelett, hogy a próféták tekinté-
lyét lerontsa s félremagyarázza, azon elvet állitá 
föl, hogy nagyobb büntetéssel fenyitendők azok, kik 
a (talmudi) irók szavainak ellene mondanak, mint 
kik a Mózes törvényével ellenkeznek ; aki a Mózes 
törvénye szavainak ellenmond, föloldozható ; de aki 
a rabbinusok szavainak ellene mond, halállal haljon 
meg. I ly viszonyok közt az ó szövetségben látván 
nem látnak, hallván nem hallanak. Diabolus menda-
cium abscondit per scripturam, quod omnes haere-
tici faciunt (S. Irenaeus.) Ha a szent irást valóság-
gal ugy értelmeznék, mikép ezt a tiszta s minden 
előitéletektől ment magyarázati tan kivánja, ugy 
lehetetlen volna be nem látniok, hogy a próféták által 
hirdetett idő már régen lejárt, s hogy azon Messiás 
senki egyéb nem lehet, a názáreti Jézusnál; aki 
isteni küldetését oly hatalmas tényekkel be is bizo-
nyitá, hogy tökéletesen megnyugodhatunk benne. 

Izrael fiainak legfőbb szerencsétlensége tehát 
a keresztények között, hogy nálok a talmud na-
gyobb fontosság s tekintélylyel bir, mint maga a 
szentírás; láttuk pedig mily gyűlöletes, precarius 
helyzetbe s ellenmondásokba keveri követőit. S igen 
csalódnék az, aki azt hinné, hogy a mindeneket 
megváltoztató idő ezen viszonyon valamit változta-
tott volna. Ez mit sem változtatott rajta és a jövő-
ben sem fog rajta változtatni. Majmonides, a zsidó 
hittanárok legtekintélyesbike, „Sad Khazaka" czimü 
könyvéhez való élőbeszédjében azt mondja: Minden 
amit a babyloni talmud tartalmaz, érvényes az egész 
izraelita nemzetre s örök időkre ; minden város és 
minden tartomány köteles a talmudi bölcsek által 
fölállított szabályok s szokásoknak föltétlenül enge-
delmeskedni, valamennyi végzéseit szentekül tekin-
teni, és minden intézkedéseinek lelkismeretesen 
hódolni ; mert a talmudnak egész tartalma Izrael 
népétől jóváhagyatott és akiktől azon szokások, 
végzések és intézkedések származnak, azok egész 
Izraelnek legbölcsebbjei." Eszerint a talmud min-
den izraelita számára, akár hol legyenek is, szigo-
rúan kötelező tekintély, és az idő egy jottát sem vál-
toztathat rajta. Ez igen világos. Azon ujabb vallási 
könyvek, melyeket a mai zsidóság ismeretforrásául 
ajánlanak, vagy pusztán kivonatok a talmudból s 
ez esetben onnan kölcsönöznek maguknak becset és 
tekintélyt, vagy eltorzitásai a zsidóhitnek, s akkor 
semmi igényt nem tarthatnak a zsidóság valódi lé-
nyegének föltüntetésére. Igaz ugyan, hogy jelenleg 
a zsidóknál két párt létezik, az u j és ó hitűek pártja, 
s ezek egymással heves küzdelem s vitában állanak. 
Az uj, vagyisszabadelmüpárt a törvényesen fönálló 
intézkedéseket és talmudi hagyományokat ki akarja 
szoritani vagy azért, hogy magát a zsidóhit terhes s 
kellemetlen gyakorlataitól olcsó áron fölmentse, 
vagy hogy a keresztények irányában a felvilágoso-
dás hirnevét magának megszerezhesse. Azonban itt 
nem a jobb és roszabb zsidóhit között foly a vita ; 
hanem inkább az igaz hitüség a tévhitüséggel áll 
vitában ; vagyis a zsidóhit s anriak teljes megta-
gadása van kérdésben. Az öregek bizonyára csak 
fájdalommal szemlélik az ujitók ezen sáfárkodását. 
A régi rabbinicus zsidóság az ő erős alapjával ezekre 
nézve nem alapelv többé. A megmerevült tan s ké-
tely minden határokat átlépni látszik. I ly értelem-
ben nyilatkoznak mind azok, kik a zsidóhitre még 
tartanak valamit. A talmudot el lehet törülni; sza-
bályait, melyeket szigorít, terhes s kellemetlenek 
gyanánt eldobni s az előítéleteket, melyeket átörö-
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kit, kigúnyolni : de ugyanazon pillanatban megszűnt a zsidó 
zsidó lenni, valamint a keresztény nem keresztény többé, 
ha csak egy jottát is törül el abból, amit Krisztus tanitott. 
Azon zsidók tehát, kik más positiv vallásra áttérni nem haj-
landók, csak a talmudi zsidóság és minden positiv vallásnak 
•teljes tagadása, vagy is az észhit s közönyösség közt vá-
laszthatnak. 

Mindenesetre a régi viszálkodás, mely Jákob házát két 
királyságra szakitotta, melyek közül az egyik az Ur válasz-
totta helyen áldozott, mialatt a másik a magasságokban s 
zöld fák árnyéka alatt önválasztotta isteni szolgálatot űzött, 
ezen régi viszály ujittatott meg napjainkban. — Izrael egy 
része erősen ragaszkodik a mózesi, rabbinicus isteniszolgálat 
egységéhez s az Ígéret földjének osztozik hitében és épen 
ebben birja biztositékát, hogy szétoszlatásában is népül fog 
megmaradni. A másik rész követi a hitetlen fölvilágosodás-
nak önválasztotta borjuszolgálatát, föloszlatja az öröklött 
parancsokat és Ígéreteket ; a tiszta ész s előnyös speculatió-
ból olvassa az ö jelen s jövő sorsát. Mindkettőnek e napig 
egy fátyol fedezi szemeit, hogy ne lássák az üdvöt, mely a 
zsidókból jött s adatott a világnak. Ez utóbbiak pedig, kik 
Izraelnek régi áldását elvetették anélkül, hogy az ujat meg-
ragadnák, megtartják a réginek átkát. Ok zsidók nem ma-
radtak, keresztényekké nem lettek, magyarokká, németekké, 
francziákká stb. sem lehetnek, minden álhazafias szájhősisé-
gök mellett. Mert csak az, aki velünk mint keresztényekkel 
lesz egy testté a keresztség által, válhatik egyszersmind 
tagjává a mi néptestünknek s azzá is marad örökké. Egy iga-
zán kereszténynyé lett, vagyis szivböl megkeresztelkedett 
zsidó oly valami, hogy öt azért méltán megirigyelhetnek. Es 
egy orthodox zsidó, aki hiven ragaszkodik az atyák rende-
letei- s reményeihez, daczára minden öröklött megátalkodá-
sának Isten utolsó beszéde iránt a hu által, s daczára minden 
nemzeti örökölt hibáknak, mégis tagja ö azon nevezetes 
népnek, mely által nekünk az Ur megadta azt, amit igért ; 
az ő szent fiát, a világ reményét és szabaditóját. Ellenben 
azon elvilágosodott, elszakadt, zsidótlanná lett zsidók, kik 
nemzetségök örökölt erényeit s nemességét elsimították s 
csak is annak örökölt hibáit tartották meg, hasonlók az el-
avasodott sóhoz, mely semmire nem való, minthogy kiöntes-
sék, inert a rothadásnak többé ellene nem állhat. Ezek azok, 
kik nem akarnak többé Isten népe lenni, tehát egy önálló 
népül sem tekintetni többé, hanem elveszni és föloszolni más 
népekben, melyek közt l aknak ; s igy a ker. honfiaktól is 
azt követelik, hogy ők is irányukba tagadják meg keresz-
ténységüket, mint az alapelvet ; hogy legyenek velők együtt 
mindenben egyenlők. Avagy bir-e a zsinagóga ezen elveszett 
fiainak követelt egyenjogositása más értelemmel ? és lehet-
séges-e egy társadalmi és politikai egyenlőség máskép, miu-
tán ők som hitetlenségöket, sem világpolgárságukat letenni 
nem képesek, mint ha a keresztények is saját hitöket és a 
nemzetiséget föláldozzák s velők egyenlő rangba lépnek ? 
Azért bizonyára csak a ker. országok gyalázatára történik, 
midőn az államférfiak s népképviselők a zsidók kedveért for-
gat ják föl az esküt, a ker. házasságot, a ker. testületeket stb. 
megkurtítván ekkép saját ker. polgártársaikat anélkül, hogy 
a zsidóságon valósággal segitve is lenne; mert írva v a n : „Fi-
nis ejus vaatitas et desolatio." 

Ha valaki a mozaismusra való visszatérésre gondolna, 
az bizonyára csalódnék ; egy ily visszatérés nem lehetséges 
többé és ha lehetséges volna is, ugy ebből a zsidó s keresz-
tény közötti szorosabb és barátságosabb viszonyra nézve, mit 
sem lehetne nyerni. Ellenben a hézag még inkább ki fogna 
tágulni és az elkülönítésnek külsőleg még inkább szigorúbb-
nak kellene feltűnnie ; miután a mózesi szabályok a zsidót 
minden, a nemzsidóval való érintkezés miatt a törvényes 
tisztulás kellemetlenségének alávetik. Hogy a régi, az igéret 
földjén kezelt elkülönítési szabályoknak, miután Izrael fiai 
a világ népei közé szétszórattak, szükségképen meg kellett 
szelidülniök, ezt a zsidó hittudósok maguk is igen jól érez-
ték s a talmudi szabályok és fegyelmi parancsok legnagyobb 
része ugyancsak e czélra gondoltatott ki s állíttatott föl ; ez 
által mesterséges módon kellett a mózesi törvény merev be-
tűivel alkuba lépni, a kiegyenlítés látszatját megmenteni, és 
ily kiegyezkedö formák által az átkot, melyet a törvény az 
ő áthágóira kimond, hatástalanná tenni. E szerint a zsidóság 
mindig alávetve lesz a talmud fenyítő veszszejének s azt ki 
sem fogja kerülhetni soha. 

Legújabb számitások szerint az összes zsidóság 4—5 
millióra rug, és pedig 500,000 lakik Syriában és ásiai Tö-
rökországban ; 250,000 európai Törökországban; 600,000 
Éjszak-Afrikában, 50—80,000 Asia-koleti részében; 100,000 
Amerikában, s három millió Európában ; hol ismét követke-
zőleg oszlanak meg : 13,000 Angolországban, 1600 Belgium-
ban, 850 Svéd- és Norvégországban, 6000 Dániában, 70,000 
Francziaországban, 52,000 Hollandiában, 1,120,000 Orosz-
országban, 631,000 az osztrák birodalomban, 214,430 Porosz-
országban, 175,000 Németországban, s 4000 Olaszországban. 

Irgalmas Isten ! ki egykor annyira szeretted választott 
népedet, hogy az ö nemzetségökben megjelenni s érettök 
egyszülött Fiadat, fölségednek fényét adni méltóztattál : ne 
vesd meg e népet örökre, hanem tekints le reá kegyesen, 
hogy szent Fiad véres áldozatának véghetetlen becsét meg-
ismerje. Egyedül a te irgalmasságod nagyságában szabad 
reményleni, melynél fogva Jézus Krisztus által o népet is 
megváltottad, jóllehet az igaz kor. hit elleni megátalkodott-
ságok még mindig tart. Add : hogy isteni Üdvözítőnk szent 
foláldozásának titka az ö üdvösségökre, biineik bocsánatára, 
polgári s lelki életök megújítására váljék ! 

Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 8-án. Nehogy tévesen adjuk az ,Uj kor-

szak' tervezetét az oktatás és nevelés ügyében, idézzük sa-
já t szavait a folyó évre tett, s szétküldött előfizetési felhívás-
ból. Több okunk van teljes tisztelettel lenni e munkás, s 
nemzetiségünk mellett igen buzgó férfiak irányában ; ismer-
jük elvöknek, az általok választott i ránynak horderejét : fi-
gyelnünk kell, nehogy korunk ezen élet-halálos kérdésében 
olyas valamit tulajdonitsunk nekik, ami eszökbe sem jutott, 
ami ellen tiltakoznak, vagy tiltakoznának, s igy tisztázás 
helyett, zavarjuk az eszméket, eszmecsere helyett , öljük 
azoka t ; de egyszersmind az is kötelességünk, hogy tan -
tervezetöknek egész gyülöletességét kiemeljük, szeretvén a 
hazát, mint ők sem forróbban, a veszélyt kimutassuk. Legyen 
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tisztelet gyanánt az, hogy szavaikra figyelünk, habár okunk 
volna indítványozásaikat egészen észrevétlenül abba hagyni; 
de tudván, hogy az általok indítványba hozott javaslatok 
több fejet töltenek el a hazában, habár félünk, hogy miko-
rára olvasóink észrevételeinket elolvassák, az ,Uj korszak4 

élni megszűnhet ; mégis más magasabb okok miatt a tár-
gyat toll alá veszszük, nem polémiái viszketegből, hanem a 
tárgy szeretetéből. Országokat lázitott fel már ez. 

Ebben mit több helyről vett, s összeállított idézetekkel 
kellene megtennünk, ő maga teszi ezt rövid tételben, mikint 
az előfizetési hirdetéseknél szokásban van, hogy a szerkesztő-
ség saját elvét, irányát, főczélját tárja fel olvasói előtt. Igy szól 
a szerkesztőség : „Az ,Uj korszak' alapitója (Schwarcz Gyula) 
és szerkesztője (Henszlmann Imre, Riedl Szende) át vannak 
hatva azon meggyőződéstől, hogy a magyar társadalom csak 
ugy fejtheti ki magát teljes erővel, hahogy korszerüleg át-
alakítja magát és müveit democrata társadalommá válik : 
ezért akar juk törvényhozásilag központosítani a közoktatás-
ügyet, ezért törvényhozásilag ellenőriztetni nemcsak a jog-
rendet, hanem az egész nemzeti közművelődést, nem annyira 
a hagyományosság tekinteteiből indíttatva, mint inkább 
azon tekintetektől, melyeket lelkünkre a haza jelen üdve és 
jövője köt. Mi nem azt akarjuk, hogy a végrehajtó hatalom 
intézkedjék a nemzet legszentebb kincse, annak köztudo-
mányossága és népnevelése fölött : mi azt akarjuk, hogy az 

s egész nemzet maga intézkedjék honatyái által, mind akadé-
miája, mind muzeuma, szinháza, még hiányzó tudományos 
intézetei, egyeteme, közép és elemi tanodái fölött. Tüzetesen 
hozzá szólandunk tanügyünk fontos kérdéseihez, annak nem-
zeti és parlamenti központosítása mellett küzdve." 

Csak elvekre szorítkozunk. 
Nem kételkedünk, hogy a jeles írók nagy hazaszere-

tetből indulnak ki, s amiben látják a haza jelen és jövő üd-
vét, amit czélszerü eszközzel a haza közjavára elérni vélnek, 
azt javasolják, tudományosságuk, buzgalmuk egész erejével 
amellett küzdenek. Az indok jó, a czél jó ; csak az eszköz 
lehot vitatárgy. Lehetne még a vitatárgy a democratia, 
melyben az ,Uj korszak' urai a haza boldogságát látják, s 
keresik ; de mivel az egyház a doniocrata társadalomban is 
ugy virágozik, mint a mouarchicus, aristocraticus stb. társa-
dalmakban ; s monarchia, democratia, aristocratia nem elv, 
hanem állami, polgári életmód : ezt tehát jelen tárgyalásunk-
ból egészen mellőzni akarjuk. Ezen életmódok azok, quae 
Deus tradidit disputationi hominum ; disputáljanak az ,Uj 
korszak' jeles irói a democratiáról, mink erről, mig a mi te-
rünkre nem lépnek, Jákobbal hallgatni fogunk : „ipse autem 
tacitus considerabat." 

Ezen eszköz az állam kezébe letett, az állam által 
szervezett, az állam által vezetett közoktatás, köznevelés. Po-
roszországban megvan, Erancziaországban 1790—1848-ig, 
inkább 1852-ig megvolt. Az állam neveljen, oktasson; s 
mivel az állam mindent kényszerrel végez, az eszköz tehát, 
melyet az ,Uj korszak' ajánl, kényszeroktatás, kényszerne-
velés. Hogy ezt a törvényhozás, és nem a végrehajtó hata-
lom által akar ja elérni, a kényszer meg nem szűnik, mivel 
mit a törvényhozás szabad akarattal határoz, azt a kormány 
karhatalommal hajt ja végre. A kényszer nem a személytől, 
nem a közegtől függ, hogy kényszer legyen, —az ö önnön ma-

gában, kivált mikor másnak kötelességeit, s ezekből folyó jo-
gait, szabadságait nem tiszteli. A törvény, melyet az alkotmá-
nyos parlement hoz, mindig kényszer. Az állam, vagy is a 
kényszerítő hatalom határozza el tehát, hol legyen, hol ne 
legyen iskola, az állam hozza meg a nevelési rendszert, ő 
igazgassa a tanítási ügyet, és a tanítói testületet, ő legyen 
az egyedüli főtanitási, főtanitói közeg, s a nevelők, a tanitók 
államhivatalnokok, az államtól kapják a küldetést a taní-
tásra, és a szabályt, mit tanítsanak, vagy legalább mit és 
mikint ne tanítsanak. „Azért akar juk törvényhozásilag köz-
pontosítani a közoktatásügyet ," „annak nemzeti és parla-
menti központosítása mellett küzdve." 

Ez volna tehát a központosított állami oktatás tökéle-
tes elmélete ; főfőtanitó, tudorkészitő, tudományi fokpaten-
tirozó az állam nevében az ö ministere, aki sokszor keve-
sebbet tud, semmint egy dorfschulmeister ; — nincs tekintet 
vallásra, nemzetiségre, — miután az állam mindenható, legyen 
tehát mindentudó, s akik a kath. egyházat, mint az igazság 
csalhatatlan mesterét tagadják, azok az államhatalmat, kard-
dal kézben, darabantoklcal körülvéve, 200 ágyuüteg előtt az 
igazság egyedüli mesterének vallják. Furcsa logica van a 
mi democratáinknál ; nem gondoltuk, hogy a következetes-
ségről annyira megfelejtkezzenek. Miután az egyház csalha-
tatlanságát tagadták , gondoltuk, hogy csalhatatlanságot 
senkinek sem fognak tulajdonítani ; miután a szabadvizsgá-
latot fölállították, gondoltuk, hogy a gyermekkel megismer-
tetik a betűket, s eleresztik az élet mezejére keresni az élet 
igazságait; miután minden dogmát tagadtak, gondoltuk, 
hogy a democratiát dogmául ki nem kiáltják ; miután az 
Ecclesia salvifica-t, söt a sola fides ( = crodulitas — insipien-
tia) salvifica-t is elvetették, gondoltuk, hogy a logicátlanságot 
szégyelleni fogják, felállitva : sola democratia salvifica ; mi-
után az egyház szellemi tekintélyét szolgaságnak bélyegez-
ték, gondoltuk,hogy a szuronyokkal, ágyukkal körülvett ál-
lamhatalmat a tanban tűrni nem fogják. 

Rechnung ohne Wirt, aki a democratiánál követke-
zetességre, vagy is, mint mondják, logicára számol. Aki a 
kath. egyházat kitagadja, az minden logicát tagad. 

Teljes központosítás levén az ,Uj korszak' szerkesztő-
ségének programmja az oktatásügyben ; az ott közlött egyes 
irók czikkeit, mint egy ugyanazon tárgynak árnyalatait te-
kinthetnők, melyeknek a tisztelt szerkesztőség annyi érde-
met tulajdonit, amennyiben az ő tervével összevágnak, ami-
ben ellenkeznek, a szabad vitatás caper einissariusa gyanánt 
bocsátja a pusztába. 

Azonban t. Schwarcz Gyula a lap tulajdonosa, azö elmé-
lete tehát kivételt képez, s habár nem is szól a szerkesztőség, 
hajlandók vagyunk azt az ö nézetei gyanánt fogadni. Barát-
sági érzelem visz ennek föltételére. 

A szerkesztőség teljes, Schw. Gy. ur részben centra-
lisáló ; a szerkesztőség átalában nem barátja a liagyomá-
nyosságnak, Schw. Gy. ur részben barátja ; a szerkesztőség 
az egész oktatásügyet el akarja koboztatni az állam által, az 
egyháztól és a családtól, — t. Schw. Gy. ur, a mostani oktatási 
intézetek mellé uj állami intézeteket, központosított kor-
mányzattal javasol. A tantárgy lényegben ugyanaz, a kü-
lönbség a szerkesztőség és a tulajdonos között csak ez : a 
szerkesztőség minden iskolát, minden tanintézetet az állam 



157 . 

kezébe tenne le, t. Schw. Gyula ur, magára hagyja a nemzeti-
ségi, vallási czélokra emelt iskolákat, ugyszinte a magánjel-
legű tanintézeteket, óriás állami pénzerővel uj intézeteket 
akar democrata tanszervezettel, jól tudván, hogy a magán-
jogu, s részletes czélu intézetek az államiak mellett, kis időre 
versenyezve, (ha mégis !) ön magokban fognak elenyészni. A 
különbség tehát csak a modor emberségessége és embertelen-
sége, az indirect és direct uton behozott vallástalanság. 

Evvel azonban t. Schw. Gry. ur meg nem elégszik, ő 
korteskedni is akar a tanintézetekben; amely tanintézet 
nemzetivé, államivá akar változni, azt ilyennek elfogadja. Ki-
nek legyen joga kivánni, hogy az intézet államivá váljék ? 
azt nem mondja. Azon fölül amely tanintézetek közös ala-
pitványból emeltettek, (jól értjük, hogy a fundus studiorum 
az,) azok egészen nemzeti iskolák, tollát a központosításba 
tétetvék. — Tudjuk, hogy őseink, religio domináns levén 
az országban, azt is szemök előtt tartva, hogy a studiorum com-
missionak elnöke primás volt, mikor országos intézetet ala-
pitványoztak, akkor kath. intézetet akartak, s nem átallot-
t ák alapitványaikat az ország és az apostoli király védnök-
sége alá helyezni, tudván, hogy az ország azokat a religio 
domináns elve szerint, katholikus czélra fön fogja tartani : a 
protestánsok ellenben és az unitáriusok, görög nem egyesül-
tek, tudván, hogy országos tanintézet Magyarországban 
csak katholikus lehet, saját alapitványaikat magánjellegben 
mindig föntartották, készebbek levén nyomorkodni, semmint 
separatisticus czéljaikról lemondani. Ez volt az igazi haza-
szeretet, közérzület a katholikusok részéről, hogy alkotmá-
nyunk értelmében az országgal azonositvák levén, separa-
tisticus ösvényeket nem kerestek : a többi confessiók min-
dig status in statu voltak. Most feldulatváu szent István kath. 
alkotmánya, letapostatván annak főeszméje az 1848-i forra-
dalmi alkotmányban, a katholikusság, — az állani lemond a 
religio dominánsról, el akar ja kobozni az országos intézeteket 
is, melyek a religio domináns jellegét viselik. Ezelőtt minden 
kath. intézet a religio domináns miatt országos, közintézet 
volt ; megszűnvén a religio domináns, az országos kath. inté-
zet ipso facto elesik az államtól. A religio domináns miatt adat-
tak az intézetek az állani kormányzása alá: megszűnvén az 
indok, vagy is a religio domináns, megszűnik az állam gaz-
dálkodása is iskoláinkban. In quo quid natum non fuisset, 
permanere non potest. Schw. Gyula, s tudjuk, mások szerint 
is, a kath. iskolákat az állam bírhatja. Itt az égbe kiáltó bün, 
merces operariorum retenta ! Operarius katholikus alapító, 
opus operantis a kath. egyház előmozdítása, merces : qui me 
confessus fuerit coram liominibus. íme leoldván az állam az 
ő kath. vallásos jellegét, kényszerrel le akarja oldani a kath. 
jelleget a tanintézetekről is, melyek eddig csak a catholicitás 
miatt voltak országosak; s itt a bün, az égbe kiáltó merény, 
hogy amely intézetet az ajtatos alapító az állam pártfogá-
sába adott, pártfogás helyett elnyomást, szent szándékának 
defraudatioját kényszerülne tapasztalni. 

Tisztelt Schw. Gyula urnák tanterve tehát ugyanaz a 
szerkesztőség átalános központosított tantervével, habár, ad 
captandam benevolentiam, t. Schw. Gy. a felekezeti iskolá-
kat nem bántani látszik. Szerinte is az állam tanit, az állam 
oktat, az állam nevel: a többi magától megjön. Lehetne 
nemzeti az igy szervezett tanügy ; de nem volna igazságos, 

nem üdvhozó. Megmutatjuk. A protestánsok, a nem egyesül-
tek nem adják ide iskoláikat : a minister tehát csak a kath. 
tanintézetben gazdálkodhatnék. Emelni akar iskolákat, hol 
szükségét látja. Erre Europa egész budgetje kevés volna. 
Emelne pedig mindig felekezet nélküli tanintézetet ; váljon 
a tisztán kath. községekben is ? Ez volna az állami karha-
talommal beerőszakolt hitetlenség, vallástalanság, erkölcs-
telenség. Ha tisztán prot. községekben nyitna felekezetesség 
nélküli iskolát, csak a protestantismus elve szerint járna el ; 
mert hol a szabadvizsgálat értelmében kiki maga vizsgálja a 
bibliát, hogy magának credót csináljon, a felekezeti iskolá-
ban az ifjúnak elméjét bizonyos credora lefoglalni, annyit 
tesz, mint ellenmondást elkövetni, ami a protestantismus-
nál a gyakorlatban túlzottan megvan. De kath. község-
ben mi jognál fogva fosztja meg az állam az ifjú nemzedé-
ket kath. credotól '? Az elemi iskola tanoncza a ker. ember 
kötelességeit keresi ; s épen ez az, mit a tanodában nem ta-
lál, mivel vallástalan, a ker. ember kötelességeit pedig csak 
a vallás tanitja. 

De az ,Uj korszak' democrata társadalmat akar ; ilyen 
nincsen : lesz pedig a felekezetesség nélküli tanintézetek ál-
tal. Ez a terv fulánkja ; nem mintha önmagában üdvös 
volna az államiskola, hanem mivel democrata nemzedéket 
nem ugyan nevel hanem növel, vagy inkább növeszt. Köny-
nyü szer a czélra : hanem lehetőleg legzsarnokibb. A mult 
századi franczia forradalom antiroyalistákat akart , az okta-
tásügyet központositotta, democrata társadalmat nem nevelt, 
hanem növelt, úgyhogy mikor I. Napoléon a kitiltott kath. 
cultust visszaállítani, a concordatumot kihirdetni akarta, 
legtöbb gondot fordított arra, hogy a fiatal nemzedék fel 
ne forgassa szándékait. De I. Napoléon császáriakat akart , a 
központosításban talált oktatásügyet megtartotta ; a restau-
ratio forradalmi nemzedéket talált, royalistákat akart, ő is 
megtartotta a központosítást az oktatásügyben. Államjognak 
vétetett az állami oktatás, a királynak hasznosnak látszott, 
nem merte kezéből kiereszteni. Oly könnyű, oly biztos szer 
a központosított tauitásügy, az államnevelés az ifjú nemze-
dék elméinek elkobozására, zálogbavételére, lezárolására ! 
hogy az ,Uj korszak' t. férfiai, mikor democrata társadalmat 
akarnak előteremteni, nem állhattak ineg a nagy kisér-
tetben. 

T. Schw. Gy. tanterve legújabb franczia tanterv, ve-
gyítve porosz elemekkel ; czélzással oda, hova a belga kor-
mány mai nap törekszik, és el is jutott ; végre az egész chi-
nai formalitással megkoronázva. Egy hibázik, hogy Schw. 
Gy. a ruha szinét, a gombnak számát, a föveg golyójának 
nagyságát meg nem határozza, a dolog azonban egész forma-
ságában chinai marad. 

Poroszország, mint luth, vallású állam a kényszerokta-
tást saját vallásos elvének értelmében köteles volt behozni, 
s az iskolákat központból kormányozni. A 16-ik századi re-
formatio elhomályosította az emberi elmét, mivel elvonta 
tőle azon igazságokat, melyeket addig birt, helyettök kételyt 
tett, vagy pedig keresni parancsolta az igazságot. Igazság 
deríti, világosítja fel az elméket ; a kétely elhomályosítja 
azokat, a keresés pedig azt mutatja, hogy a kereső éji ho-
mályban vagyon, keresi a reggelt, a nappalt, hogy lásson. 
Nem tagadott ugyan a reformatio minden vallásos igazsá-
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got ; hiszen sok dogmát a kath. egyházzal együtt vallott : 
de szabadvizsgálási elvében minden vallásos igazságot taga-
dott. A protestantismus háromszáz éven át keresi az igazsá-
got, s keresni fogja, meddig fönt lesz, birni pedig soha sem 
fogja. Keresi az igazságot a bibliában; ez pedig könyv; 
minden protestánsnak tehát olvasni, irni kell tudni. A prot. 
porosz állam magas protestáns küldetést végez az ö közpon-
tositott tanitásiigyében. 

Az ,Uj korszak' tanitási terve tehát excellenter prote-
stáns terv, s mellette forradalmi. Azt megértjük, ezt pedig ő 
érteti meg velünk. Ez azon főpont, melyről minden hazafi-
nak, minden katholikusnak mutatjuk be az oktatásügy ter-
vezett központositását. Hogy az ,Uj korszak' irói szemé-
lyökre nézve a forradalmi és radicaliter prot. tulajdonság 
ellen tiltakozni fognak, vagy fognának, megengedjük ; de itt 
nem a személyek, hanem a terv, a tárgy forradalmi és radi-
calis protestáns tulajdonságáról szólunk. Kényszeroktatás = 
forradalom = protestantismus. Szép gazdálkodás volna ez 
kath. iskoláinkban ! A protestánsoknak megvolnának az ő 
iskoláik, a nem egyesültek is megtartanák az ö intézeteiket : 
egyedül a kath. hitnek nem volnának iskolái, amelyek van-
nak, democratai, protestansi gépekké változtattatnának az 
állam kezében. E staremmo freschi, mondaná az olasz. 

Mellesleg mondva, dicsérnek a protestantismust, hogy 
vizsgálódási elve által előmozdította az irást, az olvasást. 
Ezt nem a protestantismus, hanem' a protestánsok tették, 
nem az elv, hanem az emberek, kik az elvnek következé-
seit lehozták. Távol van tőlünk, hogysem állitanók, mintha a 
protestánsok absolute semmi jót sem tettek volna. Az ember a 
jó Istennek teremtménye, szükségképen jóra teremtve, jó 
felé húzódik. De tudomány-e, müveltség-e az irás és olva-
sás ? Nem, ez csak egyik ut a műveltségre ; vannak azon-
ban más utak is. Sok olvasó, sok író igen tudatlan, igen 
műveletlen ; sok pedig, habár irni nem tud, olvasni sem 
tanult, igen müveit, és sok ismerettel bir. A kath. egyház min-
dig nevelt, mindig oktatott. Tudni ker. és polgári kötelessé-
geit, és ezeket megtenni, ez az igazi műveltség. Egy katho-
likus ember, aki ismeri az örök élet föigazságait, őrzi, tisz-
teli azokat, s azok szerint intézi életét, műveltebb mint az, aki 
csak keresi az igazságokat, vagy mint az, akinél a lelkisme-
ret az ő akarat ja alá van rendelve, és nem az akarat a lelkis-
meret alá, habár irni és olvasni tud. Egyes hiveink művel-
tebbek, mint a pogányság minden tudósai összesen, mivel több 
igazságot ismernek. Az igazság ismeretére pedig olvasáson 
kivül van más mód is. Mai nap az olvasási képesség, az irási 
mesterség szélesebb, mint egykoron; de azért az élet főigaz-
ságai nemcsak nem világosabbak, sőt sok elme előtt homá-
lyosabbak, más âok elme előtt pedig épen nem léteznek. 

(Folyt.) 
KOMA. (Antonelli bibornoknak mult év dec. 18-án 

keltezett körirata a szentszék képviselőihez a külföldi ud-
varoknál az olasz-franczia szerződés fölött.) Nem ismeretlen 
bizonyára . . . előtt, miszerint azon szerződés, mely az 1864 
sept. 15-én a franczia és piemonti kormány között köttetett, 
már is kezd betöltetni, amennyiben a franczia csapatok a 
kivonulást már megkezdették és a jövő év folytán azt egé-
szen be is végzik. Valamint a szentszék nem vett részt azon 
egyezmény megkötésében, azonképen tartózkodik annak 

betöltésétől is. Az abból származó következmények azonban 
komolyan érdeklik (lo interessano grandemente), miért is 
szükséges azokra nézve tisztába jönnünk, részint, hogy a 
közvélemény felvilágosittassék, részint pedig, hogy a sz.-szék 
magától a világ előtt minden felelősséget elhárítson. 

Az 1856-iki párisi congressuson azon kivánság nyil-
vánulván, hogy a pápai államból az idegen katonaság azon-
nal távozzék, mihelyt az az ország békéjének, és a sz.-szék 
tekintélyének veszélyeztetése nélkül történhetik. Drouyn 
d' Lhuys ur egyik sürgönyében, az illető tárgy felől, imigy 
nyilatkozott : „el voltunk határozva, hogy eme tiszteletbeli 
állomást mindaddig el nem hagyjuk, mig a megszállás czélja 
el nem éretett." De ha valaki a jelen körülmények között a 
kivonulás felől értesül, nem intézi-e magához akaratlanul is 
eme kérdéseket : megfelel-e azon helyzet, melyben most a 
pápát hagyják, azon czélnak, mely miatt az idegen csapa-
tok a szentszék birtokait megszállták ? Ez volt-e czélja ama 
meghívásnak, melyet ő szentsége maga intézett a kath. ha-
talmakhoz, s melyre Francziaország gyermeki érzelemmel 
válaszolt ? Ezek voltak-e azon okok, melyeknél fogva maga 
Francziaország az egész kath. világ tapsai között elhatá-
rozta megát az emiitett meghívást elfogadni ? Ki tehetné a 
hazájokba visszahívott csapatok szájába ezen képtelen sza-
vakat : mi Romában a catholicismus nevében voltunk a 
pápa hivása folytán, ki arra szólított fel, hogy segitsük őt 
államai visszaszerzésében ; a pápa megfosztatott államai 
legnagyobb és legjobb részétől, és egy ellenség, ki minden 
oldalról körülveszi, azzal fenyegeti, hogy megfosztandja 
még azon kevéstől is , ami még maradt ; megszállásunk 
czélja el van érve ! '? — Fendicsért minister urnák ismert 
belátásánál fogva lehetetlen volt nem éreznie ezen követ-
keztetésnek egész borzasztó voltát (l'orridezza), s azért azt 
sürgönyében különféle okoskodásokkal, s azon kötelezett-
ségek felemlitésével igyekszik enyhíteni, melyeket Piémont 
vállalt magára a szentatya biztosítására; szükséges tehát, 
hogy ezekre vonatkozólag is megtegyem észrevételeimet. 

Avval kezdi a minister, hogy felemlíti, miszerint 1859-
ben a pápa maga javasolta az idegen csapatok kivonását, 
és ez 1860-ban augustus havára határoztatott, ami azonban 
a felmerült izgalmak következtében nem valósulhatott. De 
a jelen és az akkori körülmények között végtelen a különb-
ség. 1859-ben a sz. atya államainak teljes birtokában volt, 
minden oldalról barátságos hatalmak által környeztetett, és 
még sejtelme sem volt azon szentségtörő merényletek felől, 
melyeknek később áldozatává lőn. Akkor el lehetett méltán 
mondani, hogy a pápai államok idegen csapatok általi meg-
szállatásának czélja eléretett. A szentatya az említett javas-
latot nem azért tette, mintha nem méltányolta volna fontos 
szolgálataikat, melyekről mindig a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott, han«m csupán, hogy megakadályozza azon ba-
jokat, melyektől tartottak ; azt mondották ugyanis, hogy 
ha ama csapatok tovább is pápai területen maradnak, ebből 
könnyen európai háború származhatnék; 1860-ban, ámbár 
a romagnák elrabol tattak, hadseregével mindazonáltal bé-
kés birtokában volt államai iegnagyobb részének, mely 
elégséges volt a rend fentartására, és a határok megvédé-
sére ; azonkívül a forradalmi parlement még nem tette azon 
szentségtörő nyilatkozatot, mely szerint Romát bármi módon 
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a királyság fővárosává teendi. Váljon moudhatni-e ezt a jelen 
állapotról ? A tények nyilvánvalósága e feleletet fölösle-
gessé teszi. 

A minister második érve abban áll, hogy Roma meg-
szállása két helytelenséget (due ineonvenienti) szül, először, 
hogy nem volna egyéb, mint idegen közbenjárás, és má-
sodszor, hogy ugyanazon területen két felsőséget alapi-
tana meg. 

Az elsőre nézve nem említeni, hogy a benemavatkozás 
elve sem a természeti, sem Europa tényleges joga által nincs 
elismerve, és maga Francziaország tényleg kimutatta, hogy 
közbe lehet lépni, ha ezt valamely ok követeli. Nem emli-
tem, hogy azon elvet a pápa az 1860 sept. 28-i consistori-
umban ünnepélyesen kárhoztatta. „Interim abstinere non 
possumüs, quin praeter alia deploremus funestum et pernici-
osum princípium, quod vocantde non interventu a quibusdam 
guberniis baud ita pridem, ceteris tolerantibus, proclamatum 
et adhibitum, etiam cum de injusta alicujus gubernii contra 
aliud aggressione agatur : ita ut quaedam veluti impunitas 
ac licentia inpetendi ac diripiendi aliéna jura, proprietates 
et ditiones ipsas contra divinas humanasque leges sanciri vi-
deatur, quemadmodum luctuosa hac tempestate cernimus 
evenire." Csupán azt emlitem, hogy bármikint vélekedjenek 
is amaz elvről politikai értelombon, az nem alkalmazható a 
jelen esetben a szentszék irányában. Az egyház fejének po-
litikai függetlensége, melyet apostoli tisztének szabadsága 
követel, oly ügy, mely nem tartozik csupán Romához, és fe-
jedelméhez, hanem egyaránt érdekli az összes kath. sőt azon 
nem-kath. államokat is, melyeknek kath. alattvalói vannak. 
Ez mindannyiokra nézve belügy, annál is inkább, minthogy 
az ember leggyengédebb részét, t. i. lelkismeretét, és vallási 
viszonyait illetik. Ami tovább a személyeket illeti, bizonyos, 
hogy valamennyi katholikus a hivők atyjának gyermeke, s 
a lelki rendben alattvalója. Hogyan lehetne tehát azt mon-
dani, hogy ezek irányában idegenek, s nem szabad segélyére 
menniök, midőn fenyegetik minden oldalról, s függetlensége 
veszélyben van'? Helyesen irta Drouyn d ' L h u y s 1862 nov. 
25 -en Cadore őrgróf urnak, a császári kormány londoni kö-
vetének, hogy „ha Francziaország egyrészről meghajolt a 
benemavatkozás elve előtt, másrészről elismerte, miszerint a 
világi hatalom kérdése olyan, mely semmi máshoz nem ha-
sonlit, s hogy a közönséges jog szabályai arra nem alkal-
mazhatók." S csakugyan a romai pápa nem állhat ugyan-
azon viszonyban az egyes államok irányában, mint bár-
mely más pusztán politikai (meramente politico) fejedelem ; 
sem birtokait nem lehet ugy tekintenünk, mint más hata-
loméit. Innét van az, hogy az eszmék teljes felforgatása, s a 
cselekvési körben való legnagyobb rendetlenség nélkül le-
hetetlen a pápára és világi fejedelemségére azon igaz vagy 
hamis elveket alkalmazni, melyeket a laicus államok kö-
zötti nemzetközi eljárás, zsinórmértékéül megállapítani akar-
nak. A vallási kötelék, mely a pápát mindazon helyekkel, 
hol katholikusok laknak, összeköti, s másrészről világi fe-
jedelemségét együvé fűzi azon függetlenséggel, mely tisz-
tének betöltésére szükséges, teljesen megváltoztatja ama vi-
szonyokat, s azt eszközli, hogy közös, és minden hatalomra 
nézve benső érdekké változtassa mindazt, mi politikai léte-
lének föltételére vonatkozik. 

A felhozott másik helytelenséget, mely két ugyanazon 
területen levő fejedelemségből származnék, szintén nehéz be-
látni. Ugyanis, ha a franczia csapatok csupán azért vannak 
Romában, hogy védjék és biztositsák a pápa világi fejede-
lemségét, ugy látszik, hogy míg ezen czél határai között ma-
radnak, jelenlétök inkább a két együtt létező fejedelemség 
fogalmának kizárását tartalmazza (importi piuttosto la ri-
mozione di due sovranità coesistenti.) Valamely fejedelem 
souvrainitását biztosítani annyit tesz, mint hatalmának füg-
getlen gyakorlatát biztosítani ; a főhatalom független gya-
korlásának biztosítása pedig kizárja valamely más külön 
felsőség együttlétezését. Távol attól, hogy itt a dolgok ter-
mészete a személyek jóakaratával ellentétben tűnnék fel ; 
inkább ugy látszik, hogy ezek jóakarata amazok természe-
tében találja fel saját magaviseletök irányzó zsinórmértékét. 
Ezen annyira természetes és világos zsinórmértéket követ-
vén, lehetetlenekké válnak azon összeütközések, melyeket 
a sürgöny említ, feltéve, hogy ezen összeütközések alatt nem 
a gyakorlati alkalmazásnál előforduló apróbb összezörrené-
seket értik, melyek kellemetlenek ugyan, de hol vegyes 
megszálló katonaság tanyáz, elkerülhetlenek, és könnyen ki 
is egyenlíthetők. Igy tehát minden ok megszűnik arra nézve, 
hogy megférhetlenségtől lehessen tartani azon kötelesség 
között, melyet a minister tulajdonit a tábornokoknak, misze-
rint őrködjenek hadseregük biztonsága fölött, és ismét a 
pápai kormány képviselői azon kötelessége között, hogy a 
belkormányzat függetlenségét és tekintélyét megőrizzék. 
Egyébkint is semmi sem fekhetik inkább szivén a pápai 
kormánynak, mint azon hadseregnek biztonsága, melynek 
feladatát képezi épen eme kormány védelmezése. 

A minister ur végre a Róma megszállásából származó 
helytelenségek okai közé számítja a két kormány politikai 
különbözőségét, mint amelyek nem ugyanazon sugalmakat 
és elveket követik. A minister nem bocsátkozik részletekbe, 
én pedig eme határozatlan általánosságban (vaga generalità) 
nem látom, mit akar értetni. Ha pusztán kormányzati rend-
szabályokat és azok alkalmazását akar ják érteni : minden 
államnak megvannak saját kívánalmai, ezeknek legilleté-
kesebb bírálói pedig épen a helybeli kormányzók. Egyéb-
ként, midőn a pápák meghívását követték, jól tudták az 
illetők a szentszék tulajdonságát, és a minister is elismerte, 
miszerint, lia annak törvénykönyvei és külön jogai vannak, 
azokkal saját természeténél fogva bír. Hogy pedig ez olyan, 
mely soha sem volt a valódi műveltség ellensége, azt a tör-
ténelem tanúsítja, szabályai nemcsak a mostani, hanem min-
den időre illenek. Ha azonban a társadalmi szervezet alap-
elveit értik, minők a lelkismereti szabadság, a vallások 
szabadsága stb. volna, miket uj-jognak szoktak nevezni, azt 
a szentszék többször kárhoztatta. Ha azok között csakugyan 
létezik olyan, mely tűrhető, ez a helyi és személyi szük-
ségletek követelménye, melyek nagyobb bajok eltávolítása 
végett türetnek, habár a társadalomuak Isten által megálla-
pított rendével nem egyeznek. 

De áttérek most azon kötelezettségek tárgyalására, 
melyek a sz.-szék fejedelemségének biztosítása végett a fran-
czia csapatok kivonulásának esetére felvállaltattak volna. 
Hogy messze ne térjek felvett tárgyunktól, többet mellőzni 
vagyok kénytelen. Bármikint vegyük a dolgot, annyi bizo-
nyos, hogy a sz.-széket akkor fogják magára hagyni, midőn 
már összes segélyforrásaitól megfosztatott, s folytonosan 
külveszélyek által fenyegettetik, mi reá nézve igen bizony-
talanná teszi a fenmaradt területének védelmét. Ami pedig 
a belállapotokat illeti, kiki látja, hogy a sz.-szék birtokai 
jelenleg igen aránytalan össze nem függő egészet képeznek. 
A pápai állam szétdarabolásából először is a legnagyobb baj 
származik a közpénztárban ; tekintetbe véve, hogy a jöve-



delmek csökkenéséből szükségképen származó pénzhiányok, 
s azon óriási kiadásokon kivül, melyeket a pápai kormány a 
hivatalnokok föntartása miatt viselni kénytelen, mindenki 
tudja, miszerint daczára a bitorolt tartományokból befolyt 
jövedelmek megszűnésének, most is a sz.-szék tart ja föl azon 
közszolgálatban álló személyeket, kik hozzá hivek marad-
tak, sőt az egész közös adósság is őt terheli. — igaz, hogy 
eddig a péterlillérek, és a kath. kölcsön volt ama csudálatos 
eszköz, mely által képes volt a sz.-szék kötelezettségeinek 
eleget tenni ; de az is igaz, hogy ezen eszköz csak preca-
rius, bizonytalan, és nem mondható rendesnek ; azonkivül 
nem is sikerül mindenkor kölcsönöket kötni, s ezek is csak 
a pénzügyi helyzetet súlyosbítják. 

A tartományok elfoglalásának másik igen kellemetlen 
következménye abban áll, hogy rendkívüli nehéz a véde-
lemre megkívántató katonaságnak belföldiekbőli alakítása. 
Ezen bajt helyre lehet ugyan hozni idegen csapatok foga-
dásával ; de bármi világos legyen is eme jog, a pápai pénz-
ügy szorult helyzetéből látjuk, mily határok közé kelljen 
eme jog gyakorlatának szoríttatnia. Mily veszélyeknek le-
end tehát kitéve ama állam kívülről, moly belül oly szük 
körülmények közé van szorítva, s oly szegény védelmi esz-
közökben ? Minden részről ostrom alatt tartatik ama kor-
mány által, mely nem csupán birtokait rabolta el, hanem 
egyszersmind ünnepélyesen az egész világ előtt kijelentette, 
hogy bitorlásait azon szent hely elfoglalásával törekszik be-
fejezni, hol sz. Péter utódja, századok óta székel és uralko-
dik. Ezen fogadalmat a fenemiitett szerződés meg nem szün-
tette, sőt ellenkezőleg azon kormány képviselői még a szer 
ződés után is nyiltan hirdették, hogy folyvást létezik. Meg-
engedvén , hogy a dolog nem fog kerülni fegyveres 
berohanásra, (melynek mi nem volnánk képesek ellenállni) 
nem hihetjük azonban, hogy ama oly nagy erélylyel kifeje-
zett fogadalom tétlenül vesztegeljen. S valóban, ha azon 
rágalmak, melyeket a piemonti meghatalmazott a párisi con-
gressuson a pápai államok kormányára vonatkozólag felho-
zott, voltak azon lázadás csirái, melyet ott három évvel reá a 
jók többségére rákényszeritettek : bizonyára azon állítás nem 
alapnélküli, miszerint ama fogadalom, melyet egy nyilvános 
parlamentben oly ünnepélyességgel tárgyaltak, elfogadták, 
folytonosan szítani fogja a forradalmat. Párthívei már is 
kimondották, hogy azt erkölcsi eszközök segélyével szándé-
koznak valósitani ; nem szükség fejtegetni, mit értenek efféle 
eszközök alatt. Ilyen eszközökhöz koll sorolnunk a piemonti 
kormány azon eljárását, midőn a Sicilia elleni hadjáratot 
titkon segítette, a diplomatia előtt pedig ugy nyilatkozott, 
hogy mit sem tud róla. Ide kell sorolnunk a Fant i tábornok 
által felhasználtakat is, midőn megengedte, hogy forradalmi 
csapatok hatoljanak be a Márkákba és Umbriába. Ezen és 
hasonló eszközök használatát senki som tilthatná meg a tu-
rini kormánynak, amely azon jogot maga számára nyiltan 
fentartotta. Nem nagy megerőtetésébe fog kerülni, hogy a 
határszél valamelyik pontján pénzt és fegyvereket küldjön 
a pápai államokba, míg nyilván az ellen tiltakozik, vagy azt 
mutatja, minha ép az ellenkezőt tenné. Mindezeknek meg-
akadályozására a sz.-szék nem állithat fel erős határvonalat, 
mivel csak csekély számú katonaságot bír fentartani. S e 
nélkül váljon nehéz dolog leend-e a küldötteknek megfélem-
lítés, cselszövények, pénz által ebben vagy abban a pápai 
városban tüntetéseket előidézni ? Mit tegyen ezen esetben 
a pápai kormány? Szabad folyást engedjen a dolgoknak? 
Azt mondandják, az erkölcsi erő a pápa világi fejedelemsége 
ellen nyilatkozott. Erőszakkal nyomja el a tüntetéseket ? A 
jelen műveltséggel összeegyeztethetlen az oly kormány, fog-
ják ismét mondani, mely csupán erőszakkal tartható fenn. 
— A csapatok kivonásának az leend a legközelebbi eredmé-

nye, hogy a pápai állam, moly a piemonti bitorlások folytán 
oly szük határok közé olvadt le, folytonos boszontásoknak 
leend kitéve, nem lesz vége az izgatásoknak. 

De tegyük fel, hogy a piemonti kormány sem fegy-
vert, sem lázitó üzelmeket, sem beavatkozási ürügyeket nem 
fog használni, mi valószínűnek tartjuk, hogy legalább kez-
detben mérsékeltséget fog tettetni. Mit nyerünk evvel '? Az 
összeesküvés részesei kijelentették az általok követendő el-
járást. Azt mondják nem nekünk kell Komába mennünk, 
hanem Komának kell mi hozzánk jönni, s ezáltal lehetet-
lenné válik a pápai kormány. Ezen czélt nem az anyagi 
nyugalom megzavarásával kell elérnünk, hanem az által, 
hogy a tartományt felforgatjuk, akadályokat gördítvén a 
pénzügy, a kormányzat, az igazságszolgáltatás elé, s pénz-
zel hűtlenségre csábítván a katonaságot. Ezen gyalázatos-
ságra már több ember megvásároltatott. A pápai kormány-
nak mindezek ellen majdnem fegyvertelenül keilend küz-
denie, és ha törekvései nem sikerülendnek, ki lesz oka en-
nek ? A pápai kormány, mely nem művelhet csudákat, vagy 
azok, kik oly szorult helyzetbe hozták ? Mégis majd a fele-
lősséget reánk háritandják azt mondván, hogy a szentatyá-
nak barátságosan egyezkedni kell az olasz kormánynyal. 
De azzal, aki titeket megfosztani szándékozik, lehetsé-
ges-e más kiegyezkedés, mint az, hogy mindeneteket oda 
adjátok. ? 

Mennyire hiu ezen remény, kitűnik egy épen most 
történt tényből is, melyből következtetni lehet a jövőre. A 
szentatya az egyház javára pusztán vallási alkudozásokat 
javasolt ; tudjuk, minő eredménynyel. Minden észszerű ki-
egyezkedés lehetlenné lőn, mit nem is lehet csudálni, te-
kintve azon eszméket, melyek az illető kormányt vezérlik. 
A forradalmi pártnak érdekében áll a catholicismus társa-
dalmi életét lerontani, s mindaddig nem állapodik meg, míg 
teljesen meg nem lesz szüntetve azon világi uralom, mely 
annak életerőssége, és védbástyája. A szentszék csekély te-
rülete számára majd mindenféle reformokat fognak köve-
telni, melyek folytán a pápa világi hatalma pusztán névle-
gessé fog válni, minthogy pedig a pápa nem fogja megad-
hatni azokat, makacsságról vádolandják, s azt fogják mon-
dani, hogy ez volt a bekövetkezendő bajok kútforrása. Ezen 
mesterség már többször használtatott, és szerencsés ered-
ményt ígér ; ugyanis — igy okoskodnak — vagy enged a 
pápa, és akkor megmaradt birtokait is elveszti, ha nem név-
leg, legalább tényleg; vagy ellenáll s ezen esetben ürügyöt 
fognak találni, hogy más uton foszszák meg birtokaitól, s a 
felelősséget mégis könnyen reá háríthassák. Lehetetlen hogy 
ezen veszélyek előterjesztése fel ne nyissa Europa, és az 
egész világ szemeit, miszerint felismerje a dolgok valódi ál-
lását, és igazságot szolgáltasson a szent-széknek. A sz.-szék 
függetlenségét most még nagyobb veszélyek fenyegetik, 
mint 1848-ban. Akkor csak egy csekély párt leselkedett el-
lene, most még a fökormányfértíak között is vannak néme-
lyek, kik az izgató pártokhoz szegődve, minden eszközt fel-
használnak czéljok elérésére. A felhozottakból könnyű be-
látni, mily komoly veszélyeknek leend a szentatya kitéve a 
francziák kivonulása után. Azért fejtettem ki azokat bőveb-
ben, hogy tudja magát . . . tartani, ha netalán azon benyo-
másról lenne alkalma beszélni, melyet a sz. székre az emii-
tett csapatok kivonulása gyakorol, s hogy ne gondolják azt, 
mintha a sz. atya csalódásban volna ellenségeinek valódi 
szándékairól. 0 azon nyugalommal várja be a felhozott ve-
szélyeket, melyet ama benső meggyőződésből merit, hogy 
azokat nem ő idézte elő ; de ha minden törekvéseinek da-
czára lehetetlen lenne megakadályozni a sajnos következ-
ményeket, világos, hogy azokért másokat, s nem öt fogja 
terhelni a felelősség. Nov. 18-án 1865. Antonelli. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: A mai nyegle természettudósok. — 
Nyílt sorok a „Magyar Sión" szerkesztőjéhez. — Egyházi 
tudósítások. Vegyesek. 

A inai nyegle természettudósok, 
Ipsi evanuerunt in cogitationibus 
suis. Rom. L 21. 

A természeti tünemények bámulatos ismerete, 
és a természeti erőknek az ember szolgálatárai evvel 
karöltve járó kizsákmányolása az, ami jelen korun-
kat különösen jellemzi. — A természettudomány 
egy szerencsés hóditónak merészségével hat a ter-
mészetnek eddig tökéletesen elzárt határaiba, és 
alig tart má már attól, hogy netalán nehézségekre 
akadjon. Sőt az ami eddig a tudományra nézve 
legyőzhetlen nehézségeket látszott képezni, ma már 
csalétel gyanánt szolgál neki arra, hogy diadalme-
netében mindig előbbre haladjon. 

De mennél szerencsésebb volt eddigi habár 
legmerészebb vállalataiban is a természetvizsgáló-
dás, annál magasabbra emelkedett önbizalma is. Ma 
már is minden mellette létező egyéb tudományok-
nak hasoneredetüségét kezdi kétségbe vonni. Sőt 
még a vallás titkaira is fenyegető pillanatot meré-
szel vetni, és avval kérkedik, hogy saját kutatásai 
által a vallásnak hitczikkelyeit vagy kifürkészni 
vagy megoldani és megczáfolni képes ! — Es ezen 
fenyegető magaviselete által máris némely félén-
kebb szivet aggodalommaitölt el, kik attól tartanak, 
nehogy talán a vallás ez oldalról valójában kárt 
szenvedjen ; mi nem csuda, mert tudjuk, hogy né-
mely emberre puszta fenyegetéssel rá lehet ijeszteni. 

Mások ellenben igen nagy reményt merítenek 
a természetvizsgálódásnak ezen merész előhaladásá-
ból ; és szivükből legfényesebb sikert kívánnak neki 
épen a kinyilatkoztatott hit elleni vállalataiban, és 
ezt nem annyira a tudománynak érdekében óhajt-
ják, hanem inkább azért, mivelhogy igen kivánatos 
volna előttök, ha a tudomány a terhes hitczikkelye-
ket kipusztítaná és ez által egyszersmind az alkal-

matlan keresztény erkölcstan megszüntettetnék. Mi-
velhogy ez rájok nézve kényelmes volna, azért 
óhajtják is, és megtapsolják a természettudomány 
haladását, anélkül azonban, hogy csak távolról is 
tisztában volnának önmagokkal aziránt: váljon ké-
pes-e ezen haladás valójában azt eszközölni, amit 
ők óhajtanak? 

Nem csak a vallásnak, hanem magának a ter-
mészettudománynak is érdekében fekszik az, hogy 
határoztassék meg lehetőleg világosan, meddig 
terjed a természeti tudományok vizsgálati tere 
és hol szűnik az meg? és váljon veszélyeztetheti-e 
a természettudomány a hitbeli igazságokat, ha azon 
határok között tartózkodik, amelyek között valóság-
gal valamit tud ? — Mindenki, ki hitét csorbitlanul 
tiszteli, és ki egyszersmind a tudomány jogosult 
haladásának őszintén örvend, saját részéről is tőle 
kitelhetőleg hozzájáruland ezen kérdések kideríté-
séhez avégből, hogy mindenki tudhassa, hol kez-
dődik a hit határa és hol veszi eredetét a tudo-
mányé? és mily jogviszonyban áll ezen két határ 
egymáshoz? 

De a mai természettudomány mit sem akar 
hallani a vallásról, hitről, és nem csekély önmegelé-
gedéssel tulajdonítja magának az „exact" tiszteletet 
gerjesztő melléknevet, exact tudománynak nevezvén 
magát. Es tagadhatatlan, hogy ezen elnevezésre való-
jában bizonyos joggal bir, amennyiben t. i. tudomá-
nyának tárgya mathematikailag határozott, szoros, 
szóval exact felfogást enged meg. De a természettu-
dománynak ezen exact jellege igen könnyen válto-
zást szenved a kutató emberi szellem részéről, mely-
nek gondolkozása és képzelődő tehetsége nem min-
dig azon határok között mozog, melyeket a valóság 
a dolgok körül szabott. Az emiitettem két emberi 
tehetség magasbat is kutathat és gondolhat ki annál, 
amit a dolgok, ha exact vétetnek, magokban rejte-
nek. Es innét történik oly gyakran, hogy a ritka 
tehetségekkel felruházott ember, midőn az exact 
tudományokkal foglalkozik, saját képzelőtehetsége 
képletein és gondolkozása módjának eredeti követ-
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keztetésein igen gyakran és igen szivesen tovább szó'. 
És igy elvégre oly eredményekre jut, melyeket szinte 
„exacta-oknak nevez, minthogy azokat az exact tu-
dományokkali foglalkozása alkalmával nyerte: holott 
ezek némelykor épenséggel nem azok, hanem leg-
feljebb csak egy merész költészet jelentőségével bir-
nak. Igen természetesnek fogja találni azt mindenki, 
hogy a természettudományok épen az úgynevezett 
exact szempontjuk miatt annál nagyobb óvatosság-
gal kezelendők, minthogy az exact irányában a té-
vedés könnyebben lehetséges. Mennél élesebb az 
igazságnak határvonala, annál könnyebben lép az 
ember mellette félre, és tartatlan áltételek között 
vész el. 

A természettudományok ugyan már számos és 
igen nevezetes tényeket és egyes törvényeket ala-
pítottak meg ; hanem elméleti tekintetben még igen 
távol vannak attól, hogy az exact tudománynak ne-
vére teljes igénynyel bír janak: e tekintetben a dol-
gok java és nagyobb része még mindig csupa fölté-
teleken (hypothesis), előleges elfogadásokon, szóval 
tudományos hiten nyugszik. — Mert tagadhatatlan, 
hogy minden tudományban, — az úgynevezett 
exact tudományokat is ideértve — a tulajdonképi 
tudaton, avval némileg összeforrasztva, a hitnek egy 
bizonyos neme húzódik keresztül, mely gyakran 
csak igen csekély mértékben tarthat a bizonyos-
ságra és nyilvánságra és ennélfogva a szoros érte-
lemben vett tudományosságra igényt. A tudomá-
nyára büszke egynémely természetvizsgáló és böl-
csészre nézve mindenesetre igen meglepő leend azt 
kénytelenittetni tapasztalni : hogy mily rendkivüleg 
szűk a sajátlagi tudatnak köre, és mily jelentéktelen 
annak tartalma ahoz képest, ami valójában a hitnek 
köréhez tartozik. 

Tekintsük például azon tudományt, mely par 
excellence annak neveztetik, értem a mathematikát, 
mely átalánosan a szoros értelemben vett tudatot 
szolgáltatja; — még ez is valamint le ugy fölfelé is 
végső alapelveivel és legfelsőbb csúcsaival a hitnek, 
a viszonlagos bizonytalanság és határozatlanság 
körében tűnik el. Mert forgolódjék bár mikép is a 
mennyiség, tér, és határnak saját alapjául szolgáló 
fogalmaival, a nagyság végtelen eloszthatósága elvé-
vel, valamint a pont és vonalnak értenlényezésével ; 
mégis soha el nem fogja kerülhetni, hogy a szèm-
lélhetlen és bebizonyitliatlannak körébe ne jusson, 
ahol aztán a teljes bizonyosság és nyilvánság szük-
ségkép megszűnik; miint ezt eléggé bizonyitják 

azon uralkodó viták is, melyek még ekkoráig is az 
emiitett fogalmak meghatározása körül vívatnak. 

De sokkal roszabbul áll a dolog még a termé-
szettudományokkal. Minden mozgásnak alaptörvé-
nye, és evvel a természettannak alapelve is mint 
ismeretes igy hangzik: minden mozgásba hozott 
test, ha ellenkező erő által nem gátoltatik, ugyan-
azon irányban és sebességgel folytatja végnélkül 
mozgását. Ezen törvénynek kétségkivül a teljes bi-
zonyosság és nyilvánság tulajdonítandó. De lia to-
vább az kérdeztetik, mi a mozgás? és min alapszik? 
azonnal megkezdődik a vitázás és bizonytalanság. 
Es a géptannak némely különleges tantételei még 
inkább szenvednek az utóbbiban. Azon tétel, hogy 
minden mozgásba hozott test, mely más mozgékony 
testbe ütődik, saját mozgását ezen másik testtel 
közli, és sebességéből épen annyit vészit, amennyit 
emez nyer t ; — igen világosnak és egyszerűnek 
tetszik, minden teke, labda látszólag világos szemlé-
letet szolgáltat erre, és bizonyitja annak nyilvánsá-
gát. — Ha pedig a dolgot közelebbről tekintjük és 
továbbá azt kérdezzük, váljon mit jelentsen azon 
kifejezés : a mozgás közöltetik ? mikép lehetséges, 
hogy egy test saját mozgását, mely magában véve 
valami testetlen, egy más testre átszármaztatja, vagy 
azt egy más testtől átvegye? — akkor kitetszik, 
hogy mi valójában csak a hatásról, az egyik labdá-
nak a másikkal való érintéséről és ez utóbbinak 
eszközölt továbbmozgatásáról birunk világos szem-
lélettel ; — az okra, a mozgásnak úgynevezett köz-
lésére nézve ellenben csak igen homályos és határo-
zatlan képlettel rendelkezünk. Még homályosabb 
lesz a dolog, ha a mozgásnál a súly is közreműkö-
dik ; mert ez esetben a súlyerő is részt vesz a moz-
gásban, és jóllehet a súlynak azon törvényét, mely-
nélfogva minden nehéz test a földre hull, a szemlélet 
segítségével igen könnyű világossá tenni; de az erő 
(az ok), mely ezen törvény szerint működik, átalá-
ban valami igen homályos és titokteljes. Ez esetben 
is csak az eredményről van tiszta szemléletünk, ar-
ról t. i. liogy a kisebb test a nagyobbhoz mozog és 
pedig a térimé és távolságtól függő sebességgel. 
Hanem hogy a mozgás oka a vonzerő, ez csak sa-
ját képzetünk, melyet az okozatnak utmutatása után 
képeztünk, ez egy csupa föltétel, melynek csak is 
addig lehet érvénye, még egy más valószinübb nem 
állíttatik föl. Es mit jelent a vonzerő? mikint lehet-
séges, hogy a korlátolt és bizonyos helyen létező 
test egy igen messzi távolságban fekvő másik testre 
bizonyos hatást gyakorolhasson? átalában mikint 
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képzelhető az actio in distans, a hatás anélkül, hogy ez oká-
val te'rileg össze volna kötve ? — Nem ép oly nagy rejtély-e 
ez valójában, mint a lélektan terén azon sejditésok, melyek-
től az exact természettudományok annyira irtóznak, és az 
alvajárásnak hozzájok hasonló tüneményei '? És ha talán az 
aether-parányokat veszsziik segitségül, világosabb lesz-e a 
dolog, lia azt teszszük fel, hogy a vonzerő parányról pa-
rányra hatva elhat a távolfekvő testig is ? 

És ime ezen rejtély biztos alap gyanánt használtatik 
fel egyik fő tanulmányában az exact természettudomány ál-
tal. Az ujabb csillagászát a vonzerőnek fogalma nélkül töké-
letesen érthetetlen. Es mégis még ezen titokteljos erőnek 
hatását sem képes a csillagászat a jelenségben bebizonyitani. 
Mert ebben hatása egymás erő által forgattatik ki, a bolygó 
csillagoknak azon érintői mozgása által egyenes vonalban, 
mely a napnak vonzerejét azon mértékben egyensúlyozza, 
hogy nem a naphoz, hanem kerülékes pályán körülötte mo-
zognak. És ezzel ismét egy uj, homályos, önképézte képze-
tünk és csupa föltét lép a szinhelyro. Mert honnét vagyon 
azon eredeti mozgás ? mi annak mozgó ereje ? vagy mi oka 
ezen mozgásnak ? vagy ki mérte meg az erőt V és ki hatá-
rozta meg oly pontosan annak mértékét, hogy az a napnak 
vonzerejéhez ép az emiitett arányban áll '? Mindezekre na-
gyot hallgat bölcsen az exact csillagászat, és nyugodtan 
folytatja számadásait, melyek által igaz ugyan, hogy min-
den nap- és holdfogyatkozásról, és az üstökösök ismételt 
megjelenése idejéről értesülünk s. a. t. —-az exact tudo-
mánynak magasztalt vívmányai ! melyek által azonban csak 
az lett jobb, csak az lett bölcsebb, aki a jóra már az exact 
tudomány művelése előtt törekedett. 

És habár silányak ismereteink a vonzerőre nézve, 
mégis még sokkal kevesebbet tudunk a meleg, világosság, 
villanyosság és delejesség erejéről, melyekkel a magasb ter-
mészettan foglalkozik. Mert ezekre nézve az exact tudo-
mánynak miiiden vívmánya csak abban áll, hogy a tények 
egy bizonyos száma meg lőn alapítva, és az alaperőknek 
egyikére vagy másikára visszavezetve, mely utóbbiakra 
nézve egyesség utján el lön fogadva, hogy melegnek, vilá-
gosságnak, villanyosságnak neveztessenek, anélkül azon-
ban, hogy az ember képzelhetné, ezen nevek mit jelentsenek 
valójában '? Mert a legműveltebb, legtudósabb természetbú-
várnak sincsen — nem mondom homályos — de bárminő 
képzete is a természetnek emiitett erőiről, melyek minden-
kor az aether-parányoknak egy bizonyos alakjára és moz-
gására szoktak visszavezettetni, mi egyszerűen már abból is 
következik, hogy maga a természettudomány is a parányo-
kat tökéletesen észrevehetetleneknek állitja. Ezen esetben 
tehát az észrevehetetlen egyszersmind szükségkép képzel-
hetlen is. Mert a parány a testnek legegyszerűbb, legcseké-
lyebb része levén, épen ezen egyszerűsége miatt, ha vala-
hogy, csak szemlélet alakjában volna képzelhető. Hanem a 
belső szemlélet az átalán legkisebbet és legegyszerűbbet 
nem képes felfogni. A parány tehát nem egyéb, mint az 
utolsó képzelhefclen elem, egy összetett test fogalmának kép-
zéséhez, hasonló a mathematikai ponthoz, egy valóságos 
képzetnek képzelhetlen föltétele. Hogy ily föltevények bir-
nak-e nagy jelentőséggel '? sokkal jobbak és bölcsebbek let-
tek-e az által az emberek, hogy ma már tudják, vagy inkább 

hiszik tudni, hogy a világosság tüneményei valójában nem 
egyebek az aether rezgéseinél, holott azokról eddig az vala 
átalánosan elfogadva, hogy a világossági anyagnak a napból 
eredő kiömlésén alapulnak, — igen kétségesnek tetszik is-
mét, legalább addig, miglen az ily föltevények nincsenek 
értékesitvo, azaz : erkölcsi természetünkre nincsenek viszo-
nyítva. (Vége köv.) 

Nyilt sorok a „Magyar Sioa" szerkesztőjéhez. *) 
örömmel értesültem szándékáról : közölni e helyen 

hazánk főpapjainak a régi századokból fenmaradt közér-
dekű levelezéseit. Örömmel értesültem, mert remélem, hogy 
mi annyira nehéznek bizonyul, sikerülend itt megegyez-
tetni 4 kellemessel a hasznost, és kiegyenlíteni a hazai tör-
ténelem gazdagodásának érdekeit a müveit olvasó közön-
ség jogos igényeivel. 

Az előbbi évfolyamokban közzétett „Árpádkori ok-
mánytár" a történetnyomozás uj bányáját adá át közhasz-
nálatra. Gazdagot és jövedelmezőt kétségkívül ; de nem 
csillámló érez és fényes ékkövekben, hanem massiv kőtö-
megekben, melyek nem külfény vagy idomok szépsége ál-
tal vonják magokra a ügyeimet, hanem a kiaknázásukra 
forditott gondot is egyedül azon gondolat által teszik kelle-
messé, — hogy csak ily alapokon emelkcdhetik fel a hazai 
történelem épülete. 

Miután a „Magyar Sión" ez irányban teljesité haza-
fiúi kötelességét, — és önnek ezért köszönetet mondani nem 
habozunk — immár egy lépéssel tovább haladhat. Tért 
nyithat azon történeti érdekű levelezések közzétételére, 
melyek egyházunk múltjának felderítésére alkalmasak, a 
XV-ik századtól a XVIl-ik végéig terjedő időközből hazai 
levéltárainkban nagy számban találtatnak. 

Ily körülmények beláthatlan és sokoldalú hasznot 
Ígérnek. Nem egyedül azért, mert a nevezett századok tör-
ténete egyedül azokból irható meg híven és teljesen ; hanem 
kivált azért, mert gazdag fegyvertárt képeznek, melyből 
ügyünk és érdekeink védelmére kicserélhetjük rozsdás hel-
lebárdjainkat biztos fegyverekkel. 

Mert csak ily eredeti okmányok alapján fogjuk kimu-
tathatni , hogy a catholicismus és annak szolgái minden 
századokban leghathatósabb tényezői voltak hazánkban a 
közjó előmozdításának, hogy alkotmányos institutióink ki-
fejezésében, bölcs törvényeink megalkotásában főrésze min-
dig a kath. clerusnak volt. Midőn barbár ellenség támadta 
meg a hazát, a vitéz küzdők soraiban a kath. clerus tagjai 
és csapatai nem hiányoztak soha, hiven osztozva jó és bal-
szerencsében, dicsőségben, és halálban. És midőn belviszá-
lyok, a fejedelmi családban vagy a nemzet és király között 
támadott villongások végromlással fenyegették a nemzetet, 
melyet külellen csak gyeugiteni tudott, a kath. clerus ját-
szotta a legáldásosabb szerepet. Ott állott őrt a nemzeti sza-
badságok és a királyi tekintély mellett; megvédelmezve 
amazt törvénysértő fejedelmek, esküszegö pártosok ellen 
emezt. Készen visszaállítani a békét atyai tekintélyükkel, 
lia lehetett, — az egyház sújtó átkával is, ha kellett. Sokat 
•zaklatott hazánkban a béke helyreállítása, midőn megza-
vartatot t ; megszilárdítása, midőn helyreállíttatott — szá-

*) Amiiöl lapunk 16-ik számában említést tet tünk. 
21* 
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zadok folytán mindenha a kath. clerusnak, gyakran szont-
séges fejének volt érdeme. És midőn a fegyverek vérengző 
munkája közepette a csatamezőkre irányult minden figye-
lem, a sikeres védelem vagy támadás absorbeált minden 
gondot : a kath. clerus tagjai találtak időt, alkalmat és esz-
közöket a nemzet szellomi érdekei mellett is küzdeni. Szá-
mos tanintézetek alapítása és fentartása, külföldi taninté-
zetek látogatásának előmozdítása által. Első lökést adván a 
nemzeti haladásnak. . . . Mindez igaz és kétségtelen ; de 
mindezt csak eredeti okmányokból mutathatjuk ki alaposan 
és tüzetesen. 

És ezen tényeknek constatirozása nem egyedül el-
méleti horderejű. Akinek esze ép és higgadt, s nincs tév-
útra vezetve vagy elnyomva a szenvedélyek zaja által, nem 
fog habozni azokból kivonni a kellő consequentiákat. Hogy 
azon testület, mely majdnem egy évezreden át nemcsak „a 
jámbor hívőkre," hanem az egész nemzetre árasztott áldást ; 
nemcsak az egyház malasztjai, hanem tolla és tanácsa, 
pénze és vére által : az oly testület mainap sem lehet átka 
a honnak, ellensége a nemzeti jólétnek, akadálya a hala-
dásnak ! 

Napjaink nem kedveznek az üres phrásisoknak. Ezek 
kétszeresen nevetségesek. Csak számok és tények kimuta-
tásával lehet sikerrel támogatni a nézotekot. 

Jól tudják ezt a protestáns felekezetek. Nagy szorga-
lommal munkálkodnak egyházi történeteik körül, gyűjtve 
és közzétéve emlékeiket külön e czélnak szentelt gyűjte-
ményekben. Jól tesznek és dicséretesen, midőn ott hol érde-
keik és hitelükről van szó, nem kiméinek sem költséget, 
sem fáradságot. Ne gáncsoljuk bennök a roszat előbb, mi-
előtt elfogadjuk a jót, mire példájuk buzdit. 

A protestáns felekezetek számos irói szeretik hirdetni, 
hogy ők voltak előharczosai a magyar nemzetiség, a ma-
gyar műveltség, s a magyar szabadság eszméinek. Mi ké-
szek vagyunk protestálni haladéktalanul. Nagy szavakkal 
fejezni ki indignatiónkat. De ez nem elég. Nekünk tények-
kel, igazolt adatokkal kell kimutatni az igazságot, vissza-
utasitani a rágalmat ! 

A protestáns felekezetek számos irói szeretik hirdetni, 
hogy a kath. clerus élén a romai pápával, hazánkban is 
mindenkor főtörekvésének ismoré elnyomni minden szaba-
dabb fejlődést, a nemzetet a szolgaság bilincseibe verni, 
korlátlan hatalmának hálóiba fogni. És mi készek vagyunk 
protestálni haladéktalanul. És nagy szavakkal kifejezni in-
dignatiónkat ! . . De ez nem elég. Nekünk tényekkel, iga-
zolt adatokkal kell kimutatni az igazságot, visszautasítani 
a rágalmat ! 

A protestáns felekezetek számos irói szeretik hirdetni, 
hogy a kath. clerus roppant gazdagságai által demorali-
sálva, a szentszék iránti vak engedelmesség által lobilin-
cselve, soha hazaszeretet, mindig kaszt-érdek által vezette-
tett tevékenységében ; soha a közjót, mindig az önérdeket 
kereste. És mi készek vagyunk protestálni haladéktalanul. 
És nagy szavakkal kifejezni indignatiónkat ! . . De ez nem 
elég. Nekünk — ismételem — tényekkel, igazolt adatokkal 
kell kimutatni az igazságot, visszautasítani a rágalmat ! 

Az ékes phrásisok, a gúnyos megjegyzések, a vak-
buzgalom durva kifakadásai, az együgyűség kenetteljes 

szavai — mai nap nem bizonyitanak semmit ! Nekünk té-
nyekkel, adatokkal kell fellépnünk ! 

Es ezért azon por, mely levéltáraink zugaiban leg-
drágább kincseinket födi, kell hogy súlyosan nyomja lelki-
ismeretünket, mert hályogként zárja el szemeinket az igaz-
ság világosságától. És azon közönyösség, melylyel ezen 
kincseket tekintjük, (vagy jobban mondva nem tekintjük) 
napvilágra hozatalukat, fölösleges dologként, halasztjuk, 
elmulasztjuk — leggyengédebb kifejezéssel élve, súlyos kö-
vetkezményű vétkes mulasztás. 

Es azon vádakat, melyektől kitisztázzák őseinket a 
multak emlékei, félünk, igazolni fogják reánk nézve ma-
holnap — a jelennek mulasztásai ! 

* 
* * 

Addig tehát, mig jobb idők, vagy lia a gondviselésnek 
ugy tetszik, roszabb idők felnyitják majd szemeinket ön-
érdekeink megismerésére ; fölbuzditanak, vagy talán kény-
szerítenek is kilépve tétlenségünkből, azoknak védelmezé-
sére : addig csekély körben, csekély erővel tegyünk, amit 
tehetünk. Mig, mint illik és szükséges, nagyszerű monu-
mentális gyűjtemények fognak megnyílni egyházi történe-
tünk emlékeinek befogadására — és ez be fog következni 
kétségtelenül — legyenek kezdeményezők, nagy hiányt 
csekély mérvben pótolva e vállalatnak füzetei. Amely kez-
deményezéshez járulnának vajha mindazok, kiket a hely és 
idő körülményei erre képesítenek. Közleményeik beküldé-
sére, öu szerkesztő ur, ép oly szívélyesen fogja őket föl-
kérni — nem kételkedünk — amily örömmel közölni, mit 
beküldőnek. 

Annál is inkább, mert én ugy vagyok meggyőződve, 
hogy ezen közlemények ki fogják kerülni némely olvasói-
nak azon neheztolését, melyet az Árpádkori okmánytár 
elég szerencsétlen volt magára vonni. Mert ily régi levele-
zések nemcsak hasznos, hanem érdekes és élvezetes olvas-
mányt is képeznek. Ily levelestárt talán hasonlíthatnám, 
anélkül, hogy költő lennék, vagy lenni szeretnék, album-
hoz, mely gyermekéveink ismerőseinek arczképeit foglalja 
magában. 

Egyháztörténetünk nagy egyéneivel, kiknek nagy 
neve gyermekkorunk óta ismeretes előttünk, ily leveleken 
teljesen fogunk megismerkedhetni. A levélben individuali-
sálja magát az iró. Mintegy lefényképezi lelkét. Az esemé-
nyeknek és egyéneknek felfogása, egyéni érdekeik és hiú-
ságuk, gyakran az indulatok és szenvedélyek nehéz küz-
delmei is visszatükröznek azokban. — Előttünk áll az egyén 
alakja, nemcsak körrajzaiban, hanem hiven szinezve, köze-
pette foglalkozásainak és viszonyainak. Emelik az érdeket 
számos érdekes részletek, a hajdankor zománczát magán vi-
selő nyelv ; az előadás végre, mely néha naiv, gyakran 
szellemdús, mindig eredeti. 

De más tekintetben sem fognak ezen közlemények 
hatástalanok lenni ; habár, vagy talán épen azért, mivel 
azon századok, melyekben írattak, nem képezték aranykor-
szakát a magyar catholicismusnak. Ha elszomorodunk is 
azon látványon, melyet számában megfogyott, erkölcseiben 
hanyatló, hitétől esküszegőn elpártoló papság, közönyös vi-
lági rend, terjeszkedő tévtan nyújt; lia lesújtó is a pusztulás 
szemlélete az egyházi élet, a tudomány és nevelés mezején, 
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ha találunk is időpontot, midőn a haeresis elbizakodottság 
nélkül elmondhatta volna : „omnia vestra implevimus." De 
épen ezen szomorú tények magukban rejtik a vigasztaló 
momentumot is. Amely int és buzdit, hogy kétségbeesni nem 
kell a jelenkor némely, talán hasonló, kórjelei fölött. 

És valamint lelkünk emelkedni, keblünk magasztos 
örömre gerjedni fog, midőn tanúi leszünk azon nagy férfiak 
igyekezeteinek, kik apostoli buzgalommal munkálkodtak a 
romlás eltávolitásán, az egyház fölemelésén, a haza boldo-
gitásán. Lelki szemeink mai nap is sejditve látandják a lát-
határt jelenleg sürün elfödő fellegek mögött hajnalhasadását 
egy szebb korszaknak, melyet nagy férfiak kezdeménye-
zése megnyitni, a közlelkesedés és összefüggő tevékenység 
állandóvá tenni fog. 

Franki Vilmos. 
Erre nt. Knauz N. ur a Magyar Sión szerkesztője, vá-

laszának zárszavaiban ezeket mondja : 
Hogy mily fontosak e levelezések az egyházi ugy, 

mint hazai történelemre, a fönebbi nyilt sorok találóan és 
meggyőzőleg ecsetelik. „Vajha e kezdeményezéshez hozzá-
járulnának mindazok, kiket a hely és idő körülményei erre 
képesitenek." Mi nemcsak „szivélyesen kérjük fel" erre az 
illetőket s nemcsak „örömmel közlendjük," ha közölhető, 
„mit beküldenek;" hanem biztosítjuk mindazokat, kik ily 
közlemények beküldésével szívesek lesznek vállalatunkat 
gazdagítani, hogy ebbeli fáradozásaik által nemcsak kedves 
olvasmányt nyuj tandnak lapunk olvasóinak, hanem hogy 
ezáltal egyházi ügyeinknek is valóban hasznos és lényeges 
szolgálatot teendnek. 

Knauz Nándor. 
(M. Sión jan. füzet.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 12-én. A központosított oktatásügy, vagy 

is az oktató, nevelő állam, másképen az ő szokásos megne-
vezésében, a kényszeritett oktatás s nevelés különféle oldal-
ról vétethetik itészet alá : az egyházi, a közjogi elvből, és a 
tapasztalat által bebizonyított gyümölcsökből, vagyis az er-
kölcsi, és hasznossági szempontból. Az oktató állam, vagy 
is a kényszeroktatás ellenkezik a dogmával, a szülők ter-
mészeti jogával, hoz pedig erkölcstelenséget, szellemi eltör-
pülést. Az állam nem tud oktatni, nem tud nevelni, nem 
tudja az erkölcsösséget föntartani: az ő teendője csak a biz-
tosítás, hogy akik nevelni s oktatni tartoznak, kötelességei-
ket teljesíthessék, amint legjobban teljesithetik, s mennyire 
mások jogai megengedik ; továbbá segiteni, hogy a kötele-
zettek minél áldásosabban teljesítsék kötelességeiket ; végre, 
hol a nevelő eszközök hiányoznának, például a szülők, kik 
elhaltak, a közeli rokonok, kik nincsenek, az erre szolgáló 
társadalmi intézeteket, például gyermekóvodát, árvaházakat 
elösegiteni. Ezekben, habár az állam által hozattatnának is 
létre, az oktatás, a nevelés nem az állam nevében adatnék, 
hanem csak a szülők más társadalmi intézmény által pótol-
tatnának. Ez az államnak kötelessége, ez az államnak joga ; 
ennyi és nem több ; aki több jogot, több kötelességet tulaj-
donit az államnak, a segélyezőből tulajdonost csinál, a barát-
ból, a védnökből zsarnokot készit, szellemi communismust, 
socialismust teremt elő. Első nevelő állam a socialisticus de-

mocraticus spartai köztársaság, második a democraticus 
franczia convent volt.Különös rokonság, hogy az állami neve-
lést socialisták, democraták kívánják leginkább ; t . Schwarcz 
Gyula is democrata. 

Lássuk egyházi szempontból, hitünk elvéből. 
A sok bevitatást, mely e tárgynál szükséges lett volna, 

hogy az állami, a kényszeroktatás, vagy mikint az ,Uj kor-
szak' nevezi, a központositott oktatásügy hitünkbe, egyhá-
zunk szentséges jogaiba ütközik, fölöslegessé teszi a sylla-
bus, melynek 45 tétele imigyen hangzik, mely tehát minden 
katholikusra kötelező : „Totum scholarum publicarum regi-
men, in quibus juventus christianae alicujus reipublicae 
instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione 
exceptis, potest ac debet attribui auetoritati civili, et ita qui-
dem attribui, ut nullum alii cuicumquc auetoritati (paternae 
aut ecclesiasticae) recognoscatur jus immiscendi se in disci-
plina scholarum, in regimine studiorum, in graduum colla-
tione, in delectu et approbatione magistrorum." Coactio, cen-
tralisatio, monopolium ; kényszer az elemi iskolákban, köz-
pontosítás a középiskolákban, monopolium az egyetemen, 
melyeket az egyház nyiltan kárhoztat. A kárhoztatás a ,to-
tum regimen' szaván van, úgyhogy az egyház örömmel fo-
gadja, ha az állam segédkezet nyújt az oktatásügy előmoz-
dításában ; de hogy az egyházat kizárja, hogy az oktatás-
ügyet kizárólag maga az állam vezesse, hogy a tanitók ki-
nevezésében, a tankönyvek megválasztásában, az iskola 
igazgatásában az államon kivül senkinek másnak, tehát az 
egyháznak, és a vallásos családoknak, kiket az egyház ez 
ügyben képvisel, semmi joga, semmi beavatkozása ne legyen : 
ez az, mit az egyház soha nem helyeselhet. Nem helyeselhet, 
mivel a szülök jogát sérthetetlennek tart ja a gyermekek ne-
velésében; nem helyeselheti, mivel magának az egyháznak 
Istentől van joga oktatni, nevelni,— oktatni mindenkit, min-
denütt, tehát az iskolában is, nevelni az ifjú nemzedéket, 
mely csak religio és erkölcsösség által neveltetik, a religio-
nak, az erkölcsnek pedig az egyház a mestere. Az állam 
csak az ő törvényei által parancsol, kormányoz ; aző törvé-
nyeit pedig csak azok tartoznak megtartani, kik az állami 
életbe már beléptek, kik pályát választottak ; az elemi tano-
dák, a gymnasiumok, az egyetemek tanonczai pedig még a 
családi életben vannak, őket mindenütt a szülő képviseli. 
Fölöttök tehát az államnak nincs joga, csak amennyiben a 
gyermek jogát védi, nehogy az, aki egykoron praesumtive 
az államnak tagja lesz, mielőtt lenne, bárki által jogaitól 
megfosztassék. Az állam követelheti, hogy a szülő oktassa, 
nevelje, vagy oktattassa, neveltesse az ö gyermekét saját 
polgári állása és tehetségei szerint ; de az államoktatás nem 
abban van, hogy minden gyermek oktatást nyerjen, vagy 
hogy akinek szülői elhaltak, vagy elszegényedtek, hogy az 
ilyen gyermek is részesüljön oktatásban; mert a szülőket 
gyermekeik nevelésére, oktatására az isteni törvény kötelezi, 
az egyház ezen kötelesség teljesítését a szülőknél mindig 
sürgeti, fogja is sürgetni ; az elmaradott árvákat pedig maga 
neveli, s aki őket neveli vagy nevelteti, ezt a ker. szeretet 
legszebb, legjóságosabb cselekedetének lenni mondja. A 
kényszeroktatás, melyet az állam ad, más valamiben van. 
Nem abban, hogy mindenki tudjon irai, olvasni, ámbátor ez 
is kiállhatatlan zsarnokság volna az állam részéről ; hanem 



hogy mindenki államiskolába járjon, hogy mindenki az ál-
lamiskolákat végezze ; hogy ezen iskolák ügyébe, melyeken 
mindenki átesni tartozik, mielőtt a polgári életbe belépne, 
senki be ne szólhasson, s jogot a beszólhatásra senki ne bir-
jon. Nem abban van a kényszeroktatás, hogy mindenki bir-
jon bizonyos számú ismeretekkel, hanem lia semmi mást sem 
tud, például a kátét, azt minden esetre tudja, amit az állam 
követel, ezen fölül, még azt azon elvből lehozva, azon czélra 
irányozva tudja, amint az állam akarja. Itt a zsarnokság az 
elmékre ; és mivel ezen zsarnokság olyan kornak tói a fe-
jére bizonyos ismereteket, melyben az ember, például 
8—14 évig, nem képes összevetést tenni, a zsarnokság való-
ságos elkobozása az ifjú nemzedék elméjének. A felnőttek-
kel nem teszi ezt az állam, mivel nem teheti ; megteszi az 
ifjú nemzedékkel, mivel megteheti. T. Schw. Gryula urnák 
első tétele : az oktatás egyszersmind politika. „Lapunk ala-
pitó tulajdonosa (Schwarcz Gryula), igy szól a szerkesztőség, 
a közoktatásügyet, mikint röpiratában és másutt is már 
elégszer kimondotta, politikai kérdésnek tekinti." Pedig 
a gyermek nem subjectum politicae: ö a családnak, nem az ál-
lamnak tagja. Az államról lehet mondani a gyermekre nézve,ha-
bet jus in rem; de a család,az egyház habet jus in re. Mondatott: 
mindenki előbb állampolgár, semmint az egyháznak hive, mi-
vel előbb születik, semmint kereszteltetik. Nagy bölcseség az 
állampolgárt a szülés pillanatában keresni, s azonnal lezárolni; 
miért nem az anyai méhben ? miért nem in lumbis patris '? 
Ha a szülött azonnal az államé, talán a szülés is lesz az ál-
lam nevében ? Ily esztelenségre megy az állami logica a szü-
lötteknél. Lehet, hogy az állam megenged magánoktatást a 
háznál, vagy magánintézetekben; de amennyire lehet aka-
dályozza ; — lehet, hogy más iskolákat is megtűr, például a 
hittani iskolákat a katholikusoknál ; de különféle ürügyek 
alatt ide is beavatkozik, s minduntalan betolakodik, miglen, 
mint II. József császár, egészen saját hatalmába ejti. Annyi 
kedvezéseket ad az államiskolának, annyi hátrányokkal te-
tézi a magániskolákat, hogy a szülök mind kényszeríttetnek 
gyermekeiket az állam iskoláiba küldeni. Ily államiskola, 
ily kényszeroktatás, ily karhatalomi nevelés ellenkezik az 
egyház jogaival, még akkor is, lia az állam kath. küldetés-
ben járna el, mivel a szülök, az egyház kiszorittatása a ne-
velésből, az oktatásból mindig rosz, mindig jogtiprás ; non 
licet facere malum, ut eveniat bonum. 

A syllabusnak fönérintett tétele 1850 nov. 1-én mon-
dott „In consistoriali oratione" allocutioból van kivéve, ahol 
a szentatya kárhoztatja a piemonti kormány ebbeli rendele-
tét : „Verum alia quoque sunt, ac non levia quidem, quae 
Subalpinum gubernium contra Ecclesiae jura, vel in religio-
nis detrimentum, statuit et gessit. Inter quae non possumus 
non lamentari vehementer de funestissinia lege, quam inde a 
die 4 octobris anni 1848 super publica institutione, et piibli-
cis privatisque sen majoruni seuminorumdisciplinarum sclio-
lis editam fuisse cognovimus. Totum illarum regimen, episco-
palibus seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in 
lege habetur regio ministro, atque auctoritatibus eidem sub-
ditis ; et ita quidem attributum, ut in articulo 58 legis ejus-
dem statuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque auctori-

') U j korszak 8 sz. febr. 19. 253 lap. 

tati fore jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regi-
mine studiorum, in graduum collatione, in delectu et appro-
batione magistrorum. Hinc in catholica ilia ditione scholae 
oujusque generis, atque adeo cathedrae etiam sacrarum disci-
plinarum, quaruui ea in lege mentio tit, nec non puerorum 
institutio ad elementa christianae fidei, quam eadem lex inter 
minorum ludimagistrorum officia adnumerat, ab episcoporum 
auctoritate subtrahuntur. Ac nequis ea de re dubitare valeat, 
in memorato articulo ipsi etiam directores spiritus inter eos 
recensentur, qui a regio ministerio sive ab auctoritatibus ei 
subditis, absque ullo alterius cujuscumque auctoritatis inter-
ventu deligi atque approbari possunt. Igitur sacri pastores 
nedum privati sunt injustissinie praecipua ilia auctoritate, 
quam a multis retro saeculis in plurima saltern studiorum 
instituta ex pontificiis, regiisque constitutionibus, atque ex 
primaevae fundationis lege potiebantur, sed nec liberum est 
in ea advigilare, quae in scholarum regimine doctrinam fidei, 
christiauos mores, aut divini cultus causam attingunt." 

Hasonló értelemben, és az egyház jogát még inkább 
kiemelve szólt a szentatya 1851 sept. 5-én mondott „Quibus 
luctuosissimisperturbationibus et calamitatibus" alloeutioban: 
„Illud quidem nobis vol maxime cordi fuit, ut sanctissimac 
nostrae religionis incolumitati et spiritualibus Ecclesiae rebus 
studiosissimo consuleremus. Hinc cautum quoque est, ut in-
stituendi ac docendi ratio in cunctis tam universitatibus, 
tum collegiis, tum seminariis, tum publicis privatisque scho-
lis (regni Hispániáé) cum ejusdem cath. religionis doctrina 
plane congruat, atque episcopi aliique dioecesani antistitos 
nullo prorsus umquam praepediantur impedimento, quominus 
publicis scholis sedulo advigilare, et in illas pastoralis sui mu-
neris partes libéré exercere possint." 

A központosított oktatásügy, a szülőktől, az egyháztól 
elvett, s az állam kezébe letett ügy, melyben lehet, hogy 
hittan is tanittatik, de mikint, mikor, ki által tanittassék ? 
azt egyedül csak az állam határozza meg. A központosított 
oktatásügy, laicus iskola, a nevelés saecularisatioja, a vallás-
nak a nevelésből kizárása ; az egyháztól, a religiotól elsza-
kított iskola, az egyház és az állam elszakadása az iskolá-
ban, állammonopolium az iskolában. Nemcsak hogy ne-
velni tartozzék a szülő az ő gyermekét, hanem az állam el-
veszi azt a szülőtől, hogy ö nevelje, tehát a szülök felmen-
tése az oktatás, a nevelés kötelességétől. A socialismus kény-
szermunkát szab mindenkinek; a központositott oktatásügy 
az állam kezében kényszernevelést, kényszeroktatást ad az 
ifjú nemzedéknek. Es mivel a nevelés a további életnok ele-
meit, a további eszméknek gondolkozásmódját határozza 
meg ; az állam elkobozza a szülőktől az iíjak elméit, hogy 
ezeket saját eszméivel, az ,Uj korszak' szerint democrata 
eszmékkel saturálja. Az ifjú neveltetni fog az állam által 
ugy, hogy szülőinek hitét, religioját, életmódját kárhoztassa. 
Hogyan ? Talán személyes szabadságból V Nem de 
személyes rabszolgaságból, az ifjú az ő neveltetésének rabja, 
az állam ugy dressirozta az ifjút. Es mi jognál fogva kobozza 
el az állam az ifjú nemzedék elméit V Talán mert gondolja, 
tartja, hogy az igazság az államnál vagyon V Ezen állam 
nem vall magáról csalhatatlanságot, sőt tagadja a kath. 
egyház csalhatatlanságát, és vallja, hogy nincsen igazság, 
csak vélemény, csak szorgalmas keresés az igazság után. Az 
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egyházról lehet érteni, ha az elméket követeli, hogy nyílja-
nak meg előtte, mivel nála van az igazság, és ezt vallja ma-
gáról ; de az állam nem vallja magáról, hogy őre az igazság-
nak. Mikor tehát az ifjú elméket az államoktatás által el-
kobozza, ezekhez az igazság útját erőszakkal elzárja. Ily ál-
lam zsarnok, nem a testek, de a lelkek fölött : ily állam er-
kölcstelen, maga az uralkodó, az erőszakoskodó erkölcstelen-
ség ; mivel az államnál nincs atyai hatalom, hol atyai hata-
lom nincsen, ottan erény sincs. 

Emiatt irta a szentatya a freiburgi érsekhez, Vicari 
Hermannhoz 1864 jul. 14-én, épen az iskolákról kitört vi-
szálkodásra vonatkozólag : „Et quoniam Ecclesia columna 
et firmamentum veritatis a divino suo auctore fuit consti-
tuta, ut omnes homines divinam edoceat fidem, ejusque depo-
situm sibi traditum integrum inviolatumque custodiat, ac ho-
mines eorumque consortia et actiones ad morum honestatem 
vitaeque integritatem juxta revelatae doctrinae normám di-
rigat et fingat : iccirco pravarum doctrinarum fautores et 
propagatores omnia conantur, ut ecclesiasticam potestatem sua 
erga humanam societatem auctoritate spolient. Quamombrem 
nihil intentatum relinquunt, ut omnem Ecclesiae potestatem, 
ejusque salutarem vim, quam ipsa Ecclesia ex divina sua in-
stitutione semper exercuit, et in humanae societatis instituta 
exercere debet, vei magis in dies coarctent, vei ab eisdem 
institutes arceant,, et ipsa instituta pleno civilis, politicaeque 
auctoritatis arbitrio subjiciant ad imperantium placita, et ad 
volubilium aetatis opinionumrationem." ,Uj korszak ' t . embe-
rei democratiát a k a r n a k ; erre igen alkalmatos eszköz a köz-
pontosított oktatásügy ; központositva pedig nem lehet, ha-
csak az egyház és a szülő ki nem záratik ; tehát vallásnél-
küli iskola a democratia előteremtésére a magyar nemzetben. 
Democratiára való sóvárgás „ad volubilium aetatis opinio-
num rationem;" tegye ezt az állam, mivel az egyház az 
igazság és erkölcs tanitója, nem pedig politika ; azért az is-
kolát „politicae auctoritatis arbitrio subjiciant." Ezen sza-
vak után szól azután a szentatya az ily államiskolákból 
született erkölcstelenségről ; mi is születnék más az államis-
kolából, mikor az államiskola, honnan az egyház száműzve 
van, vagy csak superfetatio gyanánt beeresztve, maga a 
zsarnokság, az igazság kitagadása, maga az erkölcstelenség 
a ker. társadalmakban ? Ide vonatkozik a syllabus 47-ik té-
tele : „Postulat optima civilis societatis ratio, (épen mint az 
,Uj korszak' képzoli,) ut populäres scholae, quae patent omni-
bus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim 
instituta, quae literis severioribusque disciplinis tradendis et 
educationi juventutis curandae sunt destinata, eximantur ab 
omni Ecclesiae auctoritate, modératrice vi et ingerentia, ple-
noque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio, (mikint az ,Uj 
korszak' akarja) subjiciantur ad imperantium placita et ad 
communium aetatis opinionum amussim." Ide szól a 48-ik té-
tel is : „Catholicis viris probari potest ea juventutis instituen-
dae ratio, quae sit a catholica fide et ab Ecclesiae potestate 
sejuncta, quaeque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac 
terrenae socialis vitae fines tantum modo vol saltern primario 
spectet." Epen mikint az ,Uj korszak' akarja, democratai 
társadalom előteremtésére. 

Ez az elvi kérdés röviden a religiora nézve ; igazság 
és ennek tagadása, erkölcs és erkölcstelenség. Az ,Uj kor-

szak' mikor a ,Religio' ellen panaszkodott, hogy ez nadra-
gulya, és szopó tigris czimekkel illeti, irta : „csak áz egybe-
gyűlt zsinatok, és nem a papi lapok szerkesztője, .veszik 
el minden időben és mindenütt; a csalhatatlan szent lel-
k e t ; " 2 ) ime az igazság tagadása, az erkölcstelenség czimét 
maga az egész egyház, mivel az egész világ püspökei által 
acclamált allocutiók és syllabus ezt mondja : kezet fog-e 
velünk az ,Uj korszak' ? Nem mondjuk, hogy az ,Uj korszak' 
emberei erkölcstelenséget vitatnak, javasolnak ; de a tárgy, 
a központo8Ított oktatásügy maga az erkölcstelenség, és 
kútfeje az ifjú nemzedék erkölcstelenségének. Meglátjuk 
ezt is. 

Különös átok van az államon, amit csak az egyház nél-
kül, az egyház ellen kezdeményez, abból önmagának mérget 
készit. Gondolja, hogy ha ő teljes, korlátlan hatalommal lesz 
az iskolákban, legjobb polgárt fog nevelni magának ; I . Na-
poléon is azt gondolta, Fülöp Lajos is ezt várta : s mit ne-
velt '? hyennákat, a társadalom ostorait, Catilináit. 

Ez ugyan csak argumentum ad hominem volna az ,Uj 
korszak' tudós és hazafias Íróinak ; de lesz alkalmunk, ha 
az Isten megsegít, mást is mondanunk a főelvek terén, lesz 
alkalmunk a jó szándékkal életre hivott tanáregyletről is ; 
szót váltani. Addig is békesség az Urban! (Folyt.) 

ROMA, febr. 18-án. A szentatya azon a helyen, hol: 
canterburyi sz. Tamás tiszteletére kápolna állott, egy új 
templom alapkövét tette le. Jelen volt ezen ünnepélyen a 
nápolyi királyi család, számos külföldi, különösen angol fő-
papok és áldozárok. 11 óra felé jött ő szentsége kíséretével, 
és fölvévén asz . öltönyt, megkezdette a szertartásokat. Ezek 
végeztével IX-ik Pius pápa trónjára ülve olasz nyelven kis 
homiliát tartott, melynek nem ugyan szavait, de sebtében 
röviden feljegyzett értelmét akar juk közölni. ,Angolország 
— imigy szólott — ezen, kereskedelme által oly híres or-
szág, melynek tartományai, mint egy nagy testnek szétszórt 
tagjai, a világ nagy részét borítják ; Angolország, a tenger 
eme királynéja egykor még szebb czimmcl bírt, midőn a 
szentek földjének nevezteték. Ezen szentek megemlékeztek 
hazájokról, és ezek között canterburyi sz. Tamás, kinek 
tiszteletére emelünk templomot, ki a nagyok istentelensé-
gének ellenállott, nem félt szabadságát, életét feláldozni. 
Ezen szentek, most dicsőségtől övedzvék, és Tamás láthatta, 
hogy van Romában temploma, de szegény és meztelen, és 
elmondhatta a prófétával : „angustus est mihi locus, fac spa-
tium mihi, ut habitent." Szavát Isten áldása követte, és ezen 
áldás sok angol szivére hatott, kik nem fogják a megkez-
dett müvet befejezetlen hagyni. Azonban nem elég sz. Ta-
más dicsőségét felemlíteni, hanem bámulnunk kell Isten mü-
vét a lelkekben Angolországban. Ezen szellemek az állam-
egyházat, azaz a prot. egyházat álmélkodásra ragadják. ' A 
szentatya azután rögtönzésében felhozta az angol katholi-
kusok ellen intézett üldözéseket, és ehez hasonlítja a jelen-
leg más államban (Olaszhon) történteket. Isten, ugy látszott, 
megfelejtkezett gyermekeiről! De nem, egy anya inkább 
megfelejdkezhetnék elsőszülöttéről, mint Isten mi rólunk, 
íme Angliában az egyházak szaporodnak, zárdák, missiók, 
tanodák minden oldalról emelkednek, és nagy számmal a 

*) 5 szám, jan. 29. 157 lap. 



+• 168 — 

legnemesebb szellemű férfiak közöl térnek az egyház kebe-
lébe. Ezen lelkek elismerik a tekintélyt. És én mondom — 
kiált fel Pius — hogy a tekintély itt vagyon, itt kell azt 
keresni. Üdvözöllek téged kath. apostoli, romai egyház, 
melynek érdemeim kivül föpásztora vagyok, és örömmel lá-
tom fiaidat az üldözések ellenére az egész föld kerekségén. 
O ! szent egyház, hogy védelmed szárnyai alá siessenek 
mindazok, kik még nem ismernek. És te Krisztus, eszkö-
zöld, hogy mindannyian egyesüljenek. Ti nektek fiaim ugy 
kell lennetek, mint ama szentély kövei, melyet emelünk, 
szellemi kövek, melyeknek egyesittetniök kell az Ur hitében 
és a szeretetben. Örvendjetek, hogy a küzdő egyház kövei 
lehettek, hogy a megdicsőített egyház épülésére szolgálja-
tok. Viseljétek békén az isteni épitész ütéseit, mivel ö tudja 
irgalmasságában, mily alakot, és simaságot kell adni a szel-
lemi köveknek, mielőtt helyökre letétetnének. Én megerö-
sitom eme igazságokat, és kérem Istent, hogy áldjon meg 
benneteket, növeszsze bennetek a katholikus szellem erejét, 
óvjon az életben, és a halál óráján." A gyülekezet a szent-
atya ajkain függött, könyek peregtek le testvéreinknek ar-
czárói, és az angolok közöl azok, kik még nem tértek .meg, 
bizonyosan velőkig voltak meghatva. A beszéd végével a 
pápa a szomszéd angol collegium termeibe vonult, szokás 
szerint lábcsókra bocsátandó fiait. Ekkor az intézet igazga-
tója tartott a pápához hodolat-, és hálateljes beszédet. Kö-
zöljük még az intézet homlokzatán, és az ujon épitendő 
templom felé néző falra alkalmazott két feliratot. Az első. 
Pie IX Pontifex maxime — hierarchici ordinis apud anglos 
restitutor — collegii pii auctor — catholici nominis in Bri-
tanniae insulis ampliticator — tibi collegium nostrum plau-
dit — te parentem vocat — te alteram Gregorium Magnum 
— salutat. A második : In honorem Thomae episcopi can-
tuariensis martyris — Pius IX pontif. maximus — lapidom 
auspicalem novae aedis amplioris — prae veteri disjecta re-
rum asperitatibus saeculo superiore — solenmibus ceremo-
niis posuit — VIII idus Februarias An. MUCCCLXVI — 
eo consilio ut juris sacri vindici — insigne ad posteritatis 
eruditionem monumentum — constitueretur. 

VEGYESEK. 
Tiszt. Hámos Lajos ur a Prot, lap mult febr. "25.84 

- számában válaszol lapunk jan. 27-i számában Írottakra. O 
mondta, hogy mi nem tekinthetjük a prot. lelkész által ösz-
szeadott vegyes házasságot szentségnek : ezt mi egyszerűen 
visszautasítottuk, mivel a kath. egyház a keresztények között 
vagy házasságot, vagy ágyasságot ismer. O irja : „Tisztelem 
a romai kath. vallás dogmáit, tisztelem a 7 szentséget meg-
állapító tanokat ; de viszont megkívánom a tisztelt Religio-
tól is, hogy a „Prot. egy. s isk. Lap" mult évi utolsó számá-
ban kijelentett meggyőződésemet kétségbe ne vonja." Hogy 
tiszteli a kath. dogmákat, igen jól teszi, s hogy még jobban, 
és ne csak meddő elméletben, vagy a toll alatt, hanem pra-
ctice is tisztelje, mikint Hurter Fridrik, Stollberg stb. a pro-
testautismus legkitűnőbb férfiai tisztelték, legközelebb a 
szentmisében imádkozni fogunk; miután amit tisztelünk, az 
előtt meg is hajólunk : de hogy eme tiszteletért mink saját 
egyházunk tanát tagadjuk meg, sokat követel. Nem a ,Re-
ligio' itt a tanmérték,hanem a kath. egyház, mely nem figyel 

másra, mint Krisztus Jézusra. Azért, midőn t. H. Lajos ur 
irja : „Mi protestánsok a r. kath. papok által kötött házassá-
gokat szentségnek ismerjük, azt soha kérdésbe nem vonjuk: 
ugy mi is kívánjuk a ,Religio'-tól, hogy lapjaiban többször 
nyilvánított méltányosságánál fogva, ne tekintse szentség-
nek azt, mit tanunk szerint annak nem tartunk, s papjaink 
által is szentség gyanánt, s nem elválhatatlanul forrasztatott 
össze." Bocsánat ! a viszonosság megengedi, hogy t. H. Lajos 
ur a nálunk megáldott házasságot szentségnek vegye ; de 
nekünk nem az a szabályunk, mit tar t más felőlünk, hogy 
neki párhuzamos engedékenységet adjunk áruba, hanem a 
kath. egyház. Ezt követve elég viszonyosak vagyunk, lia 
kijelentjük, hogy nemcsak a vegyes, hanem bármily házas-
ságot is, melyet a prot. lelkész megáld, szentségnek tartunk, 
vallunk, s dolgainkban aszerint igazodunk ; mert hogy a 
Rota Romana szavaival éljünk ; „ad contrahendum matri-
monium, uti elevatum in sacranientuni, requiritur solum pa-
ritas baptismi, non fidei." Evvel azon tiszteletet, melyet t. 
H. L. ur dogmáink iránt tanúsított, teljes mértékben viszo-
nozzuk. Ami a vegyes házasságokat illeti, melyek prot. lel-
kész előtt köttetnek, XVI. Gergely 1841. apr. 30-i brevéje 
nyíltan mondja : „quamvis illicita, pro validis habenda." Itt 
viszonosságról sem alkura nem léphetünk, sem cserébe mit 
sem adhatunk. Mi volna a kath. egyházból, ha 19 századon 
át az ö tőle elszakadottak iránti viszonyosságból engedett 
volna? A 16-i századi hitujitók vádjai igazolva lennének. Mi 
volna, lia a protestánsokkal ezt, az unitáriusokkal azt, a tö-
rökkel, a zsidóval stb. mást csupa viszonosságból alkuba 
dobna y Nem egyház volna, hanem száz-ház. 16-ik században 
változásról vádolták, most pedig, különösen t. Hámos L. ur 
stabilismusról vádolja. Nem az itt a kérdés, hogy vallást 
cseréljünk, hanem hogy, mikor a külső vallási viszonyok 
rendezéséről tanakodunk, ne felejtsük, mit mond az egyik, 
mit a másik credo ? s abban lesz viszonosság, ha egyiket is 
ugy veszszük amint van, a másikat is, s ebből indulunk a 
középutak feltalálására. — Amit a szentségekről mond, s 
csudálkozik, hogy a kath. papság épen a házassági szentsé-
get nem öleli, csak azt jegyezzük ismét, hogy a szentségek 
az emberért vannak, aki éljen velők saját életszükségei 
szerint, nem pedig ember a szentségért, hogy mind a hét 
szentséget egymás után szedje fel. Sok laicus üdvözül anél-
kül, hogy a papirendet felvenné ; a pap is üdvözülhet anél-
kül, hogy a házassági szentséget fölvenné. A szentségek 
szükségessége az ember életszükségei szerint igazodik ; 
azért feltétlenül, elengedhetlenül, pótolhatlanul csak is a ke-
resztség (fluminis, flaminis, sanguinis) szükséges az örök 
életre. Tiszt. Hámos Lajos ur megbocsát, ha ezen másodszor 
közzé tett állitásának is igazságát kétségbe vonjuk. 

Vasárnap, mart. 11-én a pesti belvárosi templomban 
alapíttatott meg az,imádság apostolsága' nevü ajtatos egylet 
a bibornok herczegprimás jóváhagyásával. E czélra nt. We-
ninger jezsuita atya, a kalocsai érseki neveidének és gy-
mnasiumnak igazgatója feljött, s vasárnap délután 3 órakor 
Jézus szent szivéről, ennek imádásáról szentbeszédet tartott. 
A tagok már beíratják magokat. Ezen ajtatos egylet létreho-
zásán egy magyar főrangú hölgy buzgólkodott, kit az Isten 
sok malaszttal megáldott már, meg is fog áldani, kit meg-
vigasztalt, meg is fog még bővebben vigasztalni. A tagok 
imádságaiban, jócselekedeteiben ő is veend részt : ezek pedig 
soha nem maradnak áldás nélkül. Weninger atya minden 
hónap második vasárnapján az egylet előmozdítására prédi-
kálni fog. 

Parisban a kormány által kitett 100 jutalom közül az 
elemi iskolákra 99-et az iskolatestvérek növendékei nyertek 
el, Paris városa által kitett 35 jutalomból 33-at. — Számok 
ellen nincs fölebbezés. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM: A mai nyegle természettudósok. — 
A zágrábi érsek, bibornok főpásztori leveléből, korunk fő-
bajának, a hitetlenségnek szülőokairól és orvosszereiről. — 
Egyházi tudósitások. Vegyesek. 

A inai nyegle természettudósok, 
Nem sokkal jobban áll a dolog a vegytannal 

sem. Mert habár talán több úgynevezett gyakorlati 
eredményt képes kimutatni mint a természettan, és 
kutatásainak eredményeiből igen sok gyümölcsöt 
arattak a kézmüvek, gyárak, a földmivelés és orvos-
tudomány, amelyekért is szivünkből hálásak óhaj-
tunk lenni irányában, minthogy távol vagyunk at-
tól, hogy az emberek anyagi helyzetének javítására, 
nemkülönben mint ismereteink tömegének habár 
csak külső szaporítására csak ; csekély súlyt fektet-
nénk; — de tudományilag a vegytan egyetlen egy 
vonallal sem áll magasabban a természettannál. Mert 
tudományos főelve, az anyagok válrokonsága, szinte 
csak puszta név, melynek értelméről a legtökéletesb 
vegyész is oly kevéssé bir exact képzettel, valamint 
a természettudós a világosságról, a melegről és a csil-
lagász a vonzerőről. — Itt is tehát ismét csak az 
eredménynek és pedig ennek is ismét csak homá-
lyos képzetével birunk, és csak azt ismerjük fel, 
hogy bizonyos anyagok határozott arányban ve-
gyészileg egyesülnek ; még ellenben egy hasonló 
egyesülést más anyagokkal állandóan visszautasíta-
nak. De mint legyen ez lehetséges, és mi történik 
mellette? m i á l t a l eszközöltetik az, hogy az újon-
nan keletkező test egészen.más, és egészen külön-
böző tulajdonokkal látszik felruházottnak? Mind-
ezekről tulajdonkép oly kevéssé birunk képzettel,mint 
az aether-parányok rezgéséről, vagy a villanyosság 
folyadékának keringéséről. A válrokonság itt is 
csak ismét egy szó egy végsőnek, eleminek, magá-
ban véve pedig képzelhetlennek meghatározására, és 
ennek minden egyéb hasonlótóli megkülönbözte-
tésére. 

Az ásvány-, növény-, és élettan nyomozásaikat 

átalában a természet és vegytanra épitik. Eredmé-
nyeik tehát — tekintve alapelveiket, — ha csak 
puszta szavakkal nem elégitetjük ki magunkat, nem 
bírhatnak ezeknél nagyobb bizonyossággal és nyil-
vánsággal. Sőt ezek ismét sokkal homályosabbak-
nak és határozatlanabbaknak tűnnek fel a természet-, 
és vegytan eredményeinél. Az emiitett tudományok, 
tagadhatatlan, a legújabb, időben nagyon előmozdí-
tották ismereteinket a föld teste alakulása, az ásvá-
nyok képzése, az állatok és növények fejlődése, és 
ezeknek nemek s fajokra való helyesebb osztályo-
zásuk tekintetében. Ha azonban azt kérdjük a föld-
tudóstól : váljon micsoda erő által kapják a sokféle 
ásványok sajátlagos a lakjukat? vagy honnét ma-
gyarázandó az, hogy a szilárd testek parányai a 
a jegeczesitésnek különféle alakját, a folyékonyok-
nál pedig a golyós szerkezetet öltik magokra? ha 
kérdjük továbbá a füvészt és élettudóst, hogy mikép 
származik a csira sejtecse, mely minden egyes szer-
ves testnek alapja, és mi lesz belőle a termékenyítés 
után ? mi történik akkor, midőn áz ideg akár n yo-
más, akár lökés, akár lég, akár aether-hullám által 
ingereltetik? a felelettel — adósok maradnak min-
denkor. Sőt ha csak azt kérdezzük is : hogy mi a 
különbség a szerves és nem szerves test között? 
hiányzik ismét az exact válasz. Es ha a legexactabb 
tudósaikat kérjük is fel, mondanák meg, mit 
jelent azon beszédmódjuk : a természet működik, a 
természet erőt fejt ki ? miben rejlik az anyagok ala-
kulási és egyesülési módja? és sajátságos vegyészi 
elegyük? vagy mikép lehessen képzelni azt, hogy 
valamely vegyészeti elegyből az érzelés, valami iránti 
érzék, képzet és öntudat származzék? meg lehetünk 
arról győződve, hogy mindezen kérdésre nem csak 
nem exact, hanem még értelmes választ sem fognak 
adhatni. És ép oly bizonyosan tudjuk azt is, hogy 
sem jobbak sem bölcsebbek nem leszünk, ha az 
exact természetvizsgálókkal azt hiszszük, hogy a 
lélek csak esetleges működése azon ismeretlen vala-
minek, melyet ő nekik anyagnak, vagy a parányok 
sokaságának és azok sajátságos elegyének nevezni 
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tetszik, ahelyett, hogy mint eddig elfogadjuk azt : 
hogy a lélek a test irányában habár csak viszonlagos 
függetlenséggel bir. 

Ehez még a természetisme minden ágaiban ta-
pasztalható azon átalános korlát is járul, hogy a 
legegyszerűbb hatás és illetőleg kölcsönös hatásnál 
sem vagyunk képesek azt bizonyíthatni, hogy az 
anyagnak természetes tulajdonaiból vagy a termé-
szetnek (fölvett) erőiből ennek kellett szükségkép 
bekövetkezni. Az eredmény ugyan mindenütt az 
anyagokhoz és azok összeköttetéséhez látszik kötve 
lenni, ugy hogy bizonyos feltételek alatt mindany-
nyiszor beáll ; — hanem sehol, sem az anyagokban, 
sem azok összeköttetésében nem találunk habár csak 
legcsekélyebb ráutalást is, mely azon fölvéthez jo-
gosítana bárkit, hogy ez csak is magából az anya-
gok tulajdonságából és azok összeköttetéséből (elegy 
viszonyukból) származik szükségkép.1) Tapasztal-
juk ugyan azt, hogy midőn a köneny és éleny egy-
mást érintik, mind a kettő eltűnik és egy harmadik, 
egy más tünemény lép helyükbe. Az okszerűség 
elve ugyan arra kényszerit mindenkit, hogy egy 
bizonyos erőt vagy működést tegyen föl, mely ezen 
változást eredményezte. De váljon mi jogosit föl arra 
minket, hogy ezen erőt akár a könenynek, akár az 
élenynek, akár mindkettőjüknek egyetemben tulaj-
donítsuk ? Mindketten semmikép sem mutatkoztak 
tevékenyeknek, működésökről mit sem láttunk, sőt 
ellenkezőleg mindketten csak egy bizonyos hatást 
tűrtek, egy oly hatást, mely ellen nem szegülhettek; 
mert ime eltűntek és egygyé lettek, mely egyesü-
lésből a villanyozásnak hatása által ismét kiszorit-
tathatnak. És mutatis mutandis ugyanez áll a termé-
szet határa közti minden hatásokról és változásokról. 
— Minő joggal állithatja tehát az exact természet-
tudomány, hogy az úgynevezett természetfolyam 
azaz : a nyilatkozó hatások összesége szabályszerű 
összeköttetésében csak csupán önmagából és csak is 
a létező anyagoknak erőikkel való (véletlen) össze-
köttetéséből ered? — Nem volnánk-e hasonlólag 
feljogosítva evvel ellenkezőleg azt vitatni: hogy 
semmiféle hatás sem eszközöltetik a létező anyagok 
és azok ereje által, hanem hogy egy felsőbb hatalom 
működik mindenben közre annyiban, amennyiben 
a dolgok által, mint csupa közegek által, hat, és 
csak is ő okozza, hogy a hatások, melyekre az anya-
gok képesek, melyek azonban nem szükségesek, 
tehát szükségkép és közvetlenül azokból nem is 

') Lotze. Microcoamus I. köt. 403. 416. 1. 

származhatnak, és melyek mint ilyenek mindenkor 
csupán csak lehetségesek, valósuljanak. Az egyik 
fölvét szintúgy elfogadható mint a másik, és ennél-
fogva csak egyéb mélyebben beható megfontolás 
alapján leend meghatározandó: a kettő közül me-
lyik bir a valószínűségnek magas fokával? 

Ha tehát a. készült számadásnak utmutatása 
fonalán levonjuk mindazt, ami annak nyomán az 
exact tudományokban csak a föltétekhez, a hithez 
tartozik, csak igen csekély mértéke maradand a va-
lóságos tudatnak, mely tartalmára nézve is nem 
igen nagy jelentőségűnek tűnik fel. Mindazonáltal 
a szónak szűkebb és szorosb értelmében vett emberi 
tudatnak minden, habár legszerényebb mértéke is, 
és ennek legcsekélyebb szaporitása is legnagyobb 
jelentőségű az emberi szellemre nézve. Mert a való-
ságos exact tudatnak azon szilárd és helyükből ki 
nem mozditható határkövei, melyeket a gondolatnak 
megmérlietlen területén felállít, nemcsak útmutató-
ul szolgálnak a további nyomozásoknál, hanem 
együttesen a törvényes rendszabálynak egy nemét 
képezik, mely a kószáló gondolatot korlátozza, és 
melyet semmiféle szemlélődésnek, vallásnak, hitnek 
át nem szabad hágni, hanem mely szerint inkább 
minden tudományos nézet, személyes meggyőződés 
alkalmazkodik, és melyhez alkalmazkodnia kell, ha 
figyelemre igényt kiván tartani. Semmiféle bölcsé-
szet, vagy egyházi határozat, vagy állitólagos ki-
nyilatkoztatás nem fog érvényre juthatni és elisme-
rést nyerhetni, mely akár a methematikának tételei-
vel, akár a természet vizsgálódásnak szorosan bebi-
zonyított eredményeivel ellenkezik. Ezt eléggé bizo-
nyitja a vallás és bölcsészeinek történelme — de ez 
máskép nem is lehetséges. 

Annál szükségesebb volna tehát, hogy a szoro-
san vett, sajátlagos tudat lehetőleg legszigorúbban 
elválasztatnék mindenben a puszta föltéttől, és a 
tudományos hit a személyes meggyőződéstől. — De 
értekezésünknek legalább tagadhatatlan eredménye 
az, hogy a tudományok jelenlegi rendszerében, még 
az úgynevezett exact tudományokban is a tudat a 
hittel legszorosabban függnek össze, és högy tudo-
mányos ismereteink nagy része nem a tudatnak, 
hanem a hitnek köréhez tartoznak. — Es valójában 
csak is minden helyes gondolkozás, és valódi tudo-
mányosság hiányából származhatik a már divatos 
természetvizsgálódásnak azon hiu képzelete, hogy 
minden eredményeiben, következtetéseiben, föltevé-
seiben egy szoros sajátképi tudattal bir ; és innét 
magyarázandó azon tapasztalható elbizakodottsága 
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is, melynél fogva a tudatnak ezen képzelt magas-
latáról csak szánakozólag szokott letekinteni a böl-
csészet és egyéb tudományok törekvéseire. 

Tömöri. 

A zágrábi érsek, bibornok főpásztori leveléből, ko-
rnak főbajának, a hitetlenségnek szülőokairól és or-

vossz ereiről : 

Inter tot, tamque acerba mala , quibuscum luctari, 
aevo nostro, cogitur saneta religio, et Ecclesia nostra, vix 
aliud május est atque pernieiosius, quam tristis, penes omnes 
hominum classes, in dies inagis semet exerens spiritus incre-
dulitatis ; tepor iste, incuria, atque adeo viliponsio rerum ad 
fidem et religionis exercitium pertinentium. Indifferentismi 
religiosi contagio tantopere jani corripuit mentes cordaque 
hominum, maxime superficiali quadam literarum cognitione 
tinctorum, ut non modo superbe negligant in fidei christi-
anae placitis solidas sibi comparare notitias ; non modo non 
ambiant laudem integritatis lidei, quam a majoribus suis fe-
lici consecuti sunt haereditate, sed plane affectata hac in parte 
ignorantia glorientur, ac paeno pudori sibi ducant, viva fide 
praeditis accenseri christianis. Deplorabilis hic tepor religi-
osus, apud bene multos in apertum plane degeneravit odium 
religionis ; apud alios in veri nominis deflexit acediam ; 
apud plerosque tristem adeo rerum ad íidem et religionem 
pertinentium induxit incuriam, ut vix aliquando divino in-
t e r v e n a n t cultui ; réfugiant , immo aperte vilipendant publi-
cas in fidei dogmatibus, puriorisque vitae placitis institutio-
nes ; dedignentur uti sanctificandae animae mediis, per au-
ctorem fidei nostrae, tam salubriter, tantaque cum amoris 
Providentia, in innocentiao ac salutis hominum subsidium in-
stitutis ; ut jejunii, abstinentiae, aliisque vetustate sua ve-
nerandas, ac insigni sua utilitate, longa saeculorum serie 
commendatas Ecclesiae leges despiciant, immo tales in super-
stitionum, et prudente homine indignarum minutiarum cate-
goriam relegent. 

Quales ex deploranda idgenus christianae fidei relaxa-
tione promanare debeant sequelae, sana ratio, sed magis 
adhuc universalis demonstrat experientia. Profecto, tanto-
pere rofrigescente fidei ardore, nemo mirari debet, mundum 
inundari impiis, in subruitionem christianae fidei directis, 
naturalismi, ut aiunt, et rationalismi, nec non materialismi, 
atque adeo aperti atheismi principiis refertis libris et pagel-
lis publicis. Nemo mirari debet, ipsa religionis et theologiae 
naturalis dogmata, ipsa sanae humanae rationi innata, ac 
communi omnium rationum, saeculorumque consensu stabi-
lita, de morum probitate, de justifia et aequitate axiomata 
in dubium vocari, par tem in omnem torqueri, non raro 
aperte impugnari, ipsum adeo virtutem inter et vitium in-
tercedens discrimen audaci cum petulantia pernegari . Et , 
siquidem idmodi principiorum perversitas non possit non fu-
nestum suum in actiones hominum vitamque exerere influ-
xum : nemo etiam mirari potest, majorem in dies invale-
scere morum licentiam, arbitraria divortia tristem in modum 
multiplicari, vagae libidinis, et laseiviae pestem caput eri-

gere, usque adeo, ut in multis urbibus, amplioribusque op-
pidis illegitimarum prolium numerus paene numerum ad-
tingat par tuum legitimorum. Nemo porro miretur, actiones, 
studia, totamque hominum contentionem, non j am ad asse-
cutionem supremi, nobis per creatorem praestituti, finis, sed 
in honorum, dignitatum, opum et commoditatum, voluptatum-
que omnis generis acquisitiones dirigi, sieque nobilem il-
lám characteris rectitudinem, simplicitatem, teneram in pro-
missorum exsolutione fidem, quae tantopere distinguebant 
primos christianos, sensim evanescere in tantum, ut ipsa ju-
risjurandi sanetimonia haud tutum amplius eruendae veri-
tatis praebeat subsidium. Verbo : postquam fides Christiana 
in tam miserandum modum at tenuata est in mentibus, cor-
dibusque hominum ; nil mirum, abominandam illam morum 
perversitatem, quae, antequam lux evangelii mundo illata 
fuisset, undique grassabatur, grassaturque hodiedum apud 
cunctos, benefieo christianae fidei lumine destitutos populos, 
magnis iterum passibus suum recuperare impérium. Quem-
admodum enim certum est, ingentem illam gentilium morum 
corruptelam unice christianae veritatis pharmaco depulsam 
fuisse ; quemadmodum certum est, non suppetere humano 
generi aliud sub sole nomen, in quo verae humanitatis, ger-
manae culturae, innocentiae, veraeque pietatis firmum ha-
bere possit praesidium, quam sit nomen Jesu Salvatoris : ita 
quoque certum est, infirmato, contempto, aut plane eradicate 
hoc nomine, priscam illam, corruptae nostrae naturae inhae-
rentem, morum barbariem reviviscere, eoque rursum incre-
scere magis, quo longius receditur a salutiferis placitis chri-
stianae fidei. 

Quod majorem in modum äuget solicitudinem, vivaque 
bonorum omnium corda replere debet tristitia, est, quod, li-
cet refrigescentis fidei calamitas tantas jam undique strages 
ediderit, porroque edere pergat : perpauci tarnen, apud nos 
saltern, in cultiorum hominum classe reperiantur, qui suas 
ingenii dotes in fidei subsidium, repellondamque hanc incre-
dulitatis pestem voilent convertere ; qui seu auctoritate, seu 
calamo suo, huic tam aeriter oppugnato humanae prosperi-
tatis praesidio suppetias ferre officii sui ducerent, aut gló-
riáé suae et dignitatis. Apud exteras nationes surgunt de 
tempore in tempus, cordati, etiam saeculares viri, qui ingens 
religionis momentum in imis pectoris sui recessibus persen-
tiscentes, et magnitudinem periculi, e labascente religiosa 
fide in humánum genus profluentis, condigne aestimantes, 
omnes mentis suae dotes, omnem virium suarum contentio-
nem, totumque a Deo sibi concessum vitae tempus huic, no-
bilissimo sane, saluberrimoque fini haud dubitent sacrificare. 
Nominatim in Gallia, rccentissimis temporibus, magnanimi 
exstiterunt idgenus christianae fidei defensores, praeclaris-
simis vetustatis apologetis jure comparandi : uti de Maistre, 
Chateaubriand, Montalembert, Ségur, Nicola, aliique bene 
multi, qui stupendo ingenii acumine, vastissima omnis ge-
neris eruditione praediti, totam paene suam vitam admira-
bili cum perseverantia, edendis in fidei, et Ecclesiae catho-
licae defensionem operibus consumpserunt. Talia apud nos, 
inter saeculares presertim viros exempla f rus t ra inquiremus. 
Contra innumeri omni ex angulo emergunt, qui haud me-
lius de humano gonere se mereri posse existimant, quam si 
procacibus suis sarcasmis, insulsisque facetiis, aut impie et 
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malitiose concinnatis suis sophismatibus, ampiius adhuc sub-
ruere possint roligiosam fidem popularium suorurn ; quod 
et faciunt quam solortissime. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 15-én. Nem levén napi lapunk, melyben, 

amint némely kérdés felmerül, vagy csak még közelget, oly 
szellemi erők, melyek, az örök igazság tételeit kellő terjede-
lemben ismervén, képesek és készek a szükségnek eleget 
tenni, felosztva magok között a felmerült vagy felmerülendő 
kérdés részleteit, egyszerre, vagy nap-nap-után hittani, sta-
tistikai, történeti, diplomatai, politikai, tapasztalati, polémiái 
s részletesen magyar szempontból felkapják, feldolgozzák, 
az olvasó közönséget tájékoztassák : ma kényszerülünk 
ugyanezt több lapokban, több embertől, több pénzen felke-
resni, s hozzá, ha átalános szempontból tekintjük, még si-
lány jószágot vásárolunk, mivel quot capita tot sententiae, s 
aki a hittani dogmaticus részt taglalja, nem vált szót avval, 
ki a statistikai, vagy tapasztalati részt tárgyalja, s ha igy 
több ujságlapban, költségesebben mégis a kérdést minden 
részleteiben megtaláljuk, ezt csak esetlegességnek tulajdonit-
hatjuk, mivel az Írásban nem volt terv, nem volt fegyelem, 
nincsen tehát az egészben, a több lapokból felkeresett érte-
kezésekben összhangzás, ezt az olvasó maga kénytelen sa-
ját elmélkedéseivél előteremteni. Ha pedig egy ugyanazon 
lap tárgyal valamely kérdést, lehet, hogy az egyetlen Író-
ban teljes a készültség, elegendő a buzgalom, az olvasó 
kénytelen azon egy kérdésnek részleteit hetek, hónapok 
után bevárni, úgyhogy, mikor a kérdés tárgyalásának végső 
czikkei megjelennek, az elsők az olvasónál már feledésbe 
mentek. — Igy já runk mink is, gyengeségünk érzetében, 
az iskola-, a központosított oktatásügy gyei : messze vagyunk 
a kezdettől ; pedig hogy a tárgyalás gyümölcsöt teremjen 
az olvasásnál, a kezdetnek az elmében közel kell lenni a 
véghez. 

Emiitők hittani, dogmaticüs szempontból, hogy az ál-
lam-, a kényszeroktatás eminenter forradalmi és protestáns 
eljárás, leviszi az államot, mely mindent kényszerrel végez, 
a családba, a társadalomba, hogy a gyermeket a szülőtől, az 
egyháztól elrabolja, azért jogokat tapod, szabadságot gyil-
kol. Legyen oktatás, — volt is ; legyen tanítás, legyen iskola, 
— volt is ; mielőtt mai államáraink az iskolára, a népoktatásra 
gondoltak volna, az egyház már 18 századig tanított, okta-
tott, nevelt, ingyen, szorgalmasan, nem democrata, vagy 
aristocrata társadalom czéljaira, hanem a kor. társadalom 
érdekében, a lelkek üdvösségére. Az örök igazságokat adta 
elö, melyeket ismerni kell az örök életre, a 7 évos gyermek-
ből, az egyszerű pórból műveltebb, tudósabb embert képe-
zétt, mintsem a pogány bölcsek valának egykoron, vagy 
mintsem a mai pantheisták az ö üres elméletoikkel, melyeket 
ma felállítanak, hogy azokat holnap ők, vagy mások leront-
sák. Ha az egyház, s ennek szellemétől felbuzdult sok lélek 
a mai reformérokra várakozott volna, mig ezek iskolákat 
nyitnak, Europa pusztább sivatag lett volna Asiánál, Afri-
kánál, felemésztetve önmagában és a barbarok által. E re-
formérck saját müveltségöket is a ka th . egyháznak köszö-
nik ; s hálából a jótéteményt ellene fordítják. — Legyen 

iskola, az egyház örülni fog, minél több lesz ; de legyen, 
maradjon az iskola társadalmi intézmény, nem pedig állami 
gép az uralkodó, vagy uralkodásra törekvő eszmék diadal-
mára e földön. Ily politikai vélemények csak a földi élet-
módról szólanak, az embert erkölcsössé, műveltté, tudóssá 
nem teszik, tehát nem nevelhetnek embert. Az igazság, az 
erkölcs, a szellemi tekintély nevel, oktat, nem pedig az ál-
lami hatalom, sem politikai vélemény. Az igazságra, az er-
kölcsre neveltetik az ember, nem pedig politikai véleményre. 
Legyen becse a politikai véleményeknek, mink is tisztelünk, 
vallunk ilyeket. Igyekezzék kiki saját véleményét terjeszteni, 
ennek elfogadására másokat persuasio utján rábírni, szabad 
dolgot teend,ha véleménye nem üyilt tévely, nem erkölcstelen-
ség: de a persuasio felnőttekhez intéztetik. Az egész ifjúsá-
got egy politikai véleménynek feláldozni, hajmeresztő me-
rény ; a véleményt. azon elmékre tukmálni, melyek itélni 
nem képesek, erkölcstelen eljárás. Csak az örök igazságot 
lehet bün nélkül az ifjú nemzedéknek hirdetni. Segitse az 
állam az iskolákat az ő keletkeztökben, védje fönállásukat, 
szabad működésüket, segitse, hogy áldásosabbakká lehesse-
n e k ; de ne uralkodjék fölöttök. Az iskola az igazságnak, a 
ker. emberi- kötelességnek szolgál, nem pedig az állam idő-
közi elméleteinek. A kath. hittan kárhoztatja, ha az állam 
az iskolákat saját czéljaira elkobozza, belölök képező gépe-
ket csinál : kárhoztatja, lia az állam épen semmit sem tesz 
az iskolákra. Az ember az örök üdvösségre van teremtve, 
amire kötelességei vannak : ezeket ismernie kell, hogy tel-
jesíthesse ; az iskola bővebben ismerteti meg az emberrel 
eme kötelességeket,' és a tökéletesebb teljesitésnek a módját : 
valamint tehát az állani az emberért, a társadalomért van, 
nem pedig a'z ember, vagy a társadalom az államért ; az ál-
lam tartozik segítséget adni az embernek, a társadalomnak. 
Ha elkobozza az iskolákat, a társadalmat öli : ha semmit 
sem tesz reájok nézve, kötelességét mulasztja. Akik mond-
ják : az ember az államért, az állam czéljaira van, azok vi-
ta t ják a kényszeriskolát. Ha az állani birja az embert, akkor 
valóban birja elméjét is ; akkor szedheti a szülők kezeiből a 
fiakat, hogy ezeknek elméit saját belátása szerint idomitsa. 
Az ,Uj korszak' t. férfiai állainiskolát, kényszeroktatást 
akarnak ; mi czélra ? talán hogy tökéletes embert képezze-
nek '? Koránsem, hanem tökéletes democratát. Az iskolának 
czélja szerintök nem a tökéletes ember, hanem a tökéletes 
democrata az emberben. Még nincs elég democrata ; iskola 
által 25 év alatt az egész ifjú nemzedék democratává ido-
mittatik : ,éljen' tehát a kényszeriskolának ! A monarcliicus 
társadalom fizesse az iskolákat, hogy democrata nemzedéket 
növeljen ! a kath. társadalom fizesse az iskolaadót, hogy 
prot. nemzedéket idomitson k i : a mai nemzedék országos 
áldozatok felajánlásával legyen rajta, hogy oly nemzedéket 
alakitson ki, mely atyáinak sírjaira a megvetés, az átok kö-
veit fogja dobni. Es mivel a democratai életmód hasznossága, 
czélszeriisége nagy viták tárgya, problematicus, kétes : te-
gyen tehát a mostani nemzedék kísérletet az egész iiju nem-
zedékkel, áldozza fel az ifjú nemzedéket, mely a szülök 
kezébe oly nagy kötelesség mellett letétetett, néhány nyug-
talan elme ötletének. Ha önmagától, a dolgok természetes 
folyamában fejlődik a democratia, helyeselni lehet, s talán 
kell is ; de hogy kényszerrel teremtessék elő, hol magától 



nem fejlődnék ki, ez a nemzet ellen elkövetett legna-
gyobb bün. Nem a democratia lenne itt a bün, hanem a kény-
szer, a mód, melylyel előteremtetik, a nemzetre rákénysze-
ríttetik. A titkos társulatok összeesküvések, furakodások 
által, tekervényes utakon törekednek, hogy democrata tár-
sadalmat teremtsenek : az ,Uj korszak' t. férfiai nemesen 
őszinték, hogy ezt, saját személyök veszedelme, saját költ-
ségök nélkül, az állam karhatalma által hozzák létre. 

Az állatot szoktuk kényszeríteni, az embert szabadság 
által kormányozni : ,Uj korszak' a jelen időnek szülőit 
akar ja kényszeríteni az államiskola elfogadására. Ha arra 
sarkalná a szülőket, hogy gyermekeiket neveljék, oktassák, 
magok s mások által ; de ez kétséges eredmény, ez demo-
crata társadalmat nem szülne ; mire kényszeritik tehát a szü-
lőket ? Hogy államiskolába tereljék gyermekeiket ; hogy 
ők másképen ne oktassanak, semmint az államiskolában 
oktattatnak az ifjak. Procrustet ágya , melyhez minden 
szülőnek ilja méretni fog; ha rövidebb, kihuzatik, ha hosz-
szabb, megcsonkitatik, ha sem a kihúzásra, sem a megcsonkí-
tásra nem alkalmas, például az igazi kath. nevelés, mely uj 
dogmát el nem fogad, a létezőt ki nem tagadja, az a társa-
dalom javaiból, például a hivatalokból száműzetik. Ahol ál-
lamiskola van, rendesen az is megvan, hogy az állam hiva-
talnokai belőle vétetnek. Democrata, és ily zsarnokság a 
szülök lelkismerete és az ilju nemzedék elméje fölött ! Hol 
is volt democrata, és nem hajlandó a zsarnokságra, ha meg-
kapari thatta ? Zsarnok zsarnoki módon uj nemzedéket ko-
vácsol magának, a jelen társadalom, a mai szülök véres 
verítékén. Amit elmében fogan, legyen bár a legkiállhatat-
lanabb zsarnokság, ez mégis jó eszköz lesz, csak alkalmas 
legyen. 

A 16-ik századi reformatio kath. elméket talált a ke-
resztényekbon, kivánt pedig prot. elméket, kivánt prot. tár-
sadalmat ; legalkalmasabb eszköz volt az iskola. Kényszerí-
teni a szülőket még nem lehetett, hogy valamely prot. feje-
delem által emelt iskolába küldjék fiaikat, mivel a kath. ér-
zelem, öntudat, hogy a szülő neveli a gyermeket, nem pedig 
az állam, nagy, erős volt. A prot. reformátorok nem is gon-
doltak arra, hogy ők a szülőket kényszerithessék : igy fo-
god , nevelni , neveltetni gyermekeidet, itt és nem másutt. 
Az akkori absolutia birta a felnőtteket, de hogy a gyer-
mekeket is elkobozhassa, erre még nem merészkedett : a 
forradalmi absolutia, a democratai államgazdálkodás ezt ne-
hézség nélkül megteszi. Az egy Calvint kivéve Genfben, a 
protestánsok mind kath. módot tartottak az iskolákra, t. i. 
egyetemeket, közép-, s elemi tanodákat nyitottak, lehetőleg 
legbuzgóbb, s legnevezetesebb tanárokkal,tanitókkal ellátták, 
iskoladijakat alapítottak, irtak, saját iskoláikát, saját taná-
raikat, könyveiket dicsérték, hogy oktatásuknak tekintélyt, 
ez által iskolájuknak számos tanonczokat szerezzenek. A 
vívmány részükön volt, mert a kath. egyetemeket, káptala-
nokat, alapítványokat erőszakkal elkobozták ; a prot. feje-
delmek a kath. püspökségek, apátságok, prépostságok, káp-
talanok, zárdák, s mise-alapitványok javaiból rögtön meg-
gazdagodva, a kor büszkeségének hódoltak, hogy egyeteme-
ket emelve, tudósokat meghiva, ezek által dicsértessenek, a 
külföld előtt védélmeztessenek. Szép Fülöp, Bajor Lajos ud-
vara tele volt legistákkal, canonistákkal, nominalistákkal. 

Az angol koronának ma is van tudósokból, jogászokból 
egylete, mely a nagy kérdésekben megkérdeztetik. A mai 
napi irodalom tisztét a dicséretekben az akkor kiadott köny-
vek előszavai pótolták ; a mai diplomatiát az egyetemi ta-
nárok határozatai helyettesittették. A főkérdések, a nemzet-
közi érdekű tárgyak egyetemek által döntettek el ; ha volt 
kard, érvényesítette a tudósok ítéletét. Hassiai Fülöp első 
feleségéhez még másodikat is kivánt, teheti-e ? a prot tudó-
sokhoz fordult, s Luther Márton nem késett ,igennel' felelni, 
„mert e fejedelemre szükségünk vagyon." 

A protestánsok Németországban iskolák és irodalom 
által túlsúlyt nyertek a katholikusok fölött. A kath. Fran-
cziaország a corpus evangelicorum-ot, mely a diaetákon sze-
repelt, erősen támogatta. A német diaetán a romai biroda-
lomban többségben voltak. Prága és Bécs, hol kath. egye-
tem volt, távol, Németország határán levén, a protestánsok 
tidsulyát egyenlőre sem hozhatta. Azon fölül a prágait a 
titkosan szított hussita mozgalom, mely német és cseh nem-
zetiség törekvéseibe bujt, emésztette; a bécsi egyetemet 
csak sz. Canisius Péter vezette vissza valahogy a kath. hitre. 
Közel volt, hogy a kath. város egészen protestáns lesz, mi-
kint ma, hogy egészen zsidó lesz. Ahoz még a prot. mozga-
lom a gazdagabb, a kereskedő városokat lepte meg, hogy 
innen a közvéleménynyel az egész vidéken uralkodjék. A 
pórnép a kath. egyház kezében maradott. A reformátorok, 
mikint Voltaire, a pórnépet nem tartották méltóvá, hogy 
vele bajlódjanak, ők a fejedelmet, az aristocratiát, a tudóso-
kat, a kereskedőket keresték fel. Az ő túlsúlyúk tehát igen 
természetesnek találtatik Németországban. A fejedelmek 
kath. egyházi javakból dúsan fizettek, a tudósok irtak vég 
nélkül ; a német nemzet, mely középkorban egész Európát 
kormányozta, irka nemzet lett ; hitágazatait elvetve, a me-
taphysica homályaiban kereste a természeti igazság töredé-
keit, miglen ezeket is elvesztette. 

Ezen alárendeltségből még kiemelkedett volna a kath. 
nép ; de bent a febronius elvek akadályozták, rugerejét meg-
szakították. Ez nagyobb csapás volt a reformationál, mivel 
a hierarchiának fejeit, tagjait öldökölte : egyik részről a 
prot. fejedelmek absolutiája, másik részről a febronianus 
caesarismus lehetővé tette nemcsak a franczia forradalmat, 
hanem ennek merész cselekedetét, hogy államiskolát, kény-
szeriskolát parancsoljon. Lát ták hogy ily merényt is lehet 
elkövetni a családokon, az elméken, — tehát zavar nélkül 
megtették. 

A prot. államok felkapták ezen eszközt. Amit egy con-
vent tett, megtehette egy prot. fejedelem is; hiszen ami me-
rényt elkövetett a franczia forradalom a személyen és a bir-
tokon, azt a prot. fejedelmek 16-ik században, 270 évvel 
előbb megtették. Tanult a forradalom VIII Henriktől és 
Brandenburgi Alberttől, miért ne tanult volna később a prot. 
fejedelem valamit a 89-i forradalomtól? A jószág-elkobzá-
sok után csak az elmék elkobzása következhetik, hogy 
azután az egész személyt lehessen elkobozni, s elkobozva 
tartani. Mint jótétemény fogadtatott, s végrehajtatott a 
kényszeriskola. Poroszországban Hardenberg berezeg, Ba-
jorországban Montgelas gróf, mintkettő ocsmányéletü, voltak 
a végrehajtó eszközök. 

Az egyház nem záratott ki az iskolából ; a jozefinismus 



M 174 M— 

alkalmas eszközt talált a papságban. Felirattak az iskoláz-
ható fiuk, leányok, törvény volt : 8 évtől 14-ig az államis-
kolába kell küldeni a fiút, — különben büntetés. A szülőket, 
az egyházat az állam akarta pótolni az oktatásban. A pap-
ság, jozefinus levén, nem láthatta e rendszer veszélyeit, üd-
vözölte, előmozditotta a kényszeritett állami oktatást. Az 
állam lett szülő, egyház, társadalom, minden, — semmi nem 
történt, ami az államtól nem született volna. Ezt a caesaris-
mus megtette, de hogy a democratia megtegye, csak ugy 
érhetjük, ha a caesarismust és a democratiát egy s ugyan-
azon dolognak veszsziik. Lett Schulzwang, a pap pedig ál-
lami Hauptschulmeister : fölötte a mindenható, minden-
tudó bureaucratia. Az állam lett az egyedüli tanitó, 
az ő nevében tanított a kath. pap is, igy akarta ezt a köz-
pontosítás, mely e század első felében a franczia forradalom 
mintájára, kivéve Angolországot, egész Európában ural-
kodott. 

Az egyház 1839 óta visszakezdte követelni szabadsá-
gait ; feleszmélt a papság az országokban, s borzalomban 
látta, hogy az állami oktatás alatt protestáns lett még saját 
népe is. Kezdődött az elvharcz a tanokban, végre a főkér-
dés1: államiskola vagy magániskola? kényszeroktatás vagy 
szabadoktatás ? Parisis, langrési, később arrâsi püspök, kit 
az Isten folyó év mart. 6-án égi jutalomra hivott, az állami 
kényszeroktatás ostromlóinak vezére volt. A bureaucratia, 
nem harczolliatván az elvekben, annál szívósabban ragasz-
kodott az államtanitás gyakorlatához, ugy is birtokban ült ; 
ő nemcsak tanított, hanem a tanítással egyedáruskodott is. 
Előhívta a papot az iskolába, inspector nevet adott neki : 
de Staatsschuliuspector nevet. Ezen inspector nem az egy-
ház, nem a család, hanem az állani nevében tisztkedett, lett 
államhivatalnok. ,Euntes docete'' az egyháznak lehetetlenné 
tétetett. Kereszt helyett kard tanított ; a ministeri iroda ca-
thedra institutionis, a katholikusokra cathedra pestilentiae 
lett. Mikor a pap nem az egyház nevében lépett a tanodába, 
az egyház onnan már kizárva volt : később ez ki is monda-
tott. Ideig koráig pap volt inspector, később világival válta-
tott fel. Nem csuda, — mikor a pap elfogadta, hogy az állam 
nevében lép be az iskolába, saját kiűzetését irta alá. (Folyt.) 

EGER, febr. 25. Városunk a gyászos emlékű képvi-
selő választások óta folytonosan a nyugtalanság s mozgal-
mak korát éli, mely a lakosság minden rétegén átvonul, 
fájdalom, —- a hitélet nem kis hátrányára. 

Mintha Pandora szelenczéje tárult volna föl, ugy áraszt 
el szivet, lelket a baj és fájdalom, s a gyászos képet teljesen 
kiegészíti annak tudata, hogy mindez az igazság, testvéri-
ség, vallás rovására történik. Alig van a társas életnek föl-
tünöbb köre, hol párt-szenvedélyek pusztító nyomát ne 
kelljen fölismernünk. 

Ily szomoritó körülmények közt valódi oázokként tűn-
nek föl e pusztaságban némely haladási jelenségek, melye-
ken az ember szeme örömmel pihen meg. Ilyennek tekint-
hető kétségkívül azon mozzanat, hogy városunk egyik hós-
tyáján a földmivesek olvasó-kört állítottak, melybe több, 
jószellemü lapot jára tnak. 

Őrizze meg őket a béke fejedelme azon nagy szelle-
mek (?) befolyásától, kik — ugy látszik — egy más szellem 

sugallata nyomán, sok körben oly ügyesen tudják felforgatni 
a békét. 

Nem régen a kisded-óvodában fordultam meg, mely-
nek helyisége ugyan nem eléggé kényelmes, s kis polgárai 
sem igen nagy számmal látogatják, de tisztaságot s rendet 
illetőleg, nem érheti az intézetet alapos kifogás. 

Cássinónk minden tekintetben a régi, kivéve néhány 
újságot, kiknek nagy bajjal sikerült fölvétetni ; tisztviselö-
sége szinte a régi, hogy miért ? azt jó leszen meg nem irnom, 
nehogy alkotmányos egri bánásmódban részesüljek : megve-
retés vagy legalább is ablaktörés ; szelleme hasonlóképen a 
régi, vajha legalább erről Írhatnám már, hogy uj ! 

A növendékpapság magán körében elvonulva, két al-
kalommal rondezett utólsó levelem óta házi ünnepélyt : ka-
rácsonkor s farsang utólsó napján. Karácson elöestjén a hat 
osztály részére hat diszes karácsonfa volt fölállítva, s szala-
gokkal, képekkel, olvasókkal, könyvekkel díszítve, melyeket 
sorsolás utján osztottak meg magok közt a növendékek. Az 
ünnepély egyéb részeit ekkor, valamint farsang utólsó est-
jén is, költemények elszavalása, ének s zene, — fénypont-
ját pedig különösen Liszt F . „fête hongroise" czimü ép oly 
jeles, mint előadás s illetőleg nehéz darabja képezték. 

Hogy a növendékeknek zene- s énekbeni ügyességök 
fejlesztésére tér adassék, s szórakozásukban is alkalmok 
legyen a szépet nemessel s hasznossal egyesíteni ; másrészt 
pedig a tantermekben annyira óhajtandó folytonos csend 
legalább megközelitessék : mint értesülve vagyok —• más 
papneveldék példájára Egerben is van alapos és örvendetes 
kilátás egy zenede legközelebbi fölállítására. 

r. I. 
r 

PECS, niart. 8-án. A „Religio" 18-ik számában egy 
pécsi levél igy szólt : „Tanintézeteinknél — úgymond — e 
hónapban tartatnak a félévi vizsgálatok. Az eredményről 
nincs biztos tudomásom. Annyit azonban hallottam, hogy a 
püspöki joglyceum polgárai szerint a gyászos emlékű várnai 
csatát előzményeiben a római pápa követe idézte elő ; holott 
— lia jól emlékszem — Vaszary Kolos uram ezelőtt egy pár 
évvel egy külön füzetkében alapos érvekkel azt máskép 
bizonyitotta." Ezen megjegyzést, e vádat egyenesen vissza-
utasítjuk. Visszautasítjuk azt is, mint ha a joglyceum kér-
désben levő polgára határozottan azt állította volna : „mi-
szerint a gyászos emlékű várnai csatát előzményeiben a 
római pápa követe idézte elő." Megemlített néhány véle-
ményt, s ezek között a pápai követről is volt szó ; de a do-
log egészen máskép történt, mint azt a levélíró a világ elé 
hozni, és ezáltal nem a tanítványt, hanem a tanárt bélye-
gezni szeretné. A pécsi püspöki joglycfeum történelem taná-
rának sem múltja, sem jelene nem olyan, hogy őt rosz 
irány, vagy egyházellenes indulatról bár ki is vádolhatná. 
Azután tudnia kellene a levélíró urnák, hogy a tanítvány 
sokszor olyat állit, amit tanárától soha sem hallott ; a tanít-
vány szavaiból a tanár szellemét megítélni (?) nem lehet ; 
mily sokszor történik, hogy a tanár legvilágosabb szavait a 
tanítvány elmagyarázza ? E példa ugyan a jelen esetre nem 
illik, mert itt sem elmagyarázás, sem olynemii határozott állí-
tás, amilyent a levelező ur felhoz, nem történt. Ha a levélíró 
jelen lett volna, hallhatott volna oly dolgokat is, melyekre 
gyengéd lelkismerete, és vallásos érzelme tökéletesen meg-
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nyughatik. Különben elhiheti ön, hogy mi is tudjuk mit állit 
Yaszary Kolos uram, s annak idején szólottunk is róla. 
Azután legyen ön nyugodt, a pécsi püspöki joglyceum törté-
nelem tanára az egyház, annak feje s az igazság iránt min-
denkor fog annyi tisztelettel viseltetni, mint bárki más.*) 

Dr. Szeredy József. 
FREIBURG, (Breisgau.) A badeni vitás ügy u j phá-

sisba lépett, mely a lelkismeret szabadsága nemes védőinek 
ismét nem kedvez. A belügyminister uj iskola-törvényjavas-
latot készitett, melynek alapul kell szolgálni a kormány és 
az egyház képviselői közötti alkudozásokban. Elég leend a 
,kölni lapok' nyomán ama tervezet föczikkeit megismer-
tetni, hogy annak meggyőződésére jussunk, hogy a tárgya-
lásoknak eredményteleneknek keilend lenni. A szülők ama 
tervezet szerint kényszerítve leendnének gyermekeiket vagy 
nyilvános azaz állam-, vagy magántanodába küldeni ; de az 
utóbbi esetben a gyermekek mégis az államtanodákban 
kényszerülnének vizsgát tenni ; és ha itt szerzett ismereteik 
elégteleneknek jelentetnének ki, akkor az államtanodán 
kell ismételniök a tanfolyamot. — Minden egyes községnek 
kormány-tanodát kell állitani. A confessionalis iskolák nyil-
vánosoknak tekintendők. Az egyházi alapítványok hozzájá-
rulnának a felekezetiekből államiakká vált iskolák fentar-
tásához. A községi vegyes, vallási jelleg nélküli tanodák fe l -
állítását előmozdítani, pártolni kell. Azon felekezeti tanodák, 
melyek három éven át 20 tanoncznál többet nem nyernek, 
elnyomandók, és vegyes tanodákká átalakitandók, és ez 
történhetik egyházi hatóság hozzájárulása nélkül. Az 
iskolákra fordítandó költségek szaporittatnak. Az iskolai 
hatóságok semmiféle egyházi jelleggel nem birnak, és kizá-
rólag a kormány által neveztetnek. Az 1864-i iskolai tör-
vény tehát, mely ellen az érsek körlevelében tiltakozott, lé-
nyegben ismét megujittatnék. Az elemi tanodák, vizsgák, a 
tanítók kinevezése, és fegyelme egyedül az atheus állami ha-
talomtól függne. Az egyházhoz tartoznék maga részéről val-
lási szempontból megvizsgálni őket, és rájok bizni a vallási 
tanítást ; de tekintélye fölöttük azután nem volna. Az, ki 
az államiskola mellett magántanodát alapitani akar, csak az 
állam engedélyével teheti és ezt csak akkor nyerheti, ha az 
alapító, igazgató, és minden egyes tanár, ismeretei és er-
kölcsi tulajdonaira vonatkozólag az atheus állam iskolai ha-
tósága előtt magát igazolja. Ugyanez áll, ha világi papság, 
vagy a már bevett szerzetesi testületek egyike akarna ma-
gántanodát állitani. — Ezek lényegben az emiitett javaslat-
nak főpontjai. Látni való, hogy az államnak absolut hatal-
mat követelnek, nem csak a tanításra, hanem még az egy-
házi alapítványokra nézve is. Csak egy módjuk van a ba-
deni katliolikusoknak az oktatás szabadsága megmentésére, 
követelni a tanítás szabadságát, és a kényszeroktatás elve-
tését; de ezen elveket a gyakorlatban is következetesen 
venni. — Egyébiránt a badeni viszályt uj szempontból tár-
gyalja Isenburg- Birstein berezegnek, a jeles convertitának 
„Die neue Aera in Baden" czimü müve. Ezen röpiratban, 
miután a viszályt minden pontjaiban érintette volna, azon 
következményre jut, miszerint a fennálló szerződések értel-

*) A levelező ,hallomást' emiitett ; a ft. tanár ur a tárgyat, mire a 
hallomás vonatkozott, nem létezőnek állitja, mint legilletékesebb ; az in-
cidens intercidit, Szerk. 

mében, hogy a német szövetségi gyűlés a badeni katholiku-
sok lelkismereti szabadságának és biztosított jogaiknak vé-
delmére sietni tartozik. Tovább menvén még azt mutatja, 
hogy a westphaliai szerződés értelmében, melyet Franczia-
és Svédország biztosítottak, a katholikus badeniek fel van-
nak jogosítva ezen hatalmak közbenjárását kikérni, ha a 
német szövetségi gyűlés nem akarna közbenjárni. Franczi-
aországnak egyébkint is erkölcsi kötelezettsége tenni vala-
mit ezen ügyben, miután 1-ső Napoléon császár volt az, 
ki által a badeni fejedelmek a badeni kath. népet alattva-
lóul megnyerték. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Szidor Antal, premontrei rendű 

kanonokot, a kassai gymnasium volt érdemes igazgatóját a 
tanítás terén szerzett sok érdemeinek elismeréseül Ferencz-
Józsefrend kis keresztjével legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

Erdélyi püspök ő nagyméltósága febr. 19-éről irott 
pásztori körlevelében papjainak a folytonos tanulmányozást 
szivére köti. Ennek szükségét korunk szomorú viszonyai 
parancsolják. Aki a hittudományban nem tanulmányoz, azt 
az uralkodó téveszmék hálóba kerítik; s a pap, aki ezen té-
velyek lánczaiból másokat is kiszabadítani, menteni tarto-
zik, tudatlanságból ő fogja terjeszteni azokat. Az ember 
szükségképen buzgólkodik vagy a jóban vagy a roszban, 
vagy az igazság vagy a tévely érdekében, mivel az élet moz-
gás, pezsgés, buzgalom. Átmegy ezután a nm. püspök ur a 
synodalis vizsgákra, melyeket a trienti zsinat, a szentatya, 
a kalocsai tartományi zsinat megparancsolt, mely ügyben a 
magyar püspöki kar 1850-ben Esztergomban rendelkezett, 
mely határozathoz 1853 febr. 13-án az apostoli kir. felség 
is hozzá járult, mely vizsgák a magyarországi megyékben 
évenlcint kétszer rendesen megtartatnak, s habár az erdélyi 
megyében erre nézve nehézségek is fordulnak elő, ismervén 
ezeket az előbbi püspök ő nméltósága 1863 febr. 5-én elren-
delte, s Fogarassy Mihály nagyméltósága ujabban elrendel, 
minden év elején hittani tételeket fog kitűzni, melyeket 
kiki írásban kidolgozni, a főesperesi gyűlésekben szóval 
megvitatni, s novemberben a püspökhöz beküldeni tartozik. 

Az egyetemi templomban a böjti idő alatt vasárnapo-
kon délután három órakor Pollák János egyetemi tanár tart 
a müveitek számára szentbeszédeket. Mult évben némely 
főurak és hölgyek a frn. herczegprimáshoz folyamodtak ily 
beszédek érdekében ; a buzgó főpap engedett a kérésnek, s 
e czélra a fönnevezett tanár urat bízta meg. Nagyhét első 
három napjaiban szinte fognak e szentbeszédek tartatni, s 
lelkigyakorlati szint ölteni. 

Dunaföld várról a következő gyászhirt kaptuk : f. hó 
5-én délután 1 órakor hunyt el köztiszteletben és szeretet-
ben álló plébánosunk főt. German József esperes ur, fárad-
liatlan szorgalmú lelkipásztori életének 53-ik évében. Hogy 
a boldogultat mennyire szerették hivei, ennek jelét a vég-
tisztelet megadásakor leginkább tanusiták, melyen legalább 
5—6 ezer lelket lehetett számlálni. Képviselve volt itt val-
láskülönbség nélkül minden osztály ; a városi elöljáróság s 
a cassinó-egylet testületileg. A czéhek égő lámpákkal ; a le-
gényegylet, melyet a boldogult alakított, szövétnekekkel a 
koporsó mellett, mely áldozári jelvényekkel vala díszítve. A 
Szűz Mária-társaságbeli lánykák fehérbe öltözve, fejükön 
koszorúval és jobb kezükben vestailag égö gyertyát tartva, 
sorfalat képeztek. Amerre a gyászmenet vonult, a boltok 
mindenütt bezárattak. Számosak szemeiben lehetett a rész-
vét könyeit látni. (P. H.) 

Megjelent, s Khór és Wein nyomdatulajdonosoknál 1 
frtért kapható „A pragmatica sanctio keletkezésének törté-
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-nete" Imrik Józseftől. A sanctio pragmatica magyarra for-
dított szövegét megelőzi ennek története, követik az 1848-i 
törvények, és a jelenlegi országgyűlés megnyitása, s a főren-
dek és képviselők szállásainak helysora. 

Mely könyvet olvasóinknak mint megjelenendőt hir-
det tünk, ,Le judaïsme comme preuve du christianisme' Bau-
ertől Sartorinál Bécsben megjelent. A mü csinos kiadvány, 
11 ivet tesz, tartalmaz 6 szentbeszédet, melyek Bauer által 
Bécsben a folyó egyházi év, vagyis mult évi advent napjai-
ban a skótok templomában tar ta t tak . Bauer héber születésii, 
magyarországi, az isteni gondviselés vezérlete mellett F ran -
cziaországban keresztény, s pap lett. Rokonai, ismerősei 
Bécsben élnek, k iket annyi évek után viszontlátott. Rövid 
tartózkodását arra használta, hogy a héberek előtt a ker. 
religio igazságáról nyilvános vallomást tegyen, sőt hogy a 
héberek előtt hirdesse ezen igazságot, — még több, hogy 
magát a héberséget forditsa bebizonyitási eszközül a ker. 
religio igazságára. Előszavában emliti, hogy régi rokonai, 
ismerősei, s mások nagy számmal hallgatták beszédeit. — 
Igaz, alkalmatosabb idényben nem lehetett előttök hirdetni 
Jézus Krisztust, mintsem adventben. Beszédeinek tárgyai 
jól választvák, 1) az örökösödési bün, 2) annak átszárma-
zása, s a szeplőtelen fogantatás, 3) a kereszténység mint 
tény, 4) a zsidóság, és a kereszténység, 5) a lélek léte és 
halhatatlansága, 6) az egyház egysége ; a kidolgozás min-
denütt igen szorgalmas, a dogmaticus, a bölcsészeti, a törté-
nelmi érvek mind előhozvák, szónoklati alakba, a felgyu-
ladt sziv érzelmeivel átöntvék. A szónok ur apologiát 
akar t késziteni a divó tévelyek'ellen, de egyszersmind a 
szivekre is hatni. Hiszszük, hogy az Isten malasztja az el-
vetett magnak növekedést adand'; Bauer urnak megjelenése, 
fellépése már is egy szónoklat volt rokonai, ismerősei előtt. 
Miután a zsidóság oly súlyra vergődött Európában, különösen 
Ausztriában, itten pedig Bécsben, Pesten, Lembergben : e 
könyv, e beszédek, ezen apologia, ezen tanirány valóban 
Signum temporis. Bauer ur, aki talán most már Roma felé 
utazik, hogy a szentatyánál a ker. sziv legforróbb érzelmei-
ben lábcsókon lehessen, legjobban ismerte, mit válaszszon 
beszédtárgyul, mily irányban dolgozza fel : s a gondos olva-
sás bizonyságot tesz, hogy mindezt jelesen hajtot ta végre. 

A szentatya kormánya, mikint a külföldi lapok ir ják, 
egy franczia bankáregylet közreműködésével 30 milliom 
f ranknyi kölcsönt kötött, mely tisztán a szentszék adóssá-
gainak teljes törlesztésére fog szolgálni. Az adóssági részvé-
nyek 500 f r ankra szólnak, Bécsben Sothen bankárnál kap-
hatók. A bécsi érsek körlevelet menesztett ezen részvények 
ajánlására, s maga is azonnal 25 részvényvevőt szerzett. 

„Echo der Gegenwar t" czimü lap azon hírt hozz^, 
hogy Aachenben a Münster templom sz. Miklós kápolnáján 
kivül, közel a feltalált apsishez, majdnem 9 lábnyi mélység-
ben egy egykori csatorna felső köve találtatott. E kő közép-
számitással 18 uj j széles, 14 uj j magas és 7. '/2 u j j vastag s 
középkori irmodorban a következő csudálatos felirattal van 
ellátva : 

IN H(o)C SEP(ulchro sunt) 
TVMVL(áta) OS(s)A 
CA(r)OL(i) (M)AGNI 

D E O IN AET(e )R(n )0 
GRAN(i)S 

Németországban a kath. cassinok városonkint mindin-
kább szaporodnak. Badenben a kőmives kormány üldözése 
azt eredményezte, hogy a katholikusok már a harmadrendű 
városokban is egyleteket, köröket, gyüldéket a lakí tanak. 
Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Manheim, Baden-Baden, 
Konstancz, Bruchsal, Dossenheimban cassinok alakul tak. 
Hildesheimban szinte ; a wűrzburgi cassinonak már saját 

háza van ; a müncheninek, ambergiuek fényes helyisége. — 
Csak akarn i kell, és a módját tudni. 

Antonelli, ál lamtitkár nov. 18-áról irott körlevele egész 
szövegében ismeretes, melyben minden állitást, mely a sept, 
conventióra vonatkozólag tétetett, solide megczáfol, mond-
hatnók, szétzúz. E r re azután megérthetjük, miért haragusz-
n a k Parisban ezen körlevélre épen ugy, mint az encyclicára. 
— Aylon de la Torre spanyol követ Bécsben beszélt Mons-
dorffal az önkénytes pápai seregek alkotásáról. Meusdorf 
mondá, hogy Austria kész volna két zászlóaljat adni, csak 
biztosít tatnának egy második Castelfidardo ellen. Herczeg 
Grammont, nagy követ, ily biztosítást nem adhatott . Met-
ternich herczeg is szólt e felől Napoléon császárral, ez fe-
lelte, hogy a pápai önkénytes seregeknél a franczia jelleget 
aka rná megtartani. Azért ajánlott fel a szentatyának 
4000-et. E r r e a bécsi cs. kormány visszatartó lett. Aylon-
n a k azonban ö Fölsége az apostoli király kijelentette, hogy 
a szentatya biztosítására 1861-ben tett ajánlat alapján 
kész a francziák császárjával egyességre lépni. 

A szentszéknek folyó 1866-ik évre megállapított bud-
getje 12,671,156 scudo; a jövedelem 6,489,952 scudo; a de-
ficit 6,181,194 scudo; a hadügy ez évben a seregek létszá-
mának felemelése miatt a kiadást is emelte 1,589,749 scu-
dóval. — Ebből láthatni, mennyit kell a hivek buzgóságá-
nak péterfillérrel pótolni. 

F a à di Bruno indpontul véve az egész világ fejszámát, 
és évenkinti szaporodási arányát , egyenlítéssel következést 
húzott le az emberi, nem korára e földön. Legnagyobb szám, 
mely az emberiségről vétetik, egy milliárd-háromszáz millió, 
az évenkinti szaporodásnak közép száma 200 ; ebből ezen 
aequatio lesz: 2 ( H - % u 0 ) x = 1,300,000,000; az x hat-
vány ( = potentia) az emberinem kora lesz, s a fönálló egyen-
lítésből x = 4 , 1 0 0 év. — Vegyük az évenkinti szaporodást 
= 0,00347 vagyis y 2 9 j -nek , ami a szaporodási a rányt meg 
nem haladja, miután Francziaországban is megvan, tegyük 
az emberiség korát 5863-ra, ezen egyenlítés fog állani : 
2 (1,00347) 5863 = 1,300,000,000. — De a vízözön Noé 
idejében megszakította a szaporodást ; a vízözön volt 1556-ik 
évben, a szaporodás tehát csak 4307 év folytán mehetett ; 
vegyük a szaporodást 227-nek, mely nem valószínűtlen, a 
következő aequatiót nyer jük : 2 (1 X V227) 4307 = 
1,300,000,000 ; vagy is az emberiség kora nem lehet nagyobb 
5860 évnél. Ha pedig az évenkinti szaporodást maradónak 
veszszük, az élők száma ma 296,448,007,000-re menne, amily 
mennyiség az egész szárazföldön, hatot véve egy négyszög öl-
re,el nem férne; igy teljesül a jóslat: „multiplicabo semen tuum 
sicut stellas coeli et sicut arenam, quae est in littore maris." 

Jelentés. Van szerencsém tudomásra hozni, hogy 
,Zalka Sinopsis Históriáé Ecclesiasticae' czimü kézi tankönyv 
f. hó 26-án a kő-sajtó alól teljesen kikerül . 

Kéretnek azért a t. megrendelők, hogy 1-ör alólirottat 
az elszállítás módjáról — az az postán, vagy mellék alkalma-
tossággal történjék — mentől elébb tudósítani ne terheltesse-
nek. — 2-or akkorára a nyomtatásért járó költségeket is be-
küldeni szíveskednének. — Fog pedig egy példány kerülni 

1). S. 65 'Aj ív p. 4 és ' |2 kr . = 2 frtT 97 '/2 kr . 

Szerkesztői tudósítás. 
B—es. Cs. S. Minél többet, minél többször. 
Tiborcz. ,Fiatal vagy, dolgozzál a jövő számit a jelen kisebb 

tárgyú munkára, hogy a begyakorlott erök egykor súlyosabbakat is elvi-
selhessenek. 

Cs . . . . e Z. V. Mondja, hogy a . . . oly nehezek a megrágásra ; nem 
mindenki rág ja meg ; pedig életerőt lát bennök, minden sorban, minden 
szóban. — Igaz, a kóficz legpuhább, ezt pedig egy házzal tovább keresse. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c i i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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ban, (haltér és aldunasor 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 1 - 1 1 °s 

Pesten, martius 21-én. S S . I. Félév. 1866. 

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

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

TARTALOM : Az egri érsek pásztori körlevele ,*iz 
Isten szent neve védőinek egyesületéről. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Az egri érsek pásztori körlevele az Is-
ten szent neve védőinek egyesületéről. 
V e n e r a b i l i c l e r o a r c h i-d i o e c e s i s Á g r i e n-

s i s s a l u t e m i n D o m i n o se m p i t e r n a m ! 

Neminem latét, quantopere diffusa sit aetate 
nostra impia blasphemandi consuetudo, et ad labe-
factandum ac subvertendum sensum religiosum ac 
moralem quantum exerat influxum. 

Malo huic de die in diem ultro serpenti, et iram 
ac vindictam divinam in genus humánum provocant!, 
quantum licet, occurrere et medelam adferre omnes 
illi ardenter desiderant, qui sincero religionis et boni 
tarn privati quam publici studio ducuntur. Praeser-
tim tamen nobis, qui specialiter in sortem Domini 
vocati et ad curam gregis dominici gerendám con-
stituti sumus, incumbit: ut gravissimam laesionem 
et injuriam, quae per horrendum blasphemiae pec-
catum divinae majestati infertur, praecavere, ac 
funestissimas sequelas, quae ex hoc nefando crea-
turae in creatorem ausu ac perduellione in genus 
humánum dimanant, praepedire adnitamur. 

Non parum solatii mihi attulit, quod non pauci 
e curatoribus animarum dioecesis meae satis testati 
fuerint se obligationis liujus conscios esse, dum 
consilia inter se contulerant, quanam modalitate et 
quibus mediis malum hoc e medio fidelium suorum 
evelli aut saltern imminui possit. 

Quamvis dubitari haud possit, quod ad coer-
cendam impiam blasphemandi consuetudinem múl-
túm conduceret, si ut olim in blasphemos rursum 
poenae quoque civiles absque respectu personarum 
sancirentur ; interea tamen ac auctoritas civilis 
denuo perspexerit, bonum ipsius quoque societatis 
civilis id exposcere, ut nefandam perduellionem 
contra majestatem divinam severioribus etiam me-

diis prohibere satagat, non suppetit aliud, quam ut 
curatores animarum pro munere etiam suo omni 
cum zelo adhibeant media ilia, quae ipsis sphaera 
officii pastoralis suppeditat. 

Inter haec utique principalem locum occupant 
sedulae institutiones et energicae adhortationes : ut 
fideles summám injuriam et ingratitudinem, quae 
per peccatum blasphemiae supremo omnium Domino 
et bonorum largitori directe infertur, clare perspi-
ciant, et a temeraria impietate hac deterreantur. 

U t tamen curatores animarum uberiorem effe-
ctum conaminum suorum hac in parte experiantur, 
plurimum conferret, si ad exemplum catholicorum 
Gralliae fideles suos ad ineundas sodalitates pro 
tuendo cultu nominis divini destinatas permovere 
adniterentur. Sodalitatum hujusmodi scopus est, u t 
peccatum blasphemiae eradicetur, et homines exer-
citiis pietatis tarn publicis quam privatis ad hono-
rem et cultum Deo debitum adducantur. Obligatio 
itaque memborum sodalitatis hujus in eo consistit: 
ut tam ipsimet a peccato blasphemiae abstineant, 
quam alios ab injuria hac majestati divinae infe-
renda abstrahant ; insuper vero nonmodo festa Ec-
clesiae conscientiose observando, cultum numini 
supremo debitum exhibeant, verum etiam injurias per 
se et alios Deo illatas quotidianis etsi exiguis precibus, 
quae in schedulis hisce pro numero parochiarum 
adjectis indicantur, reparare adnitantur. Sodalitatem 
banc summus Ecclesiae pontifex Pius IX, qui se 
quoque membris ejus adnumerandum voluit, appro-
bavit, ac dd-o 30-ae julii anni 1847 indulgentiis 
quoque pluribus ditavit. 

In quantum itaque adjuncta admiserint, conen-
tur curatores animarum sodalitatem banc inter 
fideles suos stabilire. Etsi tamen id non ubique mox 
effectuari posset, adminus fideles excitare satagant: 
ut pro intentione sodalitatis ejusdem saltern exiguas 
preces pro membris ejus praescriptas devote persol-
vant, ac Deo pro injuriis per se et alios illatis satis-
facere studeant. 

Ad promovendum scopum hune maxime accom-
23 
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modum erit data opportuna occasione memoriale so-
dalitatis hujus inter fideles ea cum inviatione distri-
buere: ut ductu hujus a prava blasphemandi con-
suetudine tarn sibi cavere quam alios retrahere, 
preces vero indicatas persolvere et cultum sacrae 
effigiei Salvatoris omni cum devotione impendere 
satagant. 

Exemplaria schedularum harum ad quosvis 
dd. v. a. diaconos districtuales majori numero e typo-
graphia lycei transponentur, ut ecclesiae quaevis 
illas via breviori obtinere possint. Pretium harum 
perinde ac schedularum confessionalium e cassis 
ecclesiarum erit dependendum. Pro parte tamen 
ecclesiarum miseriorum poterunt dd. v. a. diaconi ex 
exemplaribus gratuitis 20 post quodlibet 100 dispo-
sition! suae submittendis absque pretio quoque re-
signare. 

Faxit Deus ter Optimus maximus: ut dispo-
sitio liaec in majorem sanctissimi nominis sui glóriám 
cedat, et ad promovendum bonum fidelium non tan-
tum spirituálé, verum etiam temporale uberrimos 
fructus, curatoribus vero animarum amplissimam 
fatigiorum mercedem proférât ! 

Occasione hac reflexioni et benevolentiae cleri 
dioecesani commendo p. Angelum Sunjic ordinis 
Minorum s. Francisci provinciáé Bosnae Argentinae 
presbyterum, qui in sequelam indultus ope benigni 
decreti regii aulici per excelsam cancellariam regiam 
Hungaricam dd-o 6-ae februarii N-o 1384 anni 1865 
editi, per legitimum superiorem suum deputatus 
symbolas charitativas pro nosocomio Constantino-
politano etiam intra ambitum archi-dioecesis Agri-
ensis colligit. Quamvis in arduis, quae nunc vivi-
mus rerum adjunctis sperari haud possit, ut is fine 
hoc ampliora subsidia consequatur ; conentur tamen 
adminus fideles facultatibus magis valentes pro 
rerum adjunctis excitare : ut pro sublevando institute 
hoc benefico, in quo etiam concives nostri in Oriente 
iter instituentes non raro refugium et lenimen quae-
runt et inveniunt, exiguis licet summulis concurrant. 
Summae collatae erga recognitionem libro oblato-
rum inducendam per DD. VADiaconos recipiendae 
et ad officium dioecesanum promovendae erunt : ut 
abhinc ad excelsam cancellariam regiam transponi 
queant. 

Datum Pestini sub generalibus regni comitiis, 
die 28-a februarii, 1866. 

Adalbertus m. p. archi-episcopus.*) 
*) Az egyesületi tagnak imádsága ez : Mindennap 

mondd el e fohászt : Üdvözítőm szentséges areza tisztellek, 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége mart . 3-án kelt legmagasabb elhatározással 

kesselőköi Majthényi Adolf esztergomi kanonoknak Pécsváradról czim-
zett Szűz Mária, — Urbanek Ferencz pozsonyi kanonoknak bártfai sz. 
Egyed apátsági cziinet Iegkegyesebben adományozni méltóztatott. 

PEST, mart. 19-én. A kényszeroktatás dogmaticus, s 
történelmi oldalán kivül figyelemre méltó annak tapasztalati 
oldala is, mily gyümölcsöket hozott ? 

Jozefinus papság nélkül lehetetlen lett volna az állami 
kényszeroktatás. A szülők érzik, ismerik kötelességeiket 
gyermekeik neveltetésében : a szülők lelkismeretét csak a 
papság altathatta el eziránt, hogy ők semmire sem kötelez-
vék, hanem csak gyermekeiket az államnak oda adni ; az 
állam megtesz majd mindent. A szülő engedhetett, mert az 
iskola felekezeties volt, pap is volt benne, aki a kátét az ál-
lam nevében adta elő. Ott látott schulinspectort, kit az oltár-
nál is szokott volt látni, nehezen, de mégis csak valahogy 
megnyugodott. Az állam oképen birta a szülök lelkismero-
tét, birta az ifjú nemzedék elméjét, — a pap által. Kineve-
zett tanárokat saját nézete szerint, lehetőleg olyakat, kik 
nem bigotteok. 0 ! a scliulinspectorok is, ad rationem favorum 
ministerialium, igyekeztek nem bigotteok lenni. Amilyen az 

imádlak és megkövetlek mind azon hántások- és káromlá-
sokért, melyekkel a bűnösök illetnek téged ! Utána pedig : 
1 Miatyánk. 1 Üdvözlégy. 1 Dicsőség. 

Á t a l á n o s m e g k ö v e t é s a h ó n a p u t ó l s ó v a s á r -
n a p j á n . 

Imádandó teljes szent Háromság egy Isten, kit az an-
gyalok szent rettegéssel imádnak s kinek végtelen felsége 
előtt arczukra borulnak ; ime azon felséges szellemekkel 
egyesülve követünk meg a szörnyű bántások- és káromko-
dásokért, melyekkel az istentelenek szent nevedet illetik. 

Alázatosan megkövetünk szentséges nevednek számta-
lan sértegetéseért s a rút esküvések- és sokféle szentségte-
lenitésekért, melyek mainapság mindenütt elkövettetnek. 
Uram ! lennének bár szemeink könyforrásokká, miszerint 
éjjelnappal sirathatnék meg az iszonyú vétségeket ; mert 
azok hozták ránk rettenetes büntető Ítéleteidet s tán utóbb 
is ugyanezeket okozzák. 

Bocsáss meg irgalomnak a ty ja ! bocsáss meg bűnökkel 
terhelt népednek. Ezt kérjük isteni fiadnak Jézus Krisztus-
nak érdemei, megaláztatása és kínszenvedése által ; mert az 
ő nevére meghajol minden térd a mennyben, földön és a föld 
alatt ; áldott az ő neve minden más név fölött ; belőle meny-
nyei édesség foly ; s a hitetlen, az elvetemedett nemzetség 
azt mégis rút gúnyolódásának és megrögzött gyűlöletének 
tárgyává teszi. 

Erösits meg minket Uram ! a te felséges titkaid iránti 
tiszteletben, az igaz anyaszentegyháznak hitében s azon 
feltételbon, miszerint éltünknek legutolsó leheletéig téged 
szeressünk s neked szolgáljunk. Ezennel könyörgünk ezért 
ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik Isten mind örökön örökké. 
Amen. 

Ha szitkozódásra érzesz kisértetet, mondd : Hátrálj 
sátán ! Ha pedig szitkot, káromkodást kell hallanod, mondd: 
Áldott legyen az Ur neve ! 
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oktatás, olyan az oktatott is. Közömbös volt az állam, olyan, 
vagy épen atheus a tanitó, aetas parentum pejor avis túlit 
progeniem vitiosiorem. A felnőtt nemzedék liberális lett, for-
radalmi, kőmives ; nem volt az iskolában az egyház, mivel 
a pap az állam nevében volt o t tan; miért nem lehetett volna 
ott pap helyett laicus '? később, minek is törődnék a hittel, 
a vallással, az egyházzal, a kinyilatkozással, az erre épitett 
erkölcsösséggel ? S mi lett ? Már az egyház hiányzott az is-
kolából, kimondták : el az egyházat az iskolából, a termé-
szeti vallást, és a természeti erkölcsöt egyház nélkül is tár-
gyalhatjuk. Az államoktatásnak, a kényszeriskolának első 
gyümölcse az egyház és az iskola elválasztása. Bajorország-
ban a schulinspector oly nagy dolog volt, hogy a ,Herr Pfar-
rer ' megnevezés sértésnek vétetett, őt ,Herr Schulinspektor'-
nak kellett hivni. Fején poroszkalap, testén bokáig érő f rakk, 
oldalán gyikleső lógott. A plébános e ruhára sokat adott. ') 
Az állam laicus, az iskola sem lehet más : az állam nem vall 
vallást, az iskola sem vallhat, az államiskola szükségképen 
vallásnélküli iskola, melyben a káté, ha meg is türetik, ne-
hogy a rendszert zavarja, lehetőleg legcsekélyebbre szorit-
tatik, az elemi vallástanitó a tanitói testülethez sem tartozik, 
ö csak ötödik kerék, függ a bélfáról. Türetik, mikint az 
úszómester, tánczmester, tornamester szokott türetni ; bebo-
csáttatik a gyermekekhez, mikint a szabó, vagy czipész is 
szokott meghatározott órákban oda bebocsáttatni. Igy tör-
tént első lépéssel a tény, külszine csalékony volt ; a második 
lépés elméletet szült. A liberalismus, a kömivesség összhang-
zatos szava : vallásnélküli, állami, kényszeriskola. Hogyan 
tiltakozhatnék a pap az elmélet ellen, mikor buzgólkodott a 
tény mellett ? hogyan hivatkozhatnék az egyház küldetésére, 
mikor ő az iskolában nem az egyház, hanem az állam nevé-
ben működött hogyan menekülhetne a mindenható állam 
ellen a szülök jogainak védfalai mögé, mikor épen ezen véd-
falakat ő maga rontotta le ? Tényekről elméletre mennek ; 
akik a tényt tűrték, az elmélet ellen nem szólhatnak ; egy 
gyi kiesőért az egyház, a család eladatott. Hogy nálunk a 
protestánsok közöl sokan ezt kivánják, anélkül hogy saját 
iskoláikat az államnak átadnák, oly viselet, oly tünemény, 
melyet igen könnyen lehet érteni, de nehéz illő neven meg-
nevezni. Külföldön, például Berlinben, Sybel és társai éven-
kint az országgyűlésen a kényszeroktatás, a vallásnélküli is-
kolák mellett szónokolnak. Badenben a kormány az iskolát 
a vallástól elválasztotta, a kath. papság kivétel nélkül, a prot. 
pastorok közöl azok, kikben van még positiv vallás, a kath. 
és prot. szülők tiltakoztak. A vallásos élő nemzedéknek joga 
van, hogy vallásos utó nemzedéket hagyjon hátra : a kormány-
nak nincs joga, hogy az ifjú nemzedéket vallás nélkül felnö-
velje, hogy a szülőkre vallástalan fiakat erőszakoljon, hogy 
25 év alatt vallástalan nemzedéket előteremtsen. 

E merényt a család elien, az egyház ellen, az emberi-
ség ellen a liberális kőmives kormányok megtették. Az ál-
lamon kivül, az állam küldetése nélkül senkinek sem szabad 
tanitani. Hogy a püspökök papneveldéikben a hittanulmá-
nyokat előadhassák, hogy papnövendékeiket az egyház ca-

' ) „ Jüngere Inspektoren vergessen manchmal älteren Priestern ge-
genüber, dass sie trotz ihrer Inspektorei nicht würdig sind, diesen die 
Schuhriehmen aufzulösen. Wie schwach ist doch der Mensch !" — Lukas, 
Der Schulzwang, p. 170. Landshut . 1865. 

nonjai szerint neveltethessék, ez is ezer akadályokkal véte-
tett körül. Hát még, hogy gyermek-papneveldét nyithasson ? 
Emlékezhetünk 1864-böl a spirai püspökre. Az államon ki-
vül senki sem nevelhet, senki nem tanithat, senki nem ok-
ta that ; az állam tanitói, iskolai fölség, Schulhoheit. Olasz-
országban a kisebb papneveldék mind, a nagyobb papnevel-
dék sokrészt bezárattak, mivel az állami oktatásügyi ható-
ság alá nem konyitották le fejeiket, vagy is, mivel jogaikat 
védték. Nero, Caligula, Decius nem tudta, mi az, amit ö még 
megtehetett volna. Németországban ezen államtanitás vég-
rehajtatott, Belgiumban a kömivesek érvényesitik. Italiában 
a forradalom, hazánkban a szabadságok korában, szabadság 
nevében az ,Uj korszak' tudós irói dolgoznak rajta, annak 
tulajdonosa t. Schwarcz Gyula ur, középutakat keres, de 
javaslata végtére is csak az emiitettekre megy ki. Mily köny-
nyü mód, a kath. iskolákat elkobozva, azok által protestáns, 
sőt több, vallástalan nemzedéket felnövelni ! Nagyobb me-
rény az egész nemzet ellen el nem követtethetnék. 

Az államtanitás cathedra pestilentiae. Ez in primis ter-
minis feltűnik : azért e kérdés élet-halál hazánkban. Elég 
ha ezt mondjuk, s a másutt tapasztalt gyászos eredményekre 
rámutatunk ; a többi nem a mi teendőnk. Mikor a rendezés, 
a gyógyitás küszöbére léptünk, lapirói tisztünk határához 
értünk. 

A szentatya kijelelte ezen gyászos eredményét az ál-
lamtanitásnak. „Equidem sperare juvat. fore, ut saltern in 
exsecutione illius legis, (de institutione publica) aliqua episco-
palis auctoritatis ratio habeatur; igy szólt a szentatya 1850 
nov. 1-én „In consistoriali" allocutioban. Ipsam tamen perni-
ciosos fructus jam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinio-
nibus, et placitis irreformabili Ecclesiae doctrinae contra-
riis, quae non in liborioris tantum editionis libellis pagellis-
que sparguntur quotidie in vulgus, sed ab aliquo etiam in 
publicis scholis doctore (Nuitz canonista) instillantur in men-
tes adolescentium, et publice propugnantur. Verba desunt, 
vv. ff. quibus dolorem explicemus longe acerbissimum, quem 
ex notitia hujus rei, haud pridem ad nos perlata, concepimus. 
Nulla quidem interposita mora providimus, ut eadem de re 
accuratius cognosceremus, et nihil porro a nobis desiderari 
patiemur, quod ad officium pertineat custodiendae fidei et 
confirmandi in ilia fratres infirmitati nostrae divinitus attri-
butum." 

Világosabban, terjedelmesebben adja elő a szentatya 
az államoktatás gyászos következményeit Vicari Herrmann 
freiburgi érsekhez „Q,uum non sine" levelébon, mely egészen 
e tárgy körül forog : „Nihil vero mirum si hujusmodi fune-
stissimi sane conatus in publicam juventutis institutionem 
educationemque in primis comparentur, nihilque dubitandum, 
quin humana societas gravissimis repleatur et divexetur 
damnis, ubi a publica et privata juventutis institutione, qua 
rei cum sacrae tum publicae félicitas tantopere continetur, 
fuerit moderatrix Ecclesiae auctoritas, ejusque salutifera vis 
amota. Hoc enim modo humana societas vero illo christiano 
spiritu sensim privatur, qui unus potest et publici ordinis 
tranquill itatisque fundamenta stabiliter ser var e, ac verum 
utilemque civilitatis progressum efficere ac moderari, et ea 
omnia liominibus praebere subsidia, quae ad ultimum suum 
post mortalis hujusce vitae statutum finem assequendum, 
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scilicet aeternam salutem obtinendam, sunt necessaria. Et 
sane institutio, quae non solum naturalium dumtaxat rerum 
scientiam, ac terrenae socialis vitae fines spectat, verum 
etiam a veritatibus a Deo revelatis decedit, in erroris menda-
ciique spiritum polabatur, oportet, et educatio, quae sine 
christianae doctrinae, morumque disciplinae auxilio teneras 
adolescentium mentes, eorumque cerea in vitium flecti corda 
informat, non potest non parare progeniem, quae pravis cu-
piditatibus, propriisque rationibus tantum perinota et im-
pulsa maximas tum privatis familiis, tum reipublicae affért 
calamitates: Ac vero cum hujusmodi perniciosissima docendi 
ratio seiuncta a catliolica fide et ab Ecclesiae potestate ma-
ximo sit liominibus et societati damuo, dum agitur de litteris 
severioribusque discipliuis tradendis, ac de educatione cu-
randa in scliolis publicisque institutis, quae bonestioribus so-
cietatis classibus sunt destiuata, ecquis non videt, multo gra-
viora mala et damna ex bac methodo derivare, si eadem in 
populäres inducatur scbolas ? (Az ,Uj korszak' a néptanodá-
kat is az állam gyámsága alá helyezi.) Etenim in liisce po-
tissimum scholis omnes cujusque e populo classis pueri vei a 
teueris anuis sanctissimae nostrae religionis mysteriis ac 
praeceptionibus sunt imbuendi, et ad pietatem, morumque 
honestatem, et ad religionem civilemque vivendi rationem 
accurate formandi. Atque in iisdem scholis religiosa praeser-
tim doctrina ita primarium in institutione et educatione lo-
cum habere, ac dominari debet, ut aliarum cognitiones, qui-
bus juventus iam imbuitur, veluti adventitiae appareant. Qua-
propter juventus maximis exponitur periculis, nisi ejus in 
memoratis scholis institutio arctissimo cum religiosa doctrina 
vinculo consocietur. Cum igitur populäres scholae ad popu-
lum religiose formandnm, ejusque pietatem et christianam 
morum disciplinam fovendam sint praesertim statutae, iccirco 
omnem Ecclesiae curam, solicitudinem et vigilautiam prae 
ceteris educationis institutis sibi merito atque optimo jure 
vindicarunt. Ac propterea consilia conatusque arcendi a po 
pularibus scholis Ecclesiae potestatem proficiscuntur ex animo 
eidem Ecclesiae summe adverso, atque ex studio exstinguendi 
in populis divinum sanctissimae fidei nostrae lumen. Quo 
circa Ecclesia, quae easdem fundavit scholas, summa cura 
studioque eas est prosecuta, illasque veluti potiorem eccle-
siasticae suae auctoritatis ac regiminis partem consideravit, 
et quaecumque earum ab Ecclesia sejunctio maximum eidem 
Ecclesiae, ipsisque scholis afFert detrimentum. Ii autem 
omnes, qui perperam contenduut, Ecclesiam debere salutarem 
suam moderatricem vim erga populäres scholas deponere, 
aut intermittere, iidem nihil aliud profecto vellent, quam ut 
Ecclesia contra divini sui auctoris mandata ageret, et gra-
vissimo officio curandi omnium hominum salutem, sibi divi-
nitus commisso, deesset. Certe quidem ubi in quibusque locis 
religionibusque perniciossimum hujusmodi vei susciperetur 
vei ad cxitum perduceretur consilium expellendi a scholis 
Ecclesiae auctoritatem, et juventus misere exponeretur damno 
circa fidem, tunc Ecclesia non solum deberet intentissimo 
studio omnia conari, nullisque curis umquam parcere, ut ea-
dem juventus necessariam christianam institutionem et edu-
cationein habeat, verum etiam cogeretur omnes fideles mo-
nere, eisque declarare, ejusmodi scholas cath. Ecclesiae ad-
versas haud posse in conscientia frequentari." 

Megfoghatlannak látszanék, mikint lehetett az, hogy a 
kath. papság Németországban ily erkölcsrontó tervnek ki-
vitelére eszközül adta oda magát. A pragmasist nem fejte-
getjük, a jozefiuismus, és a személyes érdek mindent meg-
fejthet. A tárgy gyülölctessége az eszközökre is —a papságra 
átment. „Der geist. Lokalschulinspector ist durch Einfüh-
rung des Schulzwanges genau das geworden, als was der be -
kannte Fingerlys den Geistlichen definirte — Polizeidiener 
dos Staates. Darin mag auch der Grund liegen, dass seit 
Einführüng des Scliulzwauges das Ansehen des Klerus beim 
Volke stetig abgenommen hat und fortwährend abnimmt."2) 
A gyermekeket a schulinspector gensdarinmal házonkint ke-
reste, sirások kíséretében az iskolába czipeltette. — Mikor a 
kényszeroktatás végre volt hajtva, a papnak a minister 
mondta : ,a szerecsen megtette kötelességét, a szerecsen el-
mehet,' a plébános helyett lett világi ember schulinspector, 
elöször katholikus, azután kőmives, utána hitetlen. Hogy 
szabaditsa ki most már ezoknek kezéből az iskolát '? Krisztus 
Jézus szavaira ,docete' hiában hivatkozik, mivel mosolyt 
gerjeszt, vagy válaszul kapja: ,tanits a templomban, én taní-
tok az iskolában, s gondom lesz, hogy hallgatóid ne legye-
nek.' A szülők jogára nem hivatkozhatik, mivel ezeket az 
állam kedveért épeu a papság taposta össze. Ha a népnek 
mondja : íme, istentelen az iskola ; a nép felelheti : váljon 
nem tik buzgólkodtatok-e, hogy az legyen, amivé lett ? Azon 
buzgó plébánosok, kik papi nyakkötő helyett oly szivesen 
viselték az aranyhimzett gallérú frakkot, sem az egyháznak, 
sem a szülőknek, sem paptársaiknak jó szolgálatot nem tet-
tek, tudva, nem tudva, mindnyájokat elárulták. Az iga ez-
előtt arany volt, most az arany elvétetett, az iga megmaradt 
a papságon, a népen; az iskolán az állam, az államon pedig 
a liberális az ur. A papschulinspectorok történelmének . . . . 
lapjai ezek. 

Az állami, vallásuélküli oktatás veszélyeinek, sőt ká-
rainak jellemzésére elég a legfelsőbb tekintély. Az egyhá-
ziasság, a vallásosság, az erkölcsösség, a hit életének kiölé-
sére valóban legalkalmasabb eszköz az iskola. Eddig a kő-
mivesség és a liberalismus csak a felnőtteket kobozta elö-
lünk ; de minden elkobzott elme helyébe az iskolából állí-
tottunk más hivő elmét : igy az egyensúlyt a gonoszsággal 
valamiképen C3ak megtartottuk, küzdtünk, harczoltunk ; de 
ha a hittől elszakadott felnőttek helyett ifjú hivő elinét nem 
állithatunk, akkor tönkre vagyunk téve. Tek. Schwarcz 
Gyula és Henszlmannur gyengén fogta a dolgot, s a külföldi 
forradalmi democrata iskolának teljesen kiképezett liarczo-
sai léptek fel közöttünk. Vannak nagyra vetett eszméik, 
csakhogy idegenek, nem magyarosok, honfiaink nem értik 
még a két jó urat, tervök melegházi növény közöttünk, 
moly magyar életünkkel, alkotmányunkkal ellenkezik. Sze-
retnék, ha a külföld majmolói lennénk ; csakhogy az állam-
iskolára nézve a külföld már megtette a gyászos experimen-
tumot. Előadandjuk. 

Lehet, hogy a pápai nyilatkozatra Schw. és Henszlmann 
ur nem sokat ad ; ez az ő liberalitások. A liberális ember 
másnak tekinytélyére nem sokat ad, de saját tekintélyét 
sérthetetlennek akarja. T. Schwarcz Gyula sokat tanulmá-
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nyozott a külföldi könyvekben : szép foglalatosság, de mi-
kor hasznossága, lielyességo jön kérdésbe, szűrőre van szük-
ség. Idegen földön is idegenné lett tervek behozatala nálunk 
potomáru portéka. Mivel azonban hazánkban csak a katholi-
kusok iskoláira vonatkozik tervezete ; tekintetbe kellene 
venni, mit szól erre a kath. hit és fegyelem ? Nem olvassa a 
pápai allocutiokat, azért idéztük egész szövegben. A vegyes 
iskolákat a dublini kormányiskolában látjuk kárhoztatva ; 
nincs katholikus ember, még t. Boboryról is felteszszük, aki 
ezeket helyeselné. Németország kevés papot, kevés szerze-
test, kevés missionariust ad ; oka az iskola, mely az isteni 
hivatást elfojtja. Elragadtatással emlitlietjük itt egy magyar 
püspöknek nyilatkozatát, kinek seminarium puerorum-a va-
gyon : „püspök nem akarok lenni, ha nincs, ha nem lehet 
kisebb papneveldém." Gryörmegye 15 év múlva mintamegye 
lehet egész Magyarországban, solummodo Deus det incre-
mentum ! (Folyt.) 

CSONOPLYA. A hosszan hullámzó telecskai domb-
lánczolatok oldalánál terül el kedves falunk. Ha este felé 
fölsétálunk a hegyre, (mert nálunk igy mondják rendesen) 
nem tudjuk, minek engedjük neki szemeinket előbb, mert a 
sok szép tüneményt mind egyszerre meg akarnók látni. 
Majd a szomszéd Z. . . . nak erdős helyeiből emelkedő tor-
nvai veszik meg figyelmünket ; majd ismét a pécsi kék he-
gyek mögé siető nap csalja magára szemünket búcsúzó in-
tésével. Ha a domb hosszában nézünk, a szőllők összefolyó 
zöld tábláin egyes szürke nádkúpok ülnek, melyek szüretig 
pudvás lomnak helyei, télen meg a didergő vadászoknak 
nyújtanak melegedési anyagot. — Azonban ne merengjünk 
sokáig a regényes dombon, mert ez úgyis csak nyáron van 
igy. Elég az hozzá, hogy falunk igen szép helyen fekszik, 
és szebb csak akkor lehetne, ha körülötte, a kedves István 
bácsi és mindnyájunk közös óhajára, kis erdőcske bújnék 
ki a földből. 

E fölületesen lerajzolt faluból sietek én elmondani sze-
rény falunk jelen állapotát. Mibe ugyan nagyon félve ka-
pok : mert tapasztalatlanságom alig bátoríthat annyira, hogy 
egy egész község sokoldalú helyzetéről Ítéletemet fejezzem 
ki a nagy, müveit közönség előtt ; másrészt meg az is sze-
get üt a fejembe, hát ha valaki azt találná kérdezni : mit 
akar egy falusi Pesten mondani ? Mit tanulhatnánk ezektől 
az igénytelen együgyüektöl ? — De hisz lesz talán a sok 
polyva közt kis mag is, melyet kiszemelhet, kinek épen tet-
szeni fog. 

Falunk legnagyobb dicséretére válik, hogy katholi-
kus, és az akar maradni. 5281. katholikus közzé (lia a ha-
lál nem kisebbitette eddig e számot) legújabban mégis be-
csúszott 14. görög n. egyesült : de ezek többnyire hivata-
luknál fogva vándoroltak ide, és ennek megszűntével, mint 
őszkor a fecskék, melegebb tájakra sietnek hivatal után. 
Aztán különben is becsületes, müveit emberek, kivévén a 
tamburásokat. Csak egyen csudálkozom, hogy még prote-
stáns nem jött ide lakni, pedig a legközelebb szomszédság 
egészen az. Hogy egy ismert kereskedői faj 167. tagot szám-
lál nálunk is, nem c3událkozhatni ; hisz a szentírásban szól 
a próféta : „Et dabo eos in vexationem universis regnis ter-
rae : in maledictionem et in stuporem, et in sibilum, et in 

opprobrium cunctis gentibua, ad quas ego ejeci eos." ]) Ha 
még a katholikusokat is alosztályozzuk, az tűnik ki : hogy 
egy pár uri családot kivéve, a többi mind földmives. Falun 
igy szokott az lenni. Azonban mégis falunkat összehason-
lítva más ismert és tán nem ismert helységekkel is, bátran 
merném állítani : hogy nyilván kevés van, hol annyi müveit, 
tanult ember találkoznék, mint nálunk! — E szerény 
faluból már sok jeles papot választott az Isten magának. 
Adott ez a hazának már becsületes orvost, ügyvédet, tanárt, 
tanítót. Es jelenleg csuda, mennyi nagyobb, apróbb deákot 
neveltet e kis falu. — Még poëta is van itt. Verseit ugyan 
nem aka r j a ' a világnak megmutatni , minden elnézés 
nélkül szeret itészkedni, hanem mi, egyes emberek tudjuk, 
hogy jó öregünk jó poëta : mert több alkalommal lángra 
gyulasztotta ifjú szivünket verseinek elszavallásával. Kértük 
már, hogy lépjen ki a világba. „Aja ! — nem" volt a felelet. 
„A világ nem tudja az ember érdemeit becsülni, . . . ez előtt 
minden irgalom ismeretlen, . . . hej ! öcsém, a világ soknak 
elvette a kedvét !" . . . A jó öregtől sokat tanulhatnak a fi-
atalok, kik, amint van valamijök, mindjárt a vásárra viszik. 
Volnának itt még sokan, kik megérdemlik, hogy egyenkint 
beszéljünk rólok : de majd valahogy a kikért tér végére 
érünk, anélkül, hogy elmondtuk volna a főt, és amit tulaj-
donképen elmondani akartunk. 

Menjünk tehát csak az iskolákba, és nézzük körül ma-
gunkat, mit tapasztalunk V Mellesleg legyen mondva, — ná-
lunk két kántortanitói, és négy altanitói állomás van. Ha 
sorra mindegyik tanítóhoz bekopogtatunk, csak csudálni 
fogjuk azt a kitartó türelmet, ügyes kezelést, atyai bánás-
módot, melyet tanulóik iránt tanúsítanak e jó tanítók. Ha 
pláne egy pár perczig időzünk ez apró kópék között, és 
látjuk, mily figyelemmel kisérik kedves tanítójuk minden 
mozdulatát, és mily kíváncsian vesznek le minden szót a 
tanitó ajkáról : valóban öröm futja át egész valónkat. Annál 
is inkább, mert másrészt világosan szemünkbe ötlik Isten-
nek ama végetlen atyai jósága, melynél fogva némely em-
ber keblébe azon különös malasztot önti : hogy ez a tanítói 
pályára szánja magát , és a nyers, képezetlen kis ember 
testi és lelki kiművelésére kész legyen mellét, tüdejét, egész-
ségét, sőt életét föláldozni. Es ezt a mi tanítóinkról egész 
lelkinyugodtsággal elmondhatom. Mert ezeket még a foly-
tonosan és mindenünnen szorongató nehéz körülmények sem 
képesek elijeszteni hivatásuk lelkismeretes teljesítésétől. Nem 
tekintik ők azt, hogy valamint mindenütt, ugy nálunk is ke-
vésre szeretik becsülni a tanítók fáradságát ; nem törődnek 
azzal, hogy állandó nehéz munkáért kevés bért kapnak : ha-
nem az említettem nyomorúságos ellátást azzal viszonozzák, 
hogy a kisdedeket meghatározott és köteles időn kivül is 
szokták tanítani éneklésben, zongorában, hegedűben. Való-
ban dicséretökre válik kedves tanítóinknak, hogy oly szor-
galmasak , és mellette oly vallásosak. Mert hisz, hogy más 
okot ne említsek — miért taníttattak volna be annyi sok 
szép egyházi énekeket gyermekeikkel '? Talán azért, hogy 
az emberek dicséretét kivívják maguknak ? Ez ugyan so-
vány jutalom. De távol legyen ilyet gondolni is. Más czélért 
buzognak ők : a nép ajtatosságát emelni, és az Isten dicső-
ségét erejökhöz képest előmozditani. 

») Je r . 29, 18. 
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Az egész falut összejártuk jóformán, de annak szivét, 
szentegyházunkat, mindig kikerültük. Es ez szándékosan 
történt. Mert ez oly hely, mely megérdemli, hogy minden 
tárgyaktól mentten, és egyedül figyelembe vétessék. Ez sze-
retetünk azon gyúpontja, melyből falunk legszélsőbb háza 
is várja az áldást. Itt van tulajdonkép a tárgy, melyért tol-
lat fogtam. Ezelőtt, ha hétköznapon misére mentünk, mit 
láttunk ? Azt, hogy a nép nem szereti a misét. Csak imitt 
amott köhicsélt egy egy ősz subás a jobb részen, és itt ott 
tiint fel egy egy beburkolt öreg márni a balpadokban. Eze-
ket is talán a reggelenkénti rendes házi rendetlenség, gye-
rekrívás üszkölt ki a szobából. Fölöslegesnek tartom aze-
lőtti hithidegségünk bizonyítékainak részletes elsorolásába 
továbbra is bocsátkozni. Nem óhajtom emliteni, mennyire 
tisztelték nálunk a gyónást, áldozást, — mennyire futottak a 
prédikácziótól. Mindenki tudhatja, mennyi rosz következés 
szokott burjánozni ott, hol van ugyan hit ; de elnyomott, 
aluszékony. 

Kiknek fájt ez legjobban '? Kik sajnálkoztak leginkább 
népünk állapotán ? Természetesen nem azok, kik hiveink 
között ugy suttomban nazarénus-féle bibliákat osztogattak 
ingyen ; ezeknek meg volt annyi eszök mégis, hogy fölhasz-
nálták : mert a becses lapokat amúgy olló nélkül szépen ki-
szedték, és sót, meg paprikát tekertek beléjök. Hát kik só-
hajtoztak a jobb után ? Azok, kik szt. Pállal mondhatják : 
„Tristitia mihi magna est, et continuus dolor cordi meo. 
Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratri-
bus meis" 2) Azok, kik egyedül tudják falunkban az Ur Jé-
zus szájából, mily drágák a lelkek és azok üdve. Azok, kik 
folytonosan szivökben tar t ják Üdvözítőnknek ezen gyöngéd 
érzéseit és buzditását : „Ego Dominus zelator animarum. 
Ipsas ad imaginem et similitudinem meam creavi : de coelo 
descendi, ut illas cpiaererem, et salvas facéréin, quae perie-
rant. — lpsas docui, illuminavi, sanctificavi : illas sanguine 
meo emi, desponsavi, ablui : omnia ad earum salutem ordi-
navi : vehementissimo cupio, ut tandem de manu mea re-
gnum decoris, et diadema spéciéi accipiant. Ecce, quomodo 
amo eas ! — Igitur, fili ! da mihi animas ! cetera tolle tibi ! 
Adjutor meus es : cooperare mecum totis viribus illarum sa-
luti : trahe eas ad me." 3) — Igen, azok törték az eszüket 
azon eszközökről, melyekkel a hitközömbösséget Isten forró 
szeretetévé változtassák át, kik haláluk óráján szt. Fülöppel 
e szavak közt óhajtják fogadni az Üdvözítőt : „Te tudod, 
Uram, hogy soha mást nem kerestem, mint a lelkek üdvös-
ségét, soha mást, mint a te szent akaratodat." 4) Imádkoztak 
a jó lelki-atyák ; mellette meg mindent fölhasználtak, hogy 
híveiket a mély hitálomból fölrázzák. Es ime ! a jó akara-
tot, a tiszta szeretet buzgalmát sikerdús eredmény jutal-
mazá. Mert valamint 1836-ban a párisi egyik plébánia lel-
készét a b. Szliz vigasztalta meg, kinek liivei hitetlensége 
oly sok nyugtalanságot és álmatlan éjeleket okozott ; mon-
dom, valamint e buzgó lelki-atyát megtanította az irgalmas-
ság Anyja azon eszközre, melylyel hiveit ismét a templom 
látogatására, a szentségekhez való járulásra vezesse : ugy a 
mi kedves lelkipásztorainknak is azt sugallá a legjobb Anya, 

Rom. 9, 2—3. 
') Memor. vit. sacerdot. Cap. XLI . 
*) Hitszóz. Nogáll J á n . XXX. 
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hogy e nehéz baj orvoslására Ö kész magát fölajanláni. Ok 
tehát nem késtek a kegyelemmel közreműködni : behozták 
az úgynevezett „Élő rózsafüzér társaság"-ot, melynek rövid 
idő múlva számtalanok lettek tagjai. Látván a j ó példát, né-
hánynak ajtatosságát, ugy siettek a plébániára beiratás vé-
gett, hogy a két lelkiatya mellé még egy tollnokot is lehe-
tett volna alkalmazni. Most mind a három ajkú népből ke-
veset lehetne találni, ki a nevezett társulatnak tagja nem 
volna. — Valóban csudálatos egy változás. Ha némely reg-
gel korábban kinézünk az utczára, azon végig sürögni-fo-
rogni látunk oly lényeket, melyek nálunk eddig nem mutat-
koztak. Apró kis lánykák tiszta fehérbe öltözve, mint ár-
tatlan angyalkák párosan sietnek a templom felé. — Ha 
kissé megállapodunk az Isten háza előtt, szivünk örül, lát-
ván, mennyire siet falunk apraja, nagyja a legszélsőbb ut-
czákból azon hely felé, hol az egész héten vett jótétemé-
nyekért mennyei Atyjuknak legjobban leróhatják hálájokat. 
Ezeket nyilván a szivrázó ének varázsolja ide, mely a tem-
plom ajtain kiszökvén, légszárnyakon repül szét a közeli 
utczákba, és sürgeti a templomba készülőket, hogy siessenek 
a legédesebb Anya dicséretére ! — De menjünk mi is be, 
mert kiszorít a minden oldalról közelgő tömeg ; mert áll, 
hogy soknak csak a nagy kereszt körül jut hely. Baj ez, hogy 
nem férünk mindnyájan a templomba, kivált téli időben, 
mert nem kis önmegtagadás kell ahoz, hogy valaki kopasz 
fejét engedje át a zordon légnek. Es lám, nálunk mégis igen 
sok térdel kint ; de most, — azelőtt nem. Ugy látszik, akik 
építették a templomunkat, azt gondolták, hogy mi mindig 
lusták leszünk az Isten szeretetében, és hogy a mostani ima-
házunk is elegendő leend azok befogadására, kik kissé seré-
nyebbek és buzgóbbak az istentiszteletben, és a szentségek 
fogadásában. Különben gondoskodni fog az Isten, hogy 
idővel, (mi most is megjárná) két templomunk legyen. — 
Hanem talán el is kezdődött a mise, mert az ének egyre 
foly ? De hogy ! ezek a Mária-társulatiak, kik a legjobb 
Anya ékes szobra előtt, imádkozva és énekelve végzik mise 
előtti szokott ajtatosságukat. Mig a másik része a gyóntató-
székek körül várja a sort, hogy bűneitől föloldoztatva, an-
nál tisztább szivvel fogadja köblébe az édes Üdvözítőt, ki, 
lehetetlen, hogy ne örüljön az Oltári-szentségben, midőn 
tudja mily lángoló szeretettel kívánja Ót sok szegény szív ; 
és midőn isteni szemeivel látja, hogy azok, kik azelőtt csak 
nevéről ismerték, — most oly szorgos és gyöngéd buzga-
lommal készülnek az O, a legkedvesebb vendég elfogadá-
sára ! — Hanem csönget már a kis minister, ez jelenti, hogy 
a szt. mise kezdetét veendi. A picziny földi angyalkák so-
rakoznak, és csakhamar, mint az ártatlan liliomok körko-
szorúzzák a nagy oltárt. Es mire az áldozár megkezdi az 
„lntroitus"-t, a kántor megindítja az éneket, mely oly sebe-
sen végig fut ja az a jkaka t , mint nyáron az üde szellő moz-
gásba hozza a fönálló kalászokat. — Ki ne szeretne ilyen 
misére jönni? Nem azért, mintha máshol más Jézus áldozná 
föl magát, mint nálunk, mert az egy minden oltáron : hanem 
azért, mert mi halandók ugy vagyunk, ha folytonosan nem 
nógatnak bennünket külsőleg, bizony elaluszunk, ha még 
oly szent helyen is legyünk. A mi templomunkban még az 
is kedvet kapna a szt. miséhez, ki nem érti, kit imádunk mi 
a kis kerek ostya alatt ! Hát még ha ezt tudja, és erősen 
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hiszi : akkor bizonyos, ha azelőtt talán egyszer jött ez isteni 
tiszteletre, azontúl csak az ágyhoz verő betegség tartóztat-
hat ja vissza, hogy ne jelenjék meg. Az ember keble tele lesz 
mennyei érzésekkel, midőn az összhangzó ének átözönli 
nemcsak a templom legét, hanem a környék utczákat is. Es 
midőn ezer meg ezer ajkon ömlengenek Jézus és Mária mé-
zes nevei, a mi szivünket is át meg átjárja e gyöngéd só-
ha j : be édes vagy Jézus ! be kedves vagy Mária ! . . . . — 
Azonban taláu azt mondja valaki : „Hisz ez máshol is meg-
van nagyobb ünnepek alkalmával." Ugy ám, de nálunk igy 
van ez mindig. Minden vasár- és ünnepnapon találkoznak 
áldozók, még pedig sokan ; sőt vannak olyanok is, kik min-
den hónapban kétszer járulnak az ur asztalához. — Oltára-
ink természeti és készült virágokkal diszitvék. Es méltán. 
Mert ha a földi nagy urak elfogadására a legkikeresettebb 
virágkoszorúkkal, és diadalkapukkal készülünk : a minden-
ség Ura megérdemli, hogy egy szük oltárt fölékesitsünk, 
melyre Ot, az égi hatalmas királyt leszállni várjuk. — Tem-
plomunkat még hétköznap is meglehetős sokaság látogatja. 
A szt. misén jelenlevő ifjúság példás viseletű. — Az egyes 
mulató helyeken, hol a legények, és a leányok össze szok-
tak jönni vasár és ünnepnapokon, a táncz most is megvan, 
de a legjózanabb szerénységben : mert ha a legény kezd 
piszkoskodni akár szavakban, akár tettekben, a leányok ott 
hagyják, — azon angyali szeméremből, mely minden, de kü-
lönösen a Mária-leányokban megkívántatik. Azelőtt nem volt 
különbség a legény és a leány között, mert ameddig éjjeli-
zett, és korcsmázott a Matyi meg a Jani, addig elnézett az 
Annus meg a Pannus is. És midőn az öregek haza vánczo-
rogtak, nem egyszer történt, hogy a leányuk versenyt poha-
razott tánczosával, és csak hajnal felé vesződött a kilincs-
csel, hogy senki észre ne vegye, mikor feküdt le. Most ren-
desen az esti „Ave-harang" vezeti őket haza. És a legények 
is, látván, hogy senki sincs, ki gyönyörködjék az ő széles 
kedvökben, — mely sokszor durva pajkosságban szokott ki-
törni, néhányat kurjantva, haza bolyongnak unalmukban. 
Sok más jót híveinkről csak az tudna mondani, ki folytono-
san velük lakik. Én csak annyit beszélek el, amennyire 
emlékszem frissiben. — (Vége köv.) 

BAKONYBEL, febr. 27. Szellemi, vagy anyagi kincs-
szerzés, gyarapítás, népek s országok ismérete, különös 
érdek, hivatalos kötelem, mellőzhetlen kényszer, elme-szóra-
kozás, fölviditás, és más több indokok miatt szokás utazni : 
igy történt velem is, midőn egykor Bécsből gőzösre fölszáll-
tam. A szőke Duna hullámai között sebesen haladó jármű 
ékes tereméből, kevés kivétellel, mindenki sietett ebéd vé-
geztével a födözetre, szabad kilátást élvezni, és a természet 
változatos szépségén egész gyönyörrel kéjelegni. Minden 
rangú utazók egymás között szóváltásba ereszkedtek, többen 
rég nem látott barát jukkal találkozva, kedvük szerint tár-
salgának. Midőn sokféle egyénekkel már jól tovahaladtunk 
volna, észrevehető volt egy egyén, ki félrevonultságban 
szótlanul majd ülve, majd fölállva komolyabb tekintettel hol 
ide, hol oda tekingetett, s mintegy éles szemeivel méregette 
az előtte kevés távolságban járdalókat. Öltözete külhonit 
tanusitott, s minthogy senki sem találkozott, ki öt megszólitná, 
én ezt látván illetőleg s szánakodólag hozzá közeledve, 
egész tisztelettel üdvözlém, ki tisztelgésemet szives örömmel 

viszonozta, és igy párbeszédbe elegyedénk. Kérdésemre 
mondá : én oláhországi latin szertartású kath. plébános va-
gyok. Nagyra becsülöm e szerencsét, hogy a véletlen enge-
met tisz. uraságával összehozott. 

Szabad legyen engedelmével bizalmasan kérdeni : mi-
kép folynak dolgai, mennyi a hiveinek száma, ezek mit 
tartoznak önnek eltartására fizetni '? Uram ! Oláhországban 
nem igen dicsekedhetik valamely plébános mint én, jó állás-
sal, sőt igen sok nehézséggel kell megküzdeni. Az én hiveim 
száma meghaladja a százat, egész jövedelmem huszonnyolcz 
(28) aranybóláll, és ebből kell megélnem.—De palástdija csak 
hoz be valamit ? Uram ! az igen kevésre megy föl ; mivel 
csak elvétve fizetnek, sőt találkozik nem egy, sem kettő, 
kiktől ha megérdemlett illetőségemet követelem, még tőlem 
kiván fizetést. — Igy elhiszem : hogy nem kevés rövidsége 
lehet önnek. Uram ! ez úgyszólván még tűrhető volna, 
hanem az a szomoritó dolog, hogy a szakadároktól, kik, 
jóllehet minket, latin sz. katholikusokat nem annyira, mint 
az egyesült görögöket, gyűlölnek : mindazáltal mégis sokat 
kell kiállanunk, és eltűrnünk. — Kérem tessék megmagya-
rázni miben áll, oly szabad nemzet között, mint mostanság 
Oláhország szervezve van, ily üldözés féle eljárás. Uram 
reánk nézve ott a szabadságnak csak árnyéka létezik. 

Mikép lehetséges ez ? — Ha szíveskedik meghallgatni, 
rövideden elbeszélem. Népünknek nagyon súlyosan esik, 
hogy mint saját egyházi, mint a szakadárok ünnepeit meg 
kell tartani. — Ez hiszen nem nagy baj, lám Magyarország-
ban is a más valláson lévők, ha ép nem is mind, de mégis 
több ünnepeinket kötelesek megtartani. — Igen ám, de nagy 
a különbség ; mivel önöknél uram nincsenek hetes ünnepek, 
mint minálunk a napkeleti szertartásuaknál. A mi népünk 
szokott ünnepeink alkalmával a szakadárok szemfüleskedése 
miatt mintegy suttomban belopódzva jöhet a templomba, 
ekkor, ha szónokolni föllépek, alig van jelen egynehány a 
népem közül, ki meghallgatná a tanítást. — Mi oka ennek ? 
Az, hogy a katholikus népet onnét elriasztják, ha pedig a 
szakadárok ünnepeit mind meg nem tartaná, még a faluból 
is kiűznék az enyimeket. Ebből láthatja ön, hogy nálunk 
kétszeresen, és pedig huzamosan kell sok ünnepeket megülni, 
a vak buzgalom semmit sem enged meg. 0 előttök a mi ün-
nepeink velünk együtt gyűlöletesek. Ez bizonyára nem nagy 
keresztény szeretetet tanusit, mind e mellett ők magukat 
legtökéletesebb keresztényeknek tart ják. Nincs különben. 

Nem tudom való-e az, mit felölök hallottam : hogy 
minket r. katholikusokat pogányoknak mondanak? — 
Uram, akár hol hallotta azt, nagyon igaz ; mivel nálam is 
előadta magát oly eset, mely önnek véleményét igazolja. 
Ugyan is hiveim közül egy valaki el akart magának je-
gyezni, és nőül venni egy szakadár személyt, mi okért folya-
modni kelle engedelemért, és elbocsátásért a szakadár egy-
házi hatósághoz, de bentörött a kése ; mert miután a lelkész 
ur a kérelmező nőt irgalmatlanul lehordotta volna, végre igy 
szólt hozzá : te semmire kellő, ehez az emberhez akarnál 
nőül menni? nem tudod-e ? hogy ez pogány? ez nem hisz az 
Istenben, a Sz. Háromságban, Jézus Krisztusban, nincs hite, 
semmi szentségekkel nem él, igy tehát semmikép nem lehet, 
nem szabad neked ezen férfiúval házasságra egybekelni. Igy 
el is maradt a házasság. 
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Ezen adatból az tiinik ki : hogy azon szakadár lelkész 
roppant mély tudatlanságban vagyon az igaz kath. anya-
szentegyház hittanáról, nagyon sajnos, hogy igy vannak 
elferditve, és nevelve majd mindnyájan ezen szakadár lel-
készek, a nép szinte velük egy húron pendül, mivel a nyáj-
nak pásztorát kell követni. Azonban mégis meg kell valla-
nom , hogy Magyarországban tanultabb, és műveltebb pap-
jaik vannak, söt tudom bizonyosan, hogy többen közülök 
mint tudományra, mint szelid szellemre nézve igen közel 
állanak hozzánk, és ha nagy lelküen elhatározott akarattal, 
elfogulatlan elmével vizsgálnák, és leküzdenék azon egy pár 
hitczikket, tüstént velünk egyesülnének. De mig oly ferdeül 
gondolkodnak, mint egy szakadár érsekük, ki midőn egy-
némely kath. ügyvéddel vitatkoznék a Szentlélek szárma-
zásáról, igy nyilatkozott „mi úgymond, itt e földön efelett 
vetekedünk, ki tudja mikép van oda fönt?" Más alkalommal 
pedig mondá : hogy ö is hiszi a romai pápa létezését. *) A 
békés egyesülésre nem kívántatik más, mint hogy jó szívvel 
fogadnák el, mit őseik ezer évig hittek, és mit a közönsé-
ges kath. anyaszentegyház mindenkor tanitótt, és maiglan 
is változatlanul tanit. A fegyelem különböző lehet, de a hit 
eredetileg csak egy, és változhatlan, mint maga az Isten, ki 
egyedül az ut, igazság és élet. — Jól mondja Uram, csak az 
Isten minél elébb hozná el azon boldog egyesülési orát, ak-
kor mi is a sokféle faggatásoktól megmenekednénk. 

De ily súrlódások-, és ellenségeskedéseket a protestáns 
atyafiak részéről ugy-e nem szenvednek ? mivel ezek fölvi-
lágosodottabbak és tudományosabb lelkészeik vannak. — Ah! 
uram, bár igy volna, ezek ugyan magokat fölvilágositottak-
nak tart ják, és több tudományos ismerettel birni látszanak, 
mind amellett so tisztán nem látnak, sem okszerű következ-
tetést, még pedig a legfontosabb tárgyaknál is , lehozni 
nem tudnak, vagy nem akarnak, és csupa ellenmondásban 
élnek, vagy inkább tengődnek ; ha ebben áll a fölvilágoso-
dás, akkor ök oly fölvilágosodással birnak, mint a mécsnek 
lángoló kanócza az égboltozatán tündöklő nap fényözöné-
hez képest. Igaza van uraságodnak ; mivel Isten a kevély 
angyaloknak is meghagyta minden ismeretüket, és tudomá-
nyukat, csupán a szentségtől és igazságtól fosztotta meg 
őket : igy vannak e jelen életben számtalan egyének, sőt 
egész nemzetek is minden tudományuk, és műveltségük mel-
lett is megfosztva az igaz fölvilágosodástól, és az egy, szent 
apostoli anyaszentegyházban változatlanul megőrzött és fön-
tartott katholica hitnek áldásától. — Jól mondja Uram ! ám-
bár keseredett szivvel, de mégis elmondom, ami ezen szent 
hitünk daczára egykor az én plébániámban is megtörtént, 
mi ebből áll : mi rom. ker. katholikusok az egyház törvényé-
nél fogvást megkívánjuk, és szükségkép követeljük : hogy 
azon egyén, ki más egyházi hatóság alá tartozó plébániai 
községből származó személylyel akar házasságra lépni, az 
saját plébánosától tartozik elbocsátási levelot előmutatni, mi 
nélkül érvénytelen a házasság; midőn ilyes esetben szinte 
előkértem, erre válaszola az érdeklett, hogy ö bizony ezt el 

*) A létezést il török is hiszi. Szerk. 

nem hozza, és mitsem törődve, protestáns lelkészhez ment, 
ez öt kérdőre sem vévén, minden elbocsátási levél nélkül tüs-
tént összeadta. Igy mennek nálunk sok egyéb dolgok. 

Uram ! ez nincs rendén, és ha igy folynak ön szép ho-
nában a legkomolyabb tárgyak körül is a lakosok közötti 
egyenetlenségek, nagyon elhiszem, mily keserteljes álla-
potja lehet ott a plébánosnak, hol a szakadárok fölsöbbség-
gel és erőhatalommal birnak, mint Oroszbirodalomban : ugy 
önöknél is. Itt meg kelle párbeszédünk fonalát szakitani ; 
mivel a gőzös kikötött, én czélomhoz sietve a szerény, és tu-
dós lelkész úrtól őszinte szivvel elbiícsuzván, bizalmas kéz-
szorítás után további utazásra szerencsét kivánván, szárazra 
kiszálltam. Sz. K. 

VEGYESEK. 
Főt. Tárkányi Béla, egri fömegyei áldozár, plébános, s 

pápai udvari kamarás, ismét egy uj imakönyvvel örvendez-
tette meg a magyar kath. hiveket. Czime : „Nagyböjti ka-
lauz, Krisztus kínszenvedésének és halálának negyvennapi 
megszentelésére, a nagyhéti ajtatossággal együtt." A nagy-
böjti időre alkalmas, teljes készültségü imakönyv ; a reggeli, 
esteli, gyónási, áldozási imákon kivül, Krisztus Jézus kín-
szenvedésére, halálára, és a bold. Szűz Mária Istenanyja 
fájdalmaira vonatkozó, a bűnbánó szívnek különféle szük-
ségeihez alkalmazott, a bűnbánat felgerjesztésére alkalmas 
imádságokkal és elmélkedésekkel. A nagyhét egyházi litur-
giája magyarra van forditva, a miseimádságokkal, evangé-
liumokkal, énekekkel, ugy hogy a hivő a nagyhéti szertar-
tások jelentőségét felfoghatja, s azoknak titkaiba, amint te-
hetsége engedi, behathat, mindenesetre pedig e szent időt az 
egyházzal együtt egy érzelemben végezheti. Végül állanak 
a szokásos énekek magyarul. Az imakönyv csinos kiállítás, 
mindössze 20 ivet foglal, ára fűzve 1 fr t . 20 kr., kötve 2 frt . 
20 kr. ; kapható, vagy megrendelhető minden könyvkeres-
kedésben. 

Amerikából a házasságok könnyű felbontásain már a 
a lapok is megbotránkoznak. New-yorkban az elválások 
eszközlésére ügy védegyletek vannak nyilvános hivatalszo-
bával, vannak tanuk is, kik bármily házasságnál bármire is 
megesküdnek. Az ügyvédegylet naponta hirdetéseket tesz, 
hány házasságot bontott fel, ajánlja hivatalos szolgálatát, 
ígér titoktartást. A válófeleknek nem kell megjelenni, a sze-
gődtetett tanuk közöl bármelyik személyesítheti őket. A nő-
nek tudni sem kell, hogy férje válópert kezd ; mikor meg-
kapja az elválási ítéletet, felolvassa nejének, s elküldi a ház-
tól, nőül veszi, akinek kedveért válópert kezdett. Különösen 
az indianai állami törvényszék hires az elválások könnyű 
kimondásáról. Oda küldetik a felhatalmazott, a per végre-
hajtatik. A nő ellenmondhat ; de hogyan kezdjen költséges 
pert a csaló férfi ellen ? — Ez a házasság szentség nélkül, 
és a kath. fegyelem befolyásán kivül. 

Massachusets államban lakik Olympin Brown nő, nem 
tudni mily sectának cultusministere, aki sorban adja össze, 
akik csak nála jelentkeznek. Panasz tétetett az állami ta-
nácsban, hogy a családok szétszakittatnak, a csapodár nő 
egy hónap alatt, minden elválás nélkül, az ötödik férfihez is 
megy nőid. Az állami tanács nyilvánította, hogy bármily 
vallású minister összeadása érvényes, mivel az állam minden 
vallást egyiránt néz. Brown Olympia tehát folytathatja jö-
vedelmes üzletét. Egyik könnyen összeadja, másik könnyen 
elválasztja. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, martius 24-én. 24. I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Adalék a szentirás jelképi magyará-
zatához. — A zágrábi érsek, bibornok főpásztori leveléből, 
korunk főbajának, a hitetlenségnek szülőokairól és orvos-
szereiről. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A d a l é k 
a s z e n t i r á s j e l k é p i m a g y a r á z a t á h o z . 

„Minden ami irvavan, a mi tanúságunkra Írat-
tatott meg." Ki a szentiratok isteni jellegét elismeri, 
tudja, hogy azok értelme sok oldalú, tartalmuk ki-
merithetlen; és azért nem lehet csudálni, lia azok 
mélyéből mindig valami uj és u j hozattatik föl. Mily 
sok aranyt bányászott már ki a keresztény kutatás 
ezen aknákból! Mélységük soha sem fog végképen 
kifür késztethetni. Az igazság kiapadhatatlan forrá-
sát képezik mindazok számára, kik az egyház kar-
ján közelitenek hozzájok, belőlök szomjukat lecsilla-
pitandók; szintannyi életfát, mely minden időben 
észnek és szivnek, egyesek számára szintúgy, mint 
az egész emberiségnek különféle gyümölcsöt terem-

A szeniiçatok ezen minőségénél fogva legkeve-
sebb kifogás sem lehet azoknak typicai tartalma és 
értelmezése ellen. É s habár be kell vallanunk, hogy 
teljes érvü jelképi jelentőséget csak akkor fogadha-
tunk el, ha mellette fensőbb tekintély harczol ; mégis 
mindenkor tanulságosnak tar t juk a szent könyvek-
beni búvárkodást oly czélból, hogy azoknak fogla-
latjából ujabb események derittessenek föl, és már 
az ó korban fölfedeztessék az isteni ujj, mely évezre-
dek előtt e későbbi idők történelmét vonalozta kö-
rül, gyenge ugyan de mégis fölismerhető vázlatban. 
A magyarázatnak ezen kissé önkényesebb pályáján 
sokat haladtak kisebb nagyobb sikerrel ; lett légyen 
azonban az eredmény bár mily meglepő, soha senki 
sem követelhetett magának e téren több hitelt, mint 
mennyire tisztább fölfogása, szerencsésebb összeha-
sonlítása őt képesité.Legujabban KrementzF. coblenzi 
lelkész nyilvánította ebbeli kísérleteinek eredményét 
ily czimü röpiratban : „Israel Vorbild der Kirche." 
Igen sok tanúságos foglaltatván benne, anélkül, hogy 
minden nézetét sajátunkká tennők, a t. olvasók nem 

kevesb okulására mint épülésére jónak véltük com-
binatióit közleni. 

Természetes a kíváncsiság, melylyel a jövő tit-
kait le szeretnők leplezni ; ámde minden törekvé-
vésünk daczára a jövő zártkönyv marad előttünk, 
és .szellemünk természeti tehetségeire nézve setét 
éjbe merült világ, kifürkészhetetlen mélység. Mind-
nyájan bensőleg érezzük teljes elégtelenségünket, 
tudatlanságunkat a sorsot illetőleg, melyet a jövő 
titkos keblében rejt, és mely csakis Isten előtt van 
tudva. Miért is már az ős kortól fogva a jövő dolgok 
tiszta és határozott megjósolását a népek attól szár-
maztatták, ki mindentlátó pillantásával áttekinti az 
egész jövőt, afölött uralkodik ; és a próféta, a jós 
mint olyan tünt föl előttök, ki Istentől van ihlettetve, 
általa fölvilágosittatva. A prófétia valóban isteni 
tény,a mindenttudásnak bizonyítéka, mely az elfogu-
latlan és értelmes embert kényszeríti természetfölötti 
erőnek és befolyásnak elismerésére. Evégből Isten is 
fölhasználta azt. hogy a megváltás nagy müvének 
ez által is előkészitené útját. Megtestesülendő fiának 
eljövetelét, életét, működését, halálát és megdicsőit-
tetését évszázadok, sőt ezredek előtt hirdetteté vá-
lasztott népének és pedig oly határozottan és tüze-
tesen, hogy az ó-szövetségi jóslatokból Krisztusnak 
életrajzát lehetne összeállitani, és egyedül a zsidónép 
az oka, ha ezen jóslatok előtt behunyta szemeit, és 
makacs öncsalódásánál fogva, eltaszította magától 
azt, kit prófétái megjósoltak, és kire ősatyái minden 
reményüket fektették. 

Azonban nemcsak Krisztus, hanem egyháza is 
tüzetes tárgya volt a jóslatoknak az ó-szövetségben. 
Tetszett Istennek már az ős korban megismerhető-
leg jelezni azon intézetet, mely az idők teljében az 
üdv közvetítője leend ; és valamint egyszülött fia 
életének jellemvonásait följegyeztette az ó-szövetségi 
könyvek lapjain: ugy szent akaratja szerint ugyan-
azon lapoknak bizonyságot kelle tenniök egyházá-
nak is lényegéről, szervezete- és történelméről, hogy 
mindenki fölismerhesse isteni eredetét. 

Isten kijelelte az egyháznak mindent útjait, 
24 
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melyeken azt vezérleni elliatározá. „Minden lépte-
met megszámitottad" mondá a szenvedő Jób. Ugyan-
ezt mondhatja magáról az egyház is, korunknak e 
nagy szenvedője. Sorsát előre kijelenté az Ur , előre 
meghatározta és megszámitotta lépteit. Es váljon 
hol foglaltatik vezérletének isteni terve? Israel né-
pének történelmében, mert ez előképe az egyház 
történelmének ; és pedig, a röpirat szerzője szerint, 
nemcsak annyiban, hogy annak egyes részei némi 
hasonlatossággal birnak az egyház történelmének 
bizonyos eseményeivel ; hanem megyőzodése az, 
hogy Israel népének egész történelme időszerinti fo-
lyamában előképét tartalmazza az egyház történelme 
főbb eseményeinek és pedig történeti egymásra kö-
vetkezésben: és azért mindkettő közt tökéletes pár-
vonal uralkodik, úgyhogy Israel történelmének fo-
nalán egyházunk történelmét századokon keresztül 
egész korunkig kisérhetjük, sőt abban ujjmutatás tör-
ténik egyházunk egész sorsára nézve az idők 
végéig. 

Az egyház mint minden egyéb szervezetes alak-
zat, egyszer már átélte életét alantibb, tökéletlenebb 
fokon épen ugy, mint a virág bimbójában, mint a 
lepke, e szárnyas virág, mozgó bimbójában,-vagyis 
pupájában teljesen kifejlődik, mint a férfiúnak tett-
ereje és tevékenysége már a gyermek és ifjú törek-
véseiben sejthető, sőt már akkor szendereg benne, 
minekelőtte a világra jönne, és az egyedül Isten előtt 
van tudva. Lépjünk az ó-szövetségnek e titkos 
müvezetébe, melyben az egyház, még mintegy az 
az emberiség méhében rejtődzve, Isten által alakit-
tatva és vezéreltetve csendben növekedik és sejte-
lemdúsan fejlődik, mig az isteni szellem és világos-
ság teljének elfogadására megérvén, korlátoló köte-
lékeit megoldja és benső, neki Istentől adott, de eddig 
elrejtett igazságát, erejét és szépségét az egész világ 
előtt kifejti. A fény, melyet az ó-szövetség képei az 
újra árasztanak, annál inkább lebilincseli szemein-
ket, minthogy napjaink homályos és következéstel-
jes átmeneti korszakot képeznek uj, világtörténelmi 
képződésekre, melyek megfejtésében szellemünknek 
természetes sejtő ereje hasztalan fáradozik. 

I. I s r a e l E g y p t o m b a n . A választott nép-
nek történelme Jakobnak Egyptomba való költözé-
sével kezdődik. A Pliaraonak jobbjára emelt fia, 
József hivá meg őt ide. Megjelenik a 70 lélekből 
álló vándorsereg, szivesen elhagyják a költözködők 
hazájukat, hogy nála jobb sorsot élvezendők, meg-
maradhassanak, Jakob ezen érzelmet e szavakban 
tolmácsolá: „Már most szivesen meghalok, mert 

láttam arczodat, és magam után hagylak életben." 
Lássuk, mint hasonlit ez az egyház kezdetéhez. 
Ennek történelme az apostoloknak és tanítványok-
nak költözködésével kezdődik Galilaeából Jeruzsá-
lembe ; itt gyülekeztek ők össze a föltámadott Krisz-
tusnak parancsa szerint mintegy 1'20-an. Pünköst 
ünnepén küldötte az Atya jobbjára magasztalt Ud-
vözitő nekik a Szentlelket. Tisztán fölismerik most 
az ő istenségét, teljes szivükből hódolnak neki, hir-
detik hatalmát, és Israel választottjai hozzájok csat-
lakoznak. Szivesen elhagyják eddigi hazájukat, a 
zsidó vallást, minthogy annál fönségesebbet, jobbat 
találtak ; készek, mint Jakob, méghalni a régi tör-
vénynek, a templomnak és az istenitisztelet előképi 
intézményeinek, mivel a törvénynek, a prófétáknak 
és az egész ó-szövetségnek beteljesedését az u j szel-
lemi birodalom igazságában és kegyelmében meg-
ismerték. 

Jakob családja Egyptombani tartózkodása alatt 
nagygyá és erőssé lőn. Az egyház is, Istennek ezen 
u j családja, a pogányságnak közepette, melynek 
képe Egyptom, nagygyá, erőssé növekedett és elter-
jedt az egész romai birodalomban. — Egyik Pharao, 
ki mitsem tud Józsefről, üldözi az israelitákat; meg-
parancsolja. hogy a fiúgyermekek mindjárt születé-
sűk után megfojtattassanak, és midőn ez nem telje-
síttetett. hogy a Nil folyamba vettessenek. Mózes 
Pharao leánya által megmentetik, és az egyptomi 
király udvarában nyer nevelést. Minekutána a po-
gány szellemtől áthatott, és Heródes által gyámolí-
tott synagoga hasztalan kisértette meg az egyházat 
mindjárt kezdetében vérengző hatalmaskodás által 
elfojtani, elkezdődtek annak növekedtével a pogány 
üldözések. Pharao jelképe az egyházat üldöző, leá-
nya pedig az azt elfogadó pogányságnak. Mózes 
pedig, ki Egyptomban született és a vizből kiszaba-
dittatott, jelképezi a pogányok megtérése által nö-
vekedett egyházat. Valamint Mózes Pharao leánya 
által az egyptomi udvarban neveltetett, ugy fejlő-
dött az egyház is a megtért pogányok befolyása 
által, kik nem jöttek üres kézzel, hanem magukkal 
hozván az emberi művelődés, tudomány, művészet, 
a nyelv és jog kiképzésének minden téreni vívmá-
nyait, hatalmasan előmozditák az egyháznak belső 
és külső fejlődését. 

Mózes felnővén, az egyptomi elnyomás ellen 
lázadott föl, és Pharao haragja elől a pusztába me-
nekült, A kereszténység, kiegyenlithetlen ellentét-
ben levén a pogánysággal, ettől üldöztetett, miért 
is a nyilvános életből száműzetve, a rejtekbe vo-
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nuit ; nem vett részt a pogányság által teljesen áthatott 
nyilvános életben, önmagába zárkozottan ti tokban tartotta 
istenitiszteletét, a disciplina arcani fátyolával t akar ja el fő-
titkait a pogányok félreértése és visszaélése miatt. — Mó-
zes a pusztában Istentől tanit tatva, Egyptomba küldetik, 
igyekszik a népet a szolgaságból kiszabadítani, nagy csudá-
kat mivel Pharao előtt, ugy hogy ez Isten uj já t sejtvén e 
tettekben, késznek nyilatkozik a nép elbocsátására. A ke-
reszténység a pogány élettőli elvonultságában bensőleg meg-
erősödve, a pogányok szemei előtt rejtekéből föltünteti isteni 
erejét, taní tványai és követőinek élete által szintúgy mind 
csudatettekben, melyek három századon át a pogányok bá-
mulata kíséretében a keresztény hit igazságának bebizonyí-
tása végett különösen az üldözések alatt történtek. Sokszor 
látszott az egyház e győzelemhez közel lenni, és a pogány-
ság isteni ereje előtt meghajolni ; ámde ismét megkeménye-
dett a pogányok szive, különösen a pogány államhatalomé-

Tízszer keményítette meg Pharao szivét és adott szava 
ellenére nem bocsátja el az israelitákat, tíz üldözésben ki-
sértette meg a pogány hatalom meghiúsítani a győzelmet^ 
melyet a kereszténység szellemi ereje már-már kivívandó 
volt. Az utolsó szivkeményedés alkalmával az egyptomiak 
elsőszülöttje halt meg, Pharao a vörös tengerbe merül, Israel 
kiszabadul és Mózessel együtt dicsőíti hálaénekben Istenének 
hatalmas, megszabadító ka r j á t : az utolsó (Diocletian) üldö-
zésben elhal a pogányságnak ereje és virága ; ez az utolsó 
dühös kisérlet a kereszténység elnyomására, vérvörös ten-
gert készít az üldözés ; ámde a vér tanuk vére a kereszté-
nyek magva lőn. Ezen véres üldözésnek hullámaiban nem a J O 
keresztények, hanem a pogányok halnak el. Mármár bizo-
nyosnak vélték ugyan a győzelmet, mint Pharao, már em-
lékpénzt vertek annak jelentésére, hogy a keresztények neve 
kiirtatott ,• de reményük ellenére egyszerre csak azt tapasz-
talák, hogy dühöngésük semmit sem használt, általa a ke-
reszténység csak növekedett ; a pogányság elhalt kegyetlen-
ségében, vérengzése- és élveiben ; a kereszténység pedig 
győzelmesen merült föl az üldözés hullámaiból és hálaéne-
kekben dicsőité az ur hatalmát, ki őt oly csudálatosan meg-
menté. (Folyt.) 

A zágrábi érsek, bibornok főpásztori leveléből, ko-
ránk főbajának, a hitetlenségnek szülőokairól és or-

vosszereiről : 
Jam, si quaeratur de proximis causis deplorandae hu-

jus fidei diminutionis, signanter in cultioribus hominum clas-
sibus, tamque universalis et rapidi mali progressus : non ma-
gno opus est ingenii acumine ad eas detegendas. Quippe e 
familiis domesticis, distinctions praosertim classis hominum, 
magis in dies, magisquo evanescit prisca illa pietas Christi-
ana, quae tam sollicite olim, quotidianis communibus preci-
bus, evangelii, aliorumque boni spiritus librorum lectione, 
adcurata divini cultus, et publicarum sacrarum institutionum 
frequentatione, conscientiosa abstinentiae et jejunii ecclesi-
astici observation©, solerti denique sacramentorum partici-
patione, aliisque religiosis actibus alebatur. I taque filiifami-
lias paternos lares passim deserunt, religionis et pietatis spi-
ritu vel omnino expertes, vel adeo tenuiter tincti, ut libéri-
ons mundi afflatus, absque manifesto ejus plane amittendi 

periculo, non possint sustinere. In scholis, quas mox subeun-
das habent, religiosus eorum sensus, in regula, parum pari-
ter reperit nutrimenti. Quamvis enim aliquot horularum spa-
tio per hebdomadem adolescentibus religionis doctrina pro-
ponatur : ea tamen haud sufficit ad firmam eorum mentibus 
cordibusque instillandam fidem ; cum praesertim frequentis-
sime destituta sit genuina spiritus unctione, et frigidas quas-
piam praeseferat formas, quae nec intellectuali eorum cultu-
rae satis respondent, nec inter religionis veritates, ac alias 
quas ex variis caeterarum disciplinarum generibus hauriunt, 
cognitiones, necessariam inducere valeant, soleantque liar-
moniam. Et , quod his etiam pejus est, exigua adhibetur cura, 
ut religiosa institutio mores penetret juventutis, firmamque 
totius vitae ejus rationis efficiat normam ; cum tamen notum 
sit veritates religionis tum primum suae respondere sublimi 
destinationi, si in vitam, ut ajunt , et sanguinem, jugi exer-
citio convertantur. Accedit, quod haud convenire genio sac-
culi nostri plerumque existimetur, ut altiorum scholarum ju-
ventus in universitatibus, aliisque sublimioribus li terarum 
institutis, seu ad exeipiendas in placitis christianae fidei prae-
lectiones, seu ad frequentandum divinum cultum, sacramen-
torumque participationem att ineatur : quasi vero fides et re-
ligiosa morum integritás res sit adiaphora, nec contentione 
digna eorum, qui altiorum occupantur l i terarum disciplinis. 
Hoc pacto juventus, ea.recte aetatis suae periodo, quae ma-
xime agitari solet passionum fluctibus, religione, id vero est 
unico tuto, et efficaci virtutis scuto, destituta, corruptae na-
turae humanae illiciis facile in dévia agitur, et non raro in 
abissum ruit perversitatis. Nec mirum, si in medio ejus, ab-
normia prorsus, et vere detestanda quandoque emergant, in-
credulitatis, impietatisque exempla ; quale et nuper de Bel-
gio ipsae publicae referebant pagellae. Ubi nimirum pars 
studiosae juventutis eo plane prolapsa est procacitatis et 
audaciae, ut nil pensi duceret palam declarare, se nec Deum 
credere, nec ullam, praeter propriae suae rationis, imbecillis 
sane , et miserandis praejudiciorum tenebris obfuscatae, 
agnoscere auctoritatem. Eventus tales profecto horroré per-
cellere debent cujusvis animum, qui bene cupit humano ge-
neri, et periculi, ex iis in futuras generationes profluentis, 
amplitudiuem norit aestimare. 

Juvenis subin absque solido religiositatis fundamento 
seholas egressus, forte etiam eo, quem in paterna domo sus-
cepisset, meliori sensu exutus, civilis vel militaris vitae sub-
it cursum, ubi in societatem passim incidit hominum nihilo 
se meliorum, non raro etiam deteriorum ; ex quorum con-
suetudine non modo non proficit in melius, sed mergitur pro-
fundius. Libros, qui bus ingenium, animumque suum excolere 
posset, omnino non curat, immo omnem cum resensu abjicit, 
in quo scriptum Jesu Christi Salvatoris conspicit nomen, vel 
quem ad alendam vitae puritatem, morumque innocentiam 
tendere animadverti t . Contra, offendit in scripta, pagellas-
que periodicas, religiosum indifferentismum spirantes, aut 
plane inimico erga religionem spiritu animatas ; qualibus 
proh dolor ! et privatae et publicae domus, ipsa adeo urbium 
compita, infelici aevo nostro, plane sunt inundata, et quorum 
usu, ceu novi generis toxicis, omnes, qui adliuc in mente vel 
corde ipsius supermansissent, meliores sensus, penitus sup-
primuntur, aut corrunipuntur. Hoc periculi genus tanto est 
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amplius : quanto certius docet experientia, ad suffocandam, 
in juvenilibus cumprimis pectoribus, religiosam fidem haud 
opus esse, ut quis Renanii, aut alterius, paris impietatis au-
ctoris, evolvat librum; sed omnino sufficere, ut sibi famili-
aria reddat nonnulla, ex iis, quae innocua passim censentur, 
subque classicorum nomenclatione, undique sparsa sunt, lite-
ra turae germanicae opera. Nam et ea horum, quae aperte 
non pandunt inimicum erga religionem spiritum; indifferen-
tismi veliíicantur principiis ; et eoipso, quod non sustineant 
sanctissimos religionis fines, totamque bumani generis pro-
speritatem ad arctos terrestris hujus peregrinationis référant 
limites, perquam apta sunt supprimendae in lectorum animis 
vivae cbristianae fidei, et pietatis instrumenta. Par te ab al-
tera honorum, opum et voluptatum appetitus, velut totidem 
e faeculento corruptae humanae naturae fonte prorumpentes 
rapidi rivi, agmine quodammodo facto, irruunt in miserum 
adolescentem, eumque tanto certius agunt in praecipitium, 
quanto magis destituitur firmo illo, et unico, qui salvare 
ipsum potuisset, aggere, christianae quippe fidei firmitate. 

Vel ex bis, per suinmos, ut ita dicam, apices attactis, 
satis, puto, impatescit, quae sint praecipuae in dies magis 
increscentis, apud cultiores saltern, de quibus hucdum, impri-
mis nobis sermo fuit, bominum classes, incredulitatis, jun-
ctaeque cum ea morum depravationis causae ? 

Quod concernit inferiorum categoriarum homines,ipsum-
que ruralem populum : sint Deo aeternae laudes ! apud hos, in 
nostra saltern patria, incredulitatis, stricte talis, pestis necdum 
magnos fecit progressus : ubique enim in massa populi viget 
adbuc Christiana fides, unicum hoc verae nationum prosperi-
tatis palladium. Sed vero, in his quoque classibus, semper 
rariora fiunt admirabilis illius, quam fides Christiana primis 
Ecclesiae temporibus operata fuit, vitae innocentiae et san-
ctitatis exempla. Immo dissolutio qaedam, utque ita dicam, 
practicae quaepiam incredulitatis species tristia in dies, in 
iis quoque capiunt incrementa. Quippe non tarn positiva fidei 
dogmatum impetitio, aut aperta eorum negatio has produxit 
in populo nostro strages, quam potius philautiae et crassae 
sensualitatis magis in dies crescens dominium. Huic certe 
adscribendum, quod in nonnullis patriae tractibus conscien-
tiosa ilia, solersque antehae Domini ac festis diebus, publici 
divini cultus frequentatio multum remiserit ; quod abomina-
bilis, et christiano nomine tantopere indigna blasphemandi 
consuetudo horrendum in modum invaluerit, majoraque 
adhuc semper capere videatur incrementa ; quod ebrietatis 
vitium miserandas in nonnullis partibus faciat strages ; quod 
ipsa abjecta impudicitiae ac libidinis vitia, antehae casto 
Croatiae populo paene incognita, non raro ipsas penetrent et 
misere depopulentur rusticas popularium nostrorum casas ; 
quod denique, ut taceam caetera, justitiae et proprietatis 
sanctimoniae adversae praevaricationes, violentiae, furta, et 
praedocinia tantos, recentioribus his temporibus apud nos 
fecerint progresus, ut securitas publica non parum sit com-
promissa. Quae quidem cuncta tristem in inferioribus etiam 
populationis classibus arguunt religiosae morum sanctimo-
niae remissionem. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
CSONOPLYA. (Vége.) Ha az egész falut megkérdez-

n e k : mi tette köztök a bámulandó változást? Miféle tűz 
gyulasztotta az emberek sziveiben azt a lángoló hitbuzgal-
mat ? Mi kedveltette meg velők a gyakoribb gyónást ? 
Miért szeretik a szt. misét? Miért sietnek most oly gyöngéd 
szeretettel az ur Jézust keblükbe zárni ? . . . mondom, ha 
ezeket, és sok más u j jónak okát kérdjük, hiveink fogják 
felelni : „ezt Mária . . . Mária-társiilat hozta létre." Nem is 
kell ennél több bizonyság, ugy hiszem. — Ha tehát van 
még hely, hol unalmas, vagy fölösleges dolog a gyónás ; hol 
az Oltári-szentségben jelen levő Jézus iránti szeretet nagyon 
silány, vagy egészen kialudt ; ha találkoznék még kivülünk 
helység, hol a katholikus családi nevelés egészen el van ha-
nyagolva ; és ha akartok ezeken és sok más bajotokon segí-
teni : hozzátok be a Mária-társulatok bármelyikét, vagy ha 
épen ugy tetszik, a „Jézus-szentségés szive-társulatát; vagy 
mind a kettőt, mert nagyon megférnek : a jó eredményről 
biztosit a mi és ezer meg ezer más helyek hit-erkölcsi válto-
zása. Talán a ti lakosaitok hit-hidegsége, erkölcstelenségbeni 
makacssága még sem oly erös, mint a kemény nyakú török 
büszkesége, fegyverbeni bizalma : és ínég' ezt is megtörte a 
rosárium. Csak ti tegyétek meg a tiéteket, álljatok be e ne-
vezett társaságba, végezzétek ennek kötelességeit, a többit 
bízzátok Máriára ! 

Hanem a mi jelenleg jó és buzgó földieink között még 
egy, Máriát dicsérő mód született, valóban mennyei sugallat-
ból. Ugyanis sok apa meg anya, azonfelől, hogy beiratták 
magukat, és korosabb gyermekeiket a Mária-társulatba, még 
egy kölönös családi-társulatot képeznek egymás között. Ez 
pedig abban áll : hogy az egyes család minden tagja az ol-
vasónak bizonyos részét végzi. Es aszerint, amint többen 
vagy kevesebben vannak, nagyobb vagy kisebb rész jut 
egyre-egyre ? Azonban az apa, vagy az anya, k ik az emii-
tettem testvérület fejei szoktak lenni, rendesen ugy osztják 
föl a rosáriumot, hogy ő reájok, és a család értelmesebbjeire 
nagyobb rész jusson, mint a kis csintalanokra. Ki volt kez-
dője ez uj társulatnak, ne keressük soká, de az bizonyos, 
hogy nálunk sok háznál létre jött. E testvérület uj, nem 
nyilvános, és nincs is megerősitve az egyháztól : de nem is 
szükséges épen okvetlenül, mert bizonyos, hogy ha valamely 
család igy szereti végezni a rosáriumot, nem vétkezik vele. 
Sőt inkább örül a Szűz anya, hogy találkoznak imitt amott 
városok, falvak, családok, hol iránta a gyengéd szeretet is-
mét kezdi melegíteni a kebleket, mint a régi időben, amidőn 
nem volt magyar szív, melyben nem élt Mária szeretete. Le-
het, hogy máshol is igy tesznek, csakhogy nem dicseksze-
nek vele; de mi azoknak akar juk közölni a dolgot, kik előtt 
még ismeretlen. Nálunk örül az ember lelke, mikor látja, 
mily szorgosan és édesdeden fűzi számtalan apa meg anya a 
kedves, sok „Üdvözlégy Máriát ;" ugy hogy minden lap le-
áldoztával egy egy szellemi „Avekoszoru"-val kedveskednek 
az angyalok királynéjának ; melynek elkészítéséhez a csa-
lád apróságai is szedik a virágot dadogó „Üdvözlégy Máriá-
jokkal ." Hiszszük, hogy az irgalmas Anya szivesen fogadja 
ama szellemi virágkoszorut, melyet viradattól kezdve egész 
az esti lenyugvásig, egyes családi szeretet buzgalma fon szá-
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mára. Mit anyai kegyessége avval viszonoz, hogy az olyan 
szülök és gyermekek az napi munkáit malaszt harmatjával 
öntözgeti, hogy azok minden tette, gondolata, az örök öröm-
vár felé, — melyben ö a királyné, egyetlen fia a király, — 
egy egy méltó lépés legyen. 

Burnách János. 

GYOR, mart. 13-án. A sz. böjt napjai szives megindító 
egyhangúságukban folynak. Váljon a családok életében is, 
s oly értelemben-e, mint az egyház óhajtja ? nem tudjuk. 
Mindenesetre kevesen vannak olyanok, kiket lelkismeretük 
gyengédsége a törvény szigora alól való fölmentésre kész-
tetne. Messze vagyunk attól, hogy hivő népünk belássa : 
„jejunium et abstinentiam matrem virtutum, bonorum radi-
cem, continentiae fontem, pietatis custodom, sanctorum col-
lactaneam, angelorum contubernalem, diaboli inimicam, Spi-
ritus amicam, per quam voluptates nos fugiunt, daemones 
recedunt, ira sedatur, concupiscentia exstinguitur, virtutes 
vivuut et in nos splendent." Azonban ha a hivek áhítatát 
a sz. böjti napokban a templomok, kálvária, de különösen a 
sz. beszédek látogatásából következtetjük : ugy csak álda-
nunk kell a jó Istent. A főtemplom sz. beszéd napján már 
két órakor a szó szoros értelmében ostromoltatik, s volt ugy 
is már, hogy a beszéd kezdetével semmi módon sem valánk 
képesek bejutni. A ft. szónok az ur Jézus szenvedésének 
történetét vette föl elmélkedései tárgyául,— oly tárgy, melyen 
a hivő nép legjobban csügg, szive leginkább elérzékenyül, 
lelke épül s emelkedik. S azért jól mondá a „Quadragesima 
S." ajtatos szerzője, hogy : „pia Salvatoris patientis memo-
ria cor emundat a vitiis, aeternis veritatibus intellectum im-
buit et divinae caritatis igne animam succendit." Valódi 
aranybánya ez, melyből kevés fáradsággal a legdrágább kin-
cset szerezhetjük meg az örökéletre. 

A műveltebb német hivek részére a sz. beszéd minden 
szerdán a sz. Benedek-rendüek egyházában tartatik. Nt. szó-
nok igen szerencsés választást tett. Tárgya a keresztény 
család. Beszédei nagy figyelmet ébresztenek, szavait egy vi-
lági szóról szóra idézte. Méltó s a legalkalmasabb tárgy a 
hitélet növelésére, a családok keresztényesitésére s igy a 
társadalom megmentésére. Erre nézve a férjnek kell tudnia : 
mi ő, kell ismernie méltóságát, kell tudnia szerepét, melyet 
elfoglal, nem különben a nőnek is. Oh ! ha anyáink ismernék 
feladatukat ; ha tudnák mily méltóság rejlik bennök, mely-
nek hü kinyomata a bold. Szűz ; ha tudnák, hogy ők mint 
Gaume mondja, „keresztény hatalom :" mi máskint volna 
minden ! . . . . A nt. szónok megragadólag vázolta ezeket s 
bizunk, hogy az ur Isten a győriek fogékony lelkében „dabit 
incrementum." 

Győrött azokról is gondoskodva van, kiket a lelki 
fölüdüléstöl hétköznapi elfoglaltságok tán visszatart. Az 
ilyenek Újvárosban hallhatnak sz. beszédet vasárnaponkint 
délután. Itt az ifjú szónok a hét szentségről beszél. Elmond 
ö mindent e tárgyban, amennyit az egy óra időköz neki 
mondhatni megenged. Ugy hiszem találkozom a szónok né-
zetével, mely őt e tárgy választására vezette, s ez az : hogy 
híveink a Szentlélek Istenről ugy szólván semmit sem tud-
nak, kivéve a káté azon kérdését : „ki szentel meg ?" Pedig 
a Szentlélek Istennek köszönhetünk mindent. A két első is-

' ) 8. Chrys. De Jejunio II . 

teni személy ugyanis a Szentlélek által van összeköttetésben 
a világgal, mint Gaume mondja. Ennek szelleme hatja át 
azoknak minden munkáját s azért mondotta sz. Vazul : „Ne-
que eniin est ullum omnino donum, quod absque Spiritu Sancto 
ad creaturam perveniret." S mégis ismerjük az Atyát s azért 
imádjuk s szeretjük őt. S nem is lehet ez máskint. Az ő di-
csőségét hirdeti az egész látható világ a csillagos égtől le az 
utólsó atomig. 

Ismerjük a Fiút, imádjuk s szeretjük őt. Az ő szüle-
tése s halála, ünnepei, az áldozat, az Oltári-szentség kény-
szeritnek bennünket az őt megillető imádásra s szeretetre. 
De váljon igy van-e az a Szentlélekkel is ? A harczban, 
melyet a világ kezdetétől fogva a gonosz szellem ellen visz go-
liáth termete látható, győzelmének vivmányai kézzel fogha-
tók ; s mégis alig tudunk róla egyebet, mint hogy : galamb 
képében, tüz alakjában s a Thábor hegyén fényes felhő alak-
jában jelent meg.. Váljon tudnak-e róla hiveink többet ezek-
nél ? Az ö szükségét nem ismerik, tiszteletükkel s imádásuk-
kal nem illetik, magát a keresztvetést ugy végzik, hogy sz. 
neve kimondásának módja által, az minden beható erejétől 
megfosztatik. Jól mondja Gaume : „Szomorú dolog, de igaz : 
hogy a harmadik isteni személy a Szentlélek Isten, a sz. Há-
romságban nemcsak névre nézve, hanem a legtöbb keresz-
ténynél az őt megillető megismerésben s tiszteletnyilvánitás-
ban is az utólsó. E nagy mellőzés, ez átalános hálátlanság a 
Szentléleknek kálvária hegye." — Ennek magunk vagyunk 
okai, kik a Szentlélek Istent szószékeinken ugy szólván 
agyonhallgatjuk. Azért jól esett hallani, hogy az újvárosi 
böjti szónok azon sz. szereket tárgyalja, melyek által a 
Szentlélek Isten sziveinkhez leginkább szól, mindenható-
sága, csudálatos működése leginkább fölismerhető. 

Első félévi próbatéteink mai nappal mind a nyilvános, 
mind a magány-intézetekben véget érnek. A tanonczok elő-
menetelének megbirálásában illetékesek ugyan nem vagyunk, 
hanem ismervén a férfiakat, kiknek vezetésére iskoláink 
bizva vannak, csak a legjobbat mondhatjuk. 

. . . . ky. 

SZAMOSUJVÁR, mart. 12-én. Az ugy nevezett „S'io-
nulu Romanescu" bécsi lap, melynek nt. Szilasy Gergely tu-
dor ur a szerkesztője, átvette a Religio lapjából ama czikket, 
mely mit. s főt. püspökünk Vancsa János püspöki székébe 
való beiktatását adá elő ; e czikk román nyelven is világot 
látva, a katholika hitnek világát, erejét, és fényét árasztá el 
ott is, hova tán máskép el nem hatott volna ; a nevezett ro-
mán lap szerkesztője mint máskor, ugy most is, letett ismét 
egy talpkövet, mely az igaz egységnek csalhatatlan jele, 
ereklyéje, és rendületlen záloga. 

Nálunk a szellemi épitkezés kitűnő szorgalommal fo-
lyik. Püspökünk ő méltósága nemes kitartással napról napra 
folytatja működését, és a katholika hitnek megtörhetetlen 
fensöbségeért, ezen egyházért mindenét oda adni kész ; mint 
Jézus szent hitének valódi apostola, éjeit s napot tesz öszve, 
csak hogy Jeruzsálem falai rendületlenül fönnálljanak. 

A megyei kormányt érdeklő ügyekbe példás kitartás-
sal meghallgatja egyházi tanácsát, s akkor határos, misze-

*) A tápi rector, s az ő ordítása a kapu előtt, a fegyvertárba téte 
tik. Szerk. 
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rint felkiálthatunk „prudentiam ejus nihil eludere et justitiam 
flectere poterit." 

A tanodák ügyében igen szabályszerű körlevél külde-
tett az illető tanodák igazgatóihoz, mert hiszen ez a talpkő, 
mely letétetik, hogy a hazának jó polgárai, a katholika egy-
háznak jó hivei legyenek. 

A latin nyelv tanulása iránt igen czélszerü intézkedés 
tétetett, hogy minden nemzeti kérdés mellett, aki birni nem 
fogja a latin nyelvet, alkalmazásra alig számolhat e megyé-
ben; és ez igen bölcs intézkedés, hiszen az egyház fő kincse 
leginkább e nyelven elsajátítható, és a katholika egyházat 
közelebbről érdeklő dolgokat igy tudhatjuk alaposan, sőt 
amennyiben dulcius ex ipso fonte bibuntur aquae, én azt óhaj-
tanám : miszerint lenne e nyelven lapunk és ebben ehez 
örömmel, s kedvteljesen Írhatnánk, lia a latin nyelv kellő 
virágzásban és tiszteletben lenne, alig érné oly sok baj az em-
beriséget mint érte tán : — ez egyéni nézetem ; meg volt 
ezen eszme érintve már több évekkel ezelőtt a primás her-
czeg főmagassága előtt, ki is kegyelme folytán, ugyan csak 
1858 év január 2-án 38 sz. alatt a többi között ily hangulat-
tal nyilatkozik legkegyelmesebb en : 

„Cetérum sanctum est rmae dvao desiderium, ut pu-
blicae pagellae ad conservandas in clero praeprimis linguae 
latinae notitias edantur et protocolla officiosa dioecesana, 
consistorialia, et capitularia eadem lingua ducantur. — Uti-
nam plurium liaec esset vox, quam si cognovero, ad promo-
vendum huic desiderio effectum, libenter procedam. Cum 
constanti aestimio sum. Srigonii I-a januarii 1858 rmae dvae 
addictissimus Joannes Cardinalis aepus." 

Jelenben a növendék-papság vizsgákat áll ki, ameny-
nyiben tudomásom van, a várakozásnak megfelelnek. 

Amennyire tudom, megyénkben latin nyelven névtár 
fog kiadatni, ez annál kívánatosabb lenne, mert a mióta áll 
e megye, még egyházi-névtára nem volt : püspökünk ő mél-
tóságának bölcs intézkedései oda lesznek irányozva, misze-
rint a megye alakulásának történelmét homlokzatán tüntesse 
elő a névtár. 

A naszódi főkapitányi területén van a szamosujvári 
gk. püspökség felügyelete alatt egy 4 osztályból álló al-
gymnasium, e tanoda nem rég alakult, szabályai most jöttek 
az egyházi hatóság megerősítése alá, amennyiben bétekinthet 
az ember ezen ügybe, mint hajdan Mózes az igéret föld ha-
táraiba, hinni tudom, miszerint a katholika egyház taninté-
zetének kifolyása Isten áldása gyanánt fog elterjedni a na-
szódi gymnasium felett, hogy román nevü, de kath. gymna-
sium a szó teljes értelmében lehessen. — Szép intézkedések 
jönnek nálunk napi rendre, ez meg is kivántatik egy oly 
megyében minő a szamosujvári, nemes küldetése a katholika 
egyháznak szélosbitése lévén, igen örömest szenteli fel erő-
teljes tehetségét mindenki, csak hogy legyen mi elébb egy 
akol és egy pásztor. G. I. 

BECS, mart. 1-én. Bécsben 1858-ban alakult a bol-
dogságos Szűz szeplőtelen fogantatásáról nevezett társulat, 
mélyet e hazában is sok hitbuzgó kebel felkarolt már, mely 
azonban itt mégis inkább csak nagy remények hajnalán 
van, mig külföldön p. az igen kis st. pölteni egyházmegyé-
ben, valóban bámulandó hévvel felkítroltatván, máris igen 
szép virágzásnak örvend. 

E kis megye ugyanis évenkint, hogy másokat ne is 
említsünk, — több mint 1000 o. é. forintot gyűjt ezen egy-
let szent czéljaira. 

Feladatául tiizte pedig ki ezen társulat a Keleten, kü-
lönösen Törökországban lakó katholikusokat majd egyházi 
szerekkel ellátni, majd pénzzel, s a szükségletek különféle-
sége szerint másmás eszközzel felsegélni. 

Folyó 1866. évre is tehát mind egyházi, mind politikai 
tekintetben nagy horderejű czéljaira a birodalom minden 
egyházmegyéjében uj gyűjtést nyitott e társulat azon édes 
reménynyel, hogy e felhívása sok — igen sok szivben visz-
hangra találván, átalános kedvező sikernek nézhet elébe. 

Szent és magasztos a czél, sürgős és égető a szükség. 
Erzi e társulat jótevő kezének áldásait a bukuíesti iskola, 
melynek tanitója évi illetékét tőle kapja-; élvezi három bos-
nyák növendékpap, kiketelhagyott nemzetök számára szent 
hivatásukhoz méltóan neveltet ezen egylet a zágrábi pap-
neveldében. De nemcsak szomszédaink, s ami még több, 
egykor apostoli királyunk szentkoronájához tartozó tarto-
mányok, hanem még távolabb országok és intézetek, u. m. 
Albánia, a konstantinápolyi osztrák iskola, a ghazxri, liba-
noni finevelde, sőt még a madúrai missiók részére is Kelet-
indiában legközelebb számos egyházi szer és tetemes pénzbeli 
segélyek küldettek, melyekhez Ferdinand ö cs. k. apostoli 
Felségének ismert áldott bőkezűsége is, és a müncheni La-
jos-missióegylet, igen nevezetes összegekkel járultak. 

Jelen gondviselésszerű viszonyok között átalában az 
egész birodalom-, különösen pedig e magyar hazában egy 
katholikus sem lesz, ki ily dicső és szent vállalattal, oly szá-
mos és sürgős szükségletek fedeztetésével szemben tétlen 
maradhatna ; annyival is inkább, mert a magyar hős atyái-
ban a hitbuzgalom remek példányképeit birja. — Kit is ne 
lelkesítenének azon idők, midőn az egész ország, egy szívvel 
s lélekkel, nemes és jogérzettel született nemzethez méltóan 
csatákra kelt, s a tenger bősz viharait nem rettegve, a hem-
zsegő ellenség számát megvetve, azon büszke érzettel, hogy 
ő is keresztény, a szentföldre követé királyát, hogy Kelet 
keresztényeinek nyakáról a durva önkény s barbár szara-
czén uralom rabigáját letörni segitse ? ! 

Tudja meg minden magyar, ki sz. István apostoli ko-
ronája- s jogarának védárnya alatt élvezi a honpolgár nagy 
nevét és kötelmeit : hogy midőn a kath. egyházat, az igazi 
keresztény civilisatiót és erkölcsöket védi, segiti, terjeszti 
elvben és tettel, saját hazáját s nemzeti létét biztosítja a je-
len nyugtalan eszmeáramlások borús jövőjére. Mert egye-
dül a kath. egyház, s aki vele tart, áll meg, s csakis ő állhat 
meg változatlanul és szilárdan abban, aminek változni nem 
lehet, nem szabad, — az isteni jogban. „Definiens statuta 
tempóra et terminos habitationis eorum." 

Aki tehát filléreit ily czélra áldozza, az, nemzetének 
világtörténeti jellegét és hivatását józanul felfogván, meg-
mutatja, hogy méltó unoka, hogy él és lobog szivében azon 
égi szikra, mely őseit egy ezredév folyama alatt a családi 
tűzhelyen és a dicső trón zsámolyán, a lcardcsörgetés ferge-
tege között ugy mint a csendes olvasó-pergetés alatt nagyra, 
nemesre hevité, országot alapítani s alkotmányt teremteni 
tanitá ; mely szent Istvánokat s Imréket, Nagy Lászlókat 
és dicső Erzsébeteket s Margitokat adott hatalmas szószó-
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lukul égben és magasztos példányképekül e földön az egy-
háznak és hazának. 

ASIA, (missiói tudósitás. Vége.) Szólni akarok most 
azon törzsökökröl, melyek között a nevezett vidéken uj mis-
siókat kellene alapitani. A birmanok khakhieneknek neve-
zik mindazon vad törzsököket a hegyekben, melyek a ba-
moi völgyet környezik és éjszaktól éjszaknyugotra terjed-
nek. A khakhienek a syngphos-ok családjához tartoznak, 
kik különféle nevezetek alatt ismeretesek. Nyelvükön nem 
irnak, ennek semmi hasonlatossága a shanok nyelvével, a 
birmanlioz hasonlít grammaticalis szerkezetre, de nem a 
szavakra nézve. A nyelv kiejtése nem igen nehéznek látszik, 
és megtanulása nem igen sok nehézséggel járna. A khakhi-
enek közöl többen értik a birman nyelvet is, és ezek által 
jöhettem a törzszsel érintkezésbe. A khakhienek nem budd-
histák, hanem geniusok imádói, kiket Rhats -oknak hivnak ; 
ezeknek tulajdonítják betegségeiket, és minden más roszat. 
Megkérlelésükre tojásokat, csibéket, disznókat, marhákat 
áldoznak. Minden falunak van áldozója, kit BurnÖ-nak hív-
nak. Az ö közbenjötte az áldozatoknál megkívántatik, mi-
vel csak ö tudja a titkos szavakat, melyeknek kisérni kell 
az áldozatokat, s nagy hatalmat tulajdonítanak neki a szel-
lemekre. A szellemek ezen tisztelete ezen népeknél átalános 
volt a buddha vallás behozatala előtt. Nyomát még ma is 
lelhetni a birman, shan, carián, és peguan népeknél Ténas-
serim vidékén. Ezen hitből magyaráztatik a szokás is, hogy 
halottaik kezébe néhány pénzdarabot tesznek az ut szüksé-
geinek fedezésére. Névlegesen a khakhienek ugyan a Bir-
man uralom alá tartoznak, azonban tényleg függetlenek, és 
büntetlenül tehetnek amit akarnak. Leszállhatnak a sík-
ságra hegyeikből, rabolhatnak, gyilkolhatnak, és ismét visz-
szatérhetnek az üldözéstőli félelem nélkül. Főnökeiket cso-
bonaknak hívják. A csobona összegyűjti embereit tanácsko-
zásra, ha a szomszédokat meg akar ják támadni, adókat nem 
szednek, hanem földeik ingyen miveltetnek. Visszatérvén a 
rablásról, vagy harczból, ünnepeket rendeznek, melyek 
költségesek, mivel nagy mennyiségű rizs, hús, hal fogyasz-
tatik. A csobona czime örökös, apáról fiúra száll, és pedig, 
ami különösnek tetszhetik, a legfiatalabbikra, lenne bár 
gyermek apja halálakor, tekintélye azért rendithetlen. Ha 
nagyon megtalál a nép szaporodni, néhány családnak ki kell 
szakadni, és másutt keresni helyet ; ez esetben a csobona 
egyik testvére főnöke lesz az u j csapatnak. Többen e főnö-
kök közöl nagy nyájakkal és sok rabszolgával birnak. A 
rabszolgatartás átalános e vidéken. A rabszolgák hadifog-
lyokból kerülnek. Ha a khakhien túl akar adni rabszolgá-
ján, eladja a birmanoknak, vagy shanoknak. Az ár változik 
20—60 frank között, tekintettel a korra, nemre, testi erőre. 
Azok, kik a háztartásnál alkalmazva vannak, elég tűrhető 
bánásmódban részesülnek. — A földmivelés a lehető legpri-
mitivebb állapotban van. A mivelésre szánt erdőrészen le-
vágják a fát, meggyújtva elégetik, és lehetőleg egyengetik a 
tér t . A juniusi eső előtt valamivel elvetik a rizst, vagy más 
gabnaneinüeket kis lyukakba, melyek hegyes vas bottal ké-
szíttetnek a földben. Az aratás novemberben van. A kha-
khienek ültetnek még hüvelyes veteményeket is, pamutot, 
és indigót szükségeik kielégítésére. A mákonyszivás szeren-
csétlen szokását ők is a chinaiaktól kölcsönözték. Mindig 

fegyveresen járnak, késekkel, dárdákkal, sőt lőfegyverek-
kel is, melyeket magok készítenek. Rósz puskáikkal eléggé 
jól lőnek. Késétől a khakhien soha sem válik meg, ez mint-
egy kiegészítő része ruházatjának. Házaik a föld fölött csak 
egy méternyi magasságig emelkednek, némelyek ezek kö-
zöl igen hosszúak, és tíz családnak is nyúj tanak lakást. A 
főbejárásnál folyosó kezdődik, és elhúzódik a ház egész 
hosszában, melyből jobbra balra nyilnak az egyes szobák a 
különböző családok számára. Házassági szertartásaik valami 
különösen figyelemreméltót nem nyújtanak. Ha a szülők 
egy barát közvetítése folytán megegyeztek a gyermekek 
összeadása fölött, a vőlegény köteles tehetsége szerint az 
ara szüleinek jelentékeny ajándékot küldeni, mely állatok-
ból, fegyverekből és pénzből is áll, azután ruhát és ékszert 
mennyasszonyának. A házasság napján a fiatal leány szülői 
kiséretében eljön a vőlegény szülőinek házához, nagy ünnep 
van, a község vénei minden lehető jót kivánnak az u j há-
zastársnak, és evvel vége van mindennek. A khakhien nő 
nem bír annyi szabadsággal mint a birmannoknál. A ház-
tartás gondjain kivül, még külső nehéz munkákat is kell 
végeznie. E tárgyra nézve egy napon észrevételt tettem,mire a 
férfi azt válaszolta pedig egész hidegvérüleg, miszerint 
elég drágán vette meg nejét arra, hogy dolgozzék holtáig. 
A Khakhienek elismerik a házasság felbonthatlanságát. Ha 
a fér j előbb hal meg , testvére, vagy más rokona, köteles 
özvegyét elvenni, hogy „a fa j el ne oszoljék " mint mon-
dani szokták. Megtörténik néha , hogy a főnökök több 
feleséget vesznek, hogy gyermekeik számosabbak legye-
nek, de ez kivétel a szabály alól. Ruházatjok lehető egy-
szerű, egy darab szövetből áll, melyet ágyékaik körül 
megkötnek, ennek hossza egy mêtrenyi és 30 centimêtrenyi 
szélessége 50—60 centimétre. A férfiaknál eliez néha chi-
nai felöltő, vagy a shanoknál használt rövid pantallón já-
rul. Férfiak és nők vastag szövetből turbánfélét viselnek, 
és ez a nőknél a házasság jele. A ruhákat a nők lcészitik, 
és a hhakhienek által plántált indigóval festik. Szeretik 
viselni a nyak- és fülékeket, a füleken, különösen ezüstka-
rikákat. 

Említettük már, hogy az opium szivásának szerencsét-
len szokása igen elterjedt a férfiaknál ugy mint a nőknél, 
ezenkívül pedig rizspálinkát isznak, különösen sokat az ün-
nepélyek alkalmával, miből azután szomorú kihágások ered-
nek, veszekedések, gyilkolások. Daczára e szomoritó jelen-
ségeknek, nem kell lomondani a reményről, hogy a keresz-
ténység polgárosító ereje ide is el fog hatni. A vállalat nehéz, 
nem veszélyek nélküli, mert a khakhienek állhatatlan ter-
mészetűek, és ittas állapotukban különösen kegyetlenek is ; 
mindamellett bizom a missió eredményében. — 1865 elején 
Bigandet ap. helyettnöknek volt 20 küldértársa, 14 franczia 
5 olasz és 1 benszülött ; a katholikusok száma felrúgott 
7,280 ide nem számítva az angol területen levő ker. kato-
nákat. Volt 27 templom és kápolna. 1864 folytán megkeresz-
teltetett 207 nagykorú, 1609 gyermek. Húsvéti áldozók 
száma volt 3008. 

VEVEY, febr. 26-án. A lapok jelentették már, misze-
rint Lachat baseli püspök megyéje cantonbeli hatóságaihoz 
fordult, hogy a piacetnek és más megszorításoknak megszün-
tetését eszközölje, miután azok a püspöki hatalom szabad 
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gyakorlatát gátolják. Miután a zsidók es atheusok számára 
a legkorlátlanabb lelkismeret szabadságát veszik igénybe, a 
püspök reménylhette, hogy a katholikusok irányában is 
igazságosak fognak lenni, s hogy a püspököt nem fogják 
gátolni, mikor népeihez szólni akar. A baseli megye szenve-
dései a múltban alig irhatok le. — A cantonalis forradalmak 
1831-ben — mint tudjuk — inkább vallásiak, mint politi-
kaiak valának, első lépését képezték azon útnak, moly 16 
évvel később a Sonderbundra vezetett, mely végzetteljes 
volt hitünkre, papságunkra. A mozgalom élén épen azon 
cantonok állottak, melyek a baseli megyét képezik, mind 
protestánsok, kivéve Solothurnt és Luczernt, hol azonban a 
febronianus tanok dívtak még a papság köreiben is. Ezen 
cantonok egyesültek, hogy békókba verjék a püspöki jog-
gyakorlatot, és 1834 jan. 20-án Íratott alá Badenben (Argau) 
a hírhedt conventio. Ennek erejénél fogva az egyházi ható-
ságok minden rendeletei,piacet' alá vettettek, kivétel nélkül 
még a dogmaticai tartalmú bullák is. A vegyes házasságokra 
vonatkozó egyházi törvények megtartása tiltatott. A kath. 
papoknak a vegyes házasságokat is feltétlenül kellett meg-
áldaniok. A cantoni hatóságok a papneveldékre is kiterjesz-
ték hatalmokat, a papjelöltnek általok alakított bizottmány 
előtt vizsgát kellett letenni. Ezen bizottmány (átalában hi-
tetlenok, protestánsokból alakítva) a felszentelendőt hittudo-
mányára nézve is megvizsgálta. A javadalmak osztogatását 
is magokhoz ragadták, és ilyent senki sem kaphatott, mie-
lőtt hűségi esküt nem tett le, melyben az emiitett schismati-
cus rendeletek megtartását igéri. Ez elegendő ama conventio 
megbélyegzésére, melyet Arnold püspök, tekintve a szomorú 
időket, és hogy a schismát elhárítsa, elég gyenge volt aláírni. 
Ama rendeletek szigorún foganatosíttattak. Legújabban a 
péterfillérck gyűjtése eltiltatott, a cantonok küldöttei végre 
mult évben következőket voltak merészek a jelenlegi püs-
pöktől követelni. 1) A neveldék rendezendők ; 2) a dispen-
satiok ugy tekintetnek, mint jövedelmi forrás a romai curia 
számára, ezek felszabaditandók a nunciatura alól, és a dijak 
mérséklendők; 3) az Arnold püspök által készített káté 
türelmetlen, azért kéretik a püspök, hogy válaszszon egy 
egyházi férfiút, ki képes ugy szerkeszteni azt, hogy türelme-
sebb legyen ama fejezetekre nézve, melyek az egyházról, 
mint egyedül üdvözitőről, és csalhatatlanságáról szólanak, 
és hogy hizonyos exorcismusokról szó ne legyen többé ; 4) 
az argaui kormány kéri a püspöktől, hogy gyermekek 10 
éven alól a gyónáshoz, és 14 éven alól az áldozáshoz ne 
bocsáttassanak ; 5) panasz emeltetik, hogy a püspök rende-
letet bocsátott közre piacet nélkül. — A püspök hazatérvén 
romai útjából, megerősítve a szentatya áldása által, követ-
kező határozott választ adott : 1) megjegyzi, hogy az első 
pontra nézve már is eleget tett ; 2) házassági ügyekben 
dispensálni a szentszékhez tartozik, mely erre nézve a püs-
pököket delegálhatja. Svajczban a nuncius van delegálva, a 
püspök tehát maga nem teheti ; 3) a püspök komolyan fog-
lalkozott a káté ügyével is, de ez nehezen oldható meg, és 
mindenesetre teljes szabadság kívántatik e tekintetben. A 
nehézség az által nagyobbodik, hogy a hatóságok a káté 

tartalmába is avatkoznak, amit a püspök meg nem engedhet, 
mivel a kath. tannak őre egyedül az egyház ; a türelem pa-
lástja alatt azt követelni tőle, hogy takargassa elveit, nem 
más, mint erőszak, ettől tehát hogy álljon el a kormány, 
kéri a püspök ; 4) azon gyermekek, melyek koruk s tanítá-
suk folytán a vezeklés szentségének felvételére alkalmasak, 
erre kötelesek is, és váljon a sz. áldozás nem főereje táma-
sza az embernek "? A lelkész határozhatja meg csak az egy-
ház törvényei nyomán, mikor bocsáttassék valaki eme szent-
ségekhez ; 5) végre a püspök a piacet ellen tiltakozik erélye-
sen, mint joggyakorlata megszorítása ellen. Ezen erélyes 
habár mérsékelt hangon irt püspöki nyilatkozat zavarba ejté 
a cantonalis hatóságokat. Választ nem adtak még, de is-
merve liberálisaink elveit és eljárását, alig merjük hinni, 
hogy igazságosak tudnak lenni sz. vallásunk és szolgái irá-
nyában. 

VEGYESEK. 
Megjelent ,Magyar Sión' egyháztörténelmi folyóirat 

februári füzete. Tartalmát teszik : Balbi Jeromos történeté-
nek folytatása Knauz Nándortól ; egy középkori iskola föl-
szerelésének leirása Romer Floristól ; földiáki parochia tör-
ténete Oltványi Páltól ; Lőcz birtok egykori viszonyai Sipeky 
Ágostontól ; karancssági plébánia történetéhez szóló adatok 
Felgárti Lipóttól ; levelestár ; a posonyi káptalan kéziratai ; 
s tárcza : a papság képviselési joga ; az állam ne tanítson ; 
könyvszemle, s személyzetiek. 

Gryenes József jászmihálytelki plébános s alesporest az 
egri fömegyei káptalan tiszteletbeli kanonokának kine-
veztetett. 

Hegedűs, bécsi érseki káptalani kanonok mart. 19-én 
Esztergomban apáttá szenteltetett. 

A kath. egyház az amerikai Egyesült-államokban 
nagy veszteséget szenvedett, Fitz-Patrik, bostoni püspök 
febr. 12-én meghalt. Született Bostonban, középiskoláit Mon-
tréalban, hittanulmányait Parisban sz. Sulpitius neveidében 
végezte. Hazatérve, Fenwik püspöknek coadjutora lett, 1844 
püspök lett, 1862-ben Romában volt. Massachusset állam hi-
vatalnokai temetésén jelen voltak ; Closkey new-jorki, Spaul-
ding baltimorei érsek, Timon buffaloi, Mac-Ferland hart-
fordi, Bailey newarki, Goesbriant burlingtoni, Conroy alba-
nyi püspökök, s 60—80 áldozár temetésre sereglett. Closkey 
érsek szónokolt. Utódja Willianus, kit a szentatya utólsó 
consistoriumban püspöki segédnek örökösödési joggal neve-
zett ki. 

Francziaország több vidékein gazdasági kiállítások 
voltak. A termesztés, állattenyésztés, s aknamivelés pályá-
zott. Az aranyérmesek közé felvétetett két plébános is az 
általok behozott, s jól berendezett mintagazdászat miatt. Az 
egyik Rousseau, luchéi plébános, aki a csavargó, vagy ár-
ván maradt gyermekeket magához fogadta, jótevők adako-
zásaiból földeket vásárolt, s a fiukat jeles földmivelőkké ké-
pezte, értetvén, hogy jó keresztényekké is nevelte. A másik 
Rossé, alby-i plebános-helyettes, aki hiveit észszerű gazdá-
szatra, a gazdászat minden részeibe beavatta, s a falucska 
határán valóságos mintagazdászatot hozott létre, úgyhogy 
minden gazda az annecykiállitáson valami érmet nyert, a 
plebános-helyettes pedig aranyérmet. 

» 

Kegyes adomány. 
Dobscliinai r. kath. hivek a szentatyának . . 6 fr . o. é. 
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A d a l é k 
a s z e n t í r á s j e l k é p i m a g y a r á z a t á h o z . 

II. A s i n a i h e g y h e z é s a z i g é r e t f ö l d -
j e f e l é v a l ó v á n d o r l a t . 

Israelre nézve igen fontos korszak folyt le az 
Egyptombóli kiköltözködéssel. Az üldözések alatt a 
nép bensőbben egyesült, az egyptomiak ellen pedig 
szilárdabban tömörült ; a megtisztulás útjára lépett 
ekkép, és Jehovának a pogány istenek fölötti győ-
zelme által magasabb föladata iránt hitbátorsággal 
és lelkesedéssel telt el. U j korszak kezdődött most 
Israelre nézve ; külső elnyomóitól megszabadulva, 
az egyptomi bálványimádás által okozható benső 
megromlás veszedelmétől is megóvatva, önálló né-
pet kelle képeznie, melynek vezére Isten fogna lenni; 
tehát valóságos theocratiát alakitnia; eszerint nem 
csak hinnie kellene Jehovába, és magát ennek ben-
sőleg átadnia, hanem egész alkotmányának, tör-
vényhozásának a hit ezen alapján kelle emelkednie. 
Azért vezettetett a sinai hegyhez ; itt nyert Mózes-
től, ki a hegyen Istennel társalgott, közelebbi ki-
nyilatkoztatást Isten lényéről, hatalmáról, az er-
kölcsi törvény megőrzéséről, az istenitisztelet szer-
vezetéről, egész politikai és társadalmi léte módjáról. 

Hasonlókép a kereszténység is u j föladatot 
nyert győzelmes kivonulása után a pogányságból. 
Mint a fa csirája a föld mélyében, szintúgy mély 
gyökeret vert ő is az üldözés setét éjében és az el-
rejtettség homályában ; a külső nyomás alatt ben-
sőleg megizmosodott és el volt vonva a pogányság 
általi megromolhatás elől; a vértanuk vére szorosan 
eg^fesité, szent lelkesedés, rendithetlen győzelmi 
bizalom tölté el, és ekkor magas hivatása tünt föl : 
tudniillik az egész államéletet kelle erejével áthatnia. 
Az állam eddig tisztán természeti alapon nyugodván, 
most már a keresztény hit magasabb talapzatára 
volna fölemelendő; keresztény elvek lennének irány-
adók a törvényhozásban, az államszervezetben, a 

fejedelemnek viszonyában a néphez, az alattvalók-
nak a felsőbbséghez; állam és egyház szellemi há-
zasság kötelékeivel lenne egybefüzendő. U j idő 
kezdődött tehát. Isten egyházában fensőbb ihletű 
férfiak léptek föl, kik magasabb bölcseség-gel ékes-
kedve, hirdetik az evangéliumot, értelmezik a hit 
titkait, világositják föl az erkölcsi törvényeket, az 
egyház ünnepélyes istenitiszteletet nyer, az egyház-
fejedelmek rendezik az egyház jogait ; a világi feje-
delmek azoknak alapján igyekeznek a polgári tör-
vényekre a keresztény jelleget nyomni ; az előbb 
pogány romai birodalom institutióiban keresztény 
romai birodalommá törekszik lenni. Ekkép ismétlő-
dött a sinai hegyen történt törvényhozás az u j szö-
vetségi Israelre nézve is. 

Ámde mig Mózes a hegyen Istennel társalgott, 
alant vétkezett a nép, és az egyptomi bálványok 
alakjára aranyborjut öntettetett magának. Mig az 
egyház szellemi magaslatán és csúcsain u j föladatán 
dolgozott, azalatt az alsó rétegekben a pogány élet 
és nézetek berontása által a pogányság nagy vissza-
hatást szült az aranismus által, mely a szenthárom-
ság és megtestesülés legfőbb igazságait tagadva, és 
támaszkodva a keresztények közt meghűlt hitbuz-
galomra, különösen pedig a korlátlan uralomra vá-
gyó Constantiusra, sokakat elpártolásra bir t ; sőt 
hitehagyott Jul ián az arianismus által megzavart 
birodalmat a régi bálványimádásra akarta vissza-
vezetni. — Isten megbüntette Israel elpártolt fiait, 
sokan elvesztek közülök kard által. Ekkép büntette 
meg Isten az egyháztól való elpártolást is; a persák 
fegyvere kiirtá Jul iánt követőivel együtt ; ez volt a 
pogányság életszikrájának utólsó föllobbanása, vele 
együtt kialudt az arianismus is. 

Mózes az igéret földje határáig vezette Israel 
népét; ámde a népben hiányzott a hitteljes bizalom 
és bátorság; nem akar az u j földre bevonulni és azt 
elfoglalni, ekkor elhatározta az Ur, hogy a zúgoló-
dók és az Egyptomba visszatérni kivánók a pusz-
tában leljék halálukat. Eszerint senki azok közöl, 
kik Egyptomot látták, (Josuaht és Kalebet kivéve) 



sem fogná az igéret földjét látni ; mindnyájának meg 
kell halni, hogy Egyptom emléke végkép kitörül-
tetnék, és u j nemzedék létesülne, mely hithüen és 
bizalomteljesen vonulna az u j hazába. A pogányság 
és arianismus le volt ugyan győzve, ámde a régi 
romai birodalom sokkal inkább meggyengült, a po-
gány emlékek és befolyás által sokkal nagyobb 
mértékben meg volt rontva, hogysem belőle keresz-
tény birodalom, keresztény államépület emelkedhe-
tett volna; azért el kelle vesznie minden pogány 
maradványaival és emlékeivel együtt templomai és 
városainak romjai alá temettetnie. Miértisidegen népek 
rohanták meg a korhadt birodalmat, mintegy pusz-
tává lőn óriási térsége a hunnok, gothok, vandalok, 
frankok, longobárdok zúzó talpai alatt. A régi mű-
veltség romjain u j nemzedék emelkedett föl, mely be 
fogna menni az igéret földjére, erre a germánok lő-
nek kiválasztva. A természetnek e durva, egy-
szerű fiai, kiknek ütései alatt a romai birodalom 
romba dűlt, meghajtják fejüket a kereszt előtt ; ke-
resztény országok támadnak, élükön a frank biro-
dalom áll, melyből egy második Jozsue fogna tá-
madni, ki, valamint Nunnak emiitett fia Mózes kéz-
tétele által hivatásába avattatott föl. ugy ez is az 
egyház főpapjának keze által levén megáldva és 
fölkenve, a keresztény népeknek lenne védője, vezére 
és birája. 

I I I . J o z s u e é s a b i r á k . Jozsue gyanánt 
Nagy-Károly tekinthető, a valóban nagy és hatal-
mas fejedelem, ki a pogány szászokat legyőzi, a 
saracenokat megveri, valamint a longobardokat és 
avarokat is; ő volt az első ker. császár, kivel, mint 
egykor Jozsue Mózes hatalomteljének egy részét 
örökölte, Leo pápa némileg megosztá hatalmát, hogy 
mint az egyház védője és oltalmazója, mint Istentől 
választott fejedelem az egyházat és keresztény né-
peket védelmezze, vezérelje, növelje és ápolja. A 
régi romai birodalmat, melyet a germán erő megif-
jitott, kereszténynyé kezdé változtatni, és törvényei-
ben letevé az u j nagy ker. birodalom alapvonalait, 
mely benne elismeré a legfőbb egyházi hatalomtól 
fölavatott urát és biráját. — Jozsuenak, az istenfélő 
hősnek halála után az elvadulás és zavar korszaka 
állott be; szintúgy Nagy-Károly halálával is. Nem 
az ő szelleme uralkodván már a birodalomban, mind-
járt jámbor Lajos alatt szétbomlott. — Az elpártolás 
büntetéseül az izraeliták különféle pogány népek 
hatalmába kerültek, melyek rablók módjára megro-
hanták az országot, ilyenek voltak a mesopotamiak, 
moabiták. chananeusok. madianiták. ammomiták és 

filiszteusok; egészen ekkép történt a Nagy-Károly 
után bekövetkezett szomorú és zavarteljes időkben 
kinek midőn hatalmas birodalmába berontva a nor-
mannok, elpusztiták Német-, Frank-, Spanyol- és 
Olaszországot ; a vendek, csehek és morvák fenye-
gető állást vőnek a határszéleken, a magyarok pusz-
titólag kalandoztak, a saracenok, a középkornak 
ezen valódi filiszteusai, Italiát zaklatták, és Spa-
nyolországban megtelepedtek. — Isten hősöket tá-
masztott. a birákat, kik a népet megszabadították, a 
rendet helyreállították, mig végre a nép, egységének 
mélyebb tudatára jutva, királyt ohajtott. Ekkép 
emelkedtek akkor is hatalmas vezérek és királyok, 
például: Arnulf, ki legyőzé a normannokat,; Henrik 
a slávok, vendek és dánok meghóditója; Otto, ki a 
magyarokat majdnem tönkre tevé; Nagy-Alfons, 
Cid, Campeador és más hősök, kik mint Samson a 
filiszteusokat, ugy ezek a saracenokat és mórokat 
megverék, ingerlék és nyugtaianiták. — Israelben 
igen fölébredt az erős egyesülés szükségességéről 
való meggyőződés, és azért királyt óhajtottak, ki 
mindnyájok fölött uralkodnék és vezérelné a nem-
zetet, minthogy abirák. tánGrideont kivéve, azok a 
nép csak egyes részeitől ismertettek el. Ekkép válasz-
tatott Cisnek, hatalmas külsejű és szellemű fia Saul, 
ki Samuel által fölkenettetvén, kezdetben hiven szol-
gált az LTrnak és legyőzte elleneit. 

IV. S a u l . Szintén igy gyűltek össze Német-
országban, hol az egység tudata megerősödött, a 
német törzsek II. Henrik halála után a Mainz és 
Worms közötti térségen, és közös választással elő-
ször választák meg királynak saliai Konrádot; vele 
kezdődik a saliai császári ház. melyre a hohenstaufi 
következett, és mindkettőnek előképe Saul; ennek 
történelme hiven jelzi benső történelmét e két hatal-
mas dynastiának, melyek a pápasággal való nagy 
harczot előidézték. Valamint Saul eleinte hiven tar-
tott Sámuellel és Isten akaratja szerint kormányozott; 
ugy tőnek a saliaiak is. kivált III . Henrik, a német 
fejedelmeknek talán legerélyesbike, ki szigorúan 
vallásos lelkületű volt és hatalmát az egyház javára 
fordltá, melynek feje imádkozva és áldva állott ha-
lálos ágyánál. Azonban Sault elcsábitá a világi ha-
talom, beavatkozott a papság jogkörébe és a'zért 
elvettetett; Sámuel ellene fordul, és Dávidot keni 
föl Israel királyává. Ebből fejlődött ki a harcz. Saul 
gyanakodván Dávidra jó hiteért, üldözi őt és el 
akarja láb alól tenni. Dávid több izben csak nehe-
zen kerüli el a halált, ide-oda bujdosik, Saul pedig 
mindig mélyebbre sülyed. végre varázslóhoz folya-
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módik tanácsért, és egy szerencsétlen csata után önmagát 
gyilkolja meg. 

Vázolva van itt röviden a császárság és pápaság közti 
nagy harcznak képe is. IV. Henrik a simonia és az egyházi 
javak önkényes adományozása által beavatkozott szintén, 
mint Saul, az egyház jogaiba ; ekkor Samuel gyanánt föllép 
ellene VII. Gergely, és tudtára adja neki makacssága és 
gonoszsága miatti elvettetését, miért kizárja öt az egyházból. 
Valamint azonban Saul, féltvén a nép és ennek elöljárói 
előtti tekintélyét, Sámuelt köpenyénél könyörgöleg tar t ja 
vissza és ez alázatos esdeklése folytán megmarad nála, de 
Saul később ismét előbbi útjára tévedt ; ugy fordult IV • 
Henrik is, mivel a fejedelmek és nép előtt féltette tekinté-
lyét és állását, alázattal VII. Gergelyhez Canossában ; mivel 
azonban csak az ideiglenes kártól és becstelenségtől tartott 
inkább mint Isten megbántásától, az engesztelödés köteléke 
csakhamar szét lön szakítva, és Henrik megerősödve látván 
magát hatalma birtokában, megujitá az igazságtalan har-
czot. Minthogy ekkép a császárság nem fogta föl kellőleg 
föladatát, és ahelyett, hogy az egyházat védelmezte volna, 
a fölötti uralomra vágyódott, magasztos feladata lassankint a 
legfőbb egyházi hatalomra ment át, mely a császároknak a vi-
lági hatalommal való visszaélése miatt kényszerült most nem 
egyszer a világi hatalom körébe is vegyülni a keresztény 
népek javának megóvása végett ; ekkép Saul helyett David 
választatott. Azon mértékben, melyben a császárok fönséges 
egyházi rendeltetésüktől eltértek, gyakorolták a pápák véd-
hatalmukat az egyházban, föllépnek az egyházellenes csá-
szárság ellenében, szavukat emelik a kereszténység üldözői 
ellen, és egyenlítik ki a fejedelmek és ker. népek közt ki-
tört villongásokat. VII. Gergelytől fölébresztetve hatalma-
san nyilatkozott a ker. szellem a keresztes hadakban. A két 
utolsó saliai ellenében, kik egyedül világi hatalmuk növesz-
tésére irányozták minden fáradalmukat, és szüntelen zaklat-
ták az egyházat, szépen tűnik föl Dávidnak jámbor, lovagias 
szelleme a nagy pápákban, kik a hatalmas népmozgalmat a 
szentföld megszabadítására ápolák és irányozták. Dávid föl-
lép és legyőzi Goliathot. Fölkerekedett az első keresztes 
had is, és egy második Dávid, telve ker. bátorsággal és szent 
lelkesedéssel, tudnillik bouilloni Gottfried Antiochia kapui 
előtt legyőzi a saracenokat, elfoglalja Jeruzsálemet, örömmel 
tölti el az egész ker. világot ezen győzelme által ; és a szer-
zetes lovag-rendekben az egyházi szellem uj hősöket és se-
gédeket nyer, mint Jonathas, az Istenben bizó ezen hős; 

Dáviddal legbensőbb barátságot kötött és segítségével oldala 
mellett állott. 

Azonban a gonosz lélek Saultól nem távozott. Átment 
az IV. Henrikről az V-re, ki újra megkezdé a harczot, és 
mint Saul David ellen, ugy ő a főpap ellen emelte karjait, 
Paschalist foglyává tette, mig különféle viszontagságok után 
a vormsi egyezményben a kiengesztelődés megkisértetett. 
De ez nem tartott sokáig. Mint Saul és David közt a kibé-
külés hátrált a gonosz lélek előtt, mely ismét hatalmába ejté 
Saul lelkét : ugy örökölték a hohenstaufiak a saliaiaknak 
erőszakoskodó lelkületét, és meghiusitották a két legfőbb 
hatalom egyetértését ; a fegyver akart uralkodni a szellemi 
hatalom fölött, ezt rőtszakállu Frigyes kisérté meg ; azonban 
Dávid bátor kitartását utánzá Hl . Sándor, és nem csüggedett 

el szorongat.tatásaiban sem ; a császár kibékült a pápával és 
meghalt, mint nagyságához illett, a keresztes hadjárat alatt. 
Fia VI. Henrik újból zaklatta az egyházat, és unokájában, 
II. Frigyesben tetőpontját érte el az egyházellenes szellem. 
Mint Saul David ellen, ugy vonult ö ki hadával a pápa és 
hivei ellen ; de Davidnak Istenbeni bizalmát követvén az 
egyház fejedelmek nem lettek kislelküek; a majdnem 100 
éves IX. Gergely hös gyanánt küzd ellene, és habár teste 
hanyatlik is a csapások alatt, de lelke hajlithatlan marad ; 
épen ugy IV. Coelestin is. Ugy látszott, hogy az egyház 
végkép meg fogna fosztatni kormányától, oly szük körre 
szoritá a császár az egyház fejének és hü tanácsosainak 
menhelyét. De ime valamint egykor az elzárt Dávidot a 
liliszteusok betörése megszabaditá Saul kezeiből, ugy törtek 
most be a mongolok csordái a német birodalomba, és a csá-
szár hadainak egy részét más és nemesebb fegyvertettekre 
hivták föl. Ellenséges lelkülete azonban nem szűnt meg 
végkép, Coelestin utódjával is folytatta a megkezdett keserű 
harczot. IV. Incze Genuába, innen Lyonba menekült, és az 
egyház fejedelmeit itt gyüjté egybe az elvakított császár 
ellen. Frigyes, mint Saul mindig mélyebbre sülyedett, dicste-
len tettekkel szennyezte be magát, mig végre egy el nem 
döntött csatazaja közt Firenzuolában 1250-ik évben meg-
halt, és vele együtt sirba szállta hohenstaufiak túlhatalma is. 
Sikerült ugyan Manfrédnak, a császár törvénytelen fiának, 
mint egykor Abnernek Saul családját illetőleg, a hohenstau-
fiak ügyét Olaszországban még föntartani ; midőn azonban 
közte és a császár fia, Konrád közt meghasonlás történt, 
mint az időben Abner és Saul fia, Isboschet közt, meghódolt 
a pápának, mint Abner David királynak. Valamint pedig 
Abner, miután Joab Dávidot tőle elidegeniteni törekedett, 
elesett Joabnak kardja által; ép ugy hullott el Manfred is, 
minekutána újra kitört a pápávali villongás, a pápai hata-
lom Joabjának, anjoui Károlynak fegyvere által a beneventi 
csatában 1266-ban, és az iíju lovagias Konradin, 11. Frigyes 
unokája, kevés évek múlva ravasz árulásnak és kiszámított 
kegyetlenségnek áldozatja lőn, mint ez Isboschettel is tör-
tént, Saul fiával. Ekkép sztint meg a hohenstaufiak hatalmas 
és erőszakoskodó családja, mely öngyilkosi harczban kisér-
lette meg lerontani azon alapot, melyen a császárok nagy-
sága nyugodott, elenyészett e nemzetség, és valamint Saul 
Dávidnak, ugy az a pápaságnak engedte át Istentől kitűzött 
rendeltetése teljesítését. Mély fájdalmat kelt ezen esemény. 
Oly nagy, oly dicső erők, melyek a legszebb föladat megol-
dására voltak hivatva, bámulandó elvakulásban, óriási 
harczban emésztették föl magukat. A gonosz szellem, mely 
megszállotta IV. Henriket, csak rövid időközökben hagyta 
el a saliai és hohenstaufi családot, de teljesen soha sem, mig 
végre 11. Frigyest a végveszélybe dönté. Ezen önvakitásban 
valami borzasztóan szomorú rejlik és oly hatalmasan ragadja 
meg a kedélyt, hogy e hatalmas és nagyratermett dynastiá-
nak szomorú és viszontagságteljes megbukása fölött, feledve 
az általa véghezvitt igazságtalanságot, Dávidnak Saul és 
Jonathas fölött mondott kesergő dalát szeretnők hangoztatni; 
„Emlékezzél meg oh Israel ! azokról, kik sebekkel boritva 
haltak meg magaslataidon !# Israel dicsői hulltak el hegyei-
den, mint buktak meg hőseid ! Gelboe hegyei, harmat és eső 
ne áztasson benneteket, és szántóföldeitek ne áMattassanak 
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meg zsengével, mert ott ejtetett el a hősnek paizsa, paizsa 
Saulnak, mintha nem is lett volna fölkenve olajjal !" Ez 
volt ezen császároknak vétkük : ők elfeledék, hogy paizsuk 
szent olajjal volt megkenve Isten egyházának oltalmául • 
nem emlékeztek meg a kenetről, melylyel őket a főpap meg-
jeleié és önnön nagyságából reájuk is átvitt egy részt ; azért 
elvettetett paizsuk, és a világi befolyásnak, földi nagyság és 
hatalomnak veszélyes, az egyház oltalmára rendelt örökségre 
a császári koronáról a főpapi fövegre szállott át. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 21-én. A nagyváradi 1. sz. püsjjök ö nmél-

tósága jan. 21-éről kelt főpásztori körlevelében, melyet a 
nagyböjti idő alkalmával hiveihez menesztett, miután a 
szükséges lelki megujulást a hivek szivére kötötte volna, 
igy szól : 

„A másik, amit ismételve szivetekre akarok kötni, az 
annyit szenvedett s napjainkban mindenfelől ostromolt, de 
maga a pokol által is legyözhetlen egyháznak, és ezen egy-
ház látható fejének IX. Pius romai pápa szentséges atyánk-
nak, ez élő vértanúnak ügye. 

Tudva — s fájdalom — eléggé tudva van előttetek, 
hogy anyaszentegyházunk, és annak látható feje, Jézus 
Krisztus helytartója, a romai pápa ellen mily kemény meg-
támadás intéztetett, a vad szabadosság dühétől elragadtatott 
hit és egyház ellenségeitől ; kik minden igyekezetüket nyilt 
és alattomos utakon oda irányozzák, hogy a pápaság, szent 
Péter fejedelmi Iszéke, Isten földi országának helytartója, — 
kit mindenható erő oltalmaz és véd — világi fejedelmi ha-
talmától tökéletesen megfosztassék, hogy igy szellemi erejét 
is leigázzák ; nem fontolva meg, hogy a pápaság, mely szü-
lője, ápolója, és védője a keresztény müveit polgárosodás, tu-
domány és művelődésnek, s mely az egész világra nézve di-
csőséget árasztó lévén, meg nem semmisittethetik, habár a 
pápa mint fejedelem a vad üldözések véres korszakának elő-
idézése s erkölcsi kényszerek által, méltóságától meg is fosz-
tatik, mi által a társadalom megingattatik s a világ erkölcsi 
romlásnak indul ; mert nem oly világi fejedelemségről vagy 
társaságról van szó, mely emberi intézvény és mü, hanem 
oly isteni műről, melyben a fejedelemséget maga Krisztus 
földi helytartója, a romai pápa mint szent Péter utóda által 
gyakorolja, s ki mint ilyen, a fejedelmek és királyoknak ura, 
s kit minden tisztelet és dicsőség megillet. 

Ezek szemléletén már eddig is méltán felindult a val-
lásos keresztények buzgó és nemes érzülete, felindultak az 
urnak választott harczosai ; az egyház látható fejének szo-
rongatott helyzetét, s mint tagok a főnek szükségeit és szen-
vedéseit érezvén, vetélkedve sietnek szeretet-tilléreikkel a 
szentséges atya segitségére és vigasztalására, ez által tiszte-
letüket, fiúi ragaszkodásukat, és szeretetüket nyilvánítva a 
romai pápa, mint Jézus Krisztus helytartója, a catholicismus 
főpapja, a hit és igazság csalhatatlan őre s az egyház látható 
feje iránt. 

Öröm olvasni és hallani a más országbeli szintúgy, 
mint buzgó magyar katholikus testvéreink nemes szivü áldo-
zatait, az önmegtagadás és elsí^int bátor feláldozás eme nyilt 
jeleit, s a gyormeki hálás szeretetnek oly hangosan szóló és 
a követésne buzditólag ható tetteit, melyekkel a közös atya 

és a legszentebb ügy segittetik és támogattatik, s melyek 
azt is bizonyítják : hogy a keresztények millióinak sziveit 
nem percznyi lelkesedés tüze, hanem az igazi fiúi szeretet 
sírig tartó szent érzete hevíti. 

Dicséretes volt eddig is a közületek sokak által nyil-
vánított buzgóság, melylyel támogattátok az egyház látható 
fejének szent ügyét, szeretet-filléreiteket fiúi hódolat és job-
bágyi hü ragaszkodással rakva le annak ékeitől megfosztott 
fejedelmi trónja zsámolyához. E buzgóságot nevelje benne-
tek szentatyánknak folyvást tartó, s a fiúi szeretet részvé-
tét igen is igénylő helyzete, s meg ne szűnjék addig, mig az 
egyházat és annak látható fejét megdicsőitő győzelmi hang 
nem hangzik füleitekbe. Bátran és elszántan tegyétek ezt, 
mint a hit bajnokaihoz illik, nyilvánítva ez által, hogy azzal 
tartotok, ki a fő, jól tudván : hogy a romai pápávali egye-
sülés, Krisztussali egyesülés, mint kinek a pápa földi hely-
tartója, és hogy a pápa ügye az Isten, egyház, hit és igaz-
ság ügye. 

Katholikusok vagyunk, — mire büszkék lehetünk, — 
s mint ilyenek Krisztus Jézus és az apostolok szenvedéseit 
tekintve, ne rettegjük az egyház és pápa ellenségeinek gúny-
jait, kik a zabolátlanság és erőszakkal mogvásárolt látszóla-
gos győzelemtől megvakulva, a pápaságnak bukását s a vég-
győzelmet biztosnak tart ják. Mutassuk meg tettel azt, amit 
szóval vallunk, hogy katholikusok és pedig buzgó katholi-
kusok vagyunk, s hogy apáink hite bennünk ki nem aludt. 
Siessünk azért segitségére szentséges atyánknak, mint olyan-
nak, ki jótéteményeinek nagyvoltát dicső elődei példájaként, 
az inség és nyomor idején nemzetünkkel oly nagy mérték-
ben éreztette. Sorakozzatok azért körüle, segitve és támo-
gatva őt mint szorongatott és szükséget szenvedő atyánkat , 
kinek trónja zsámolyára ha minden holnapban csak pár fil-
lért teszünk is le, fiúi kötelességünknek eleget tettünk. — 
Sorakozzatok vetélkedve a keresztény szeretet követelte 
jótett nyilvánításában, és önként szabad tetszéstök és akara-
totok szerinti filléradományotokat a titeket lelkiekben kor-
mányzó pásztorok, illetőleg plebánostok gondviselésére bizzá-
tok, kiknek jelen soraink által lelkismeretes kötelességükbe 
teszszük o részbeni példaadással tehetségök szerint elülmenve, 
a péter-fillérnek hónaponkinti rendes gyűjtését, s annak 
minden évnegyedben a szokott jelentésekkel az alesperes ut-
ján az egyházmegyei hivatalhoz való pontos áttételét ; meg-
hagyván egyszersmind ezennel nekik azt is, hogy ennek mi-
képeni elintézése és kivitelére nézve a buzgó hivekkel előle-
ges megállapodás után egyetértőleg működjenek. — Ha a 
szentatyával tartunk, azt nyiltan hangoztassuk a világ előtt, 
győzelmét kivánva a legszentebb ügynek ; s látva azt, hogy 
daczára legszentebb törekvéseinknek, szentséges atyánk a 
romai pápa, Krisztus Jézus, az apostolok és vértanuk példája 
szerint szorongattatik, gúnyoltatik, átkoztatik, rágalmazta-
t ik ; egyik elárulja, másik megtagadja, harmadik mindené-
től megfosztja ; mi ezek helyett vele érezve és szenvedve, 
áldjuk, védelmezzük, segitsük, meg lévén győződve arról, 
hogy e részbeni legcsekélyebb tet tünknek is bő gyümölcsét 
veszszük Istentől. 

Minthogy pedig a legkellemetesebb és legajtatosabb 
időszak a szent böjti napok alkalmából intézem hozzátok e 
főpásztori és atyai sorokat, intlek és kérlek titeket, hogy az 



üdvösség és megszentelés e magasztos és a megváltásra oly 
elevenen emlékeztető szent és ajtatos napokat, az egyháznak 
szent parancsai szerint élve, ima, jó cselekedet és böjtölés 
által, — a már előttetek a böjtre vonatkozólag oly sokszor 
előadott egyházmegyei szokás megtartása mellett, melynek 
isméti kihirdetését a titeket vezérlő és kormányzó plébáno-
soknak ezennel meghagyjuk, — lelki hasznotokra fordítsá-
tok ; hogy ez által növekedjetek és szilárduljatok a hitben, 
az egyház és annak látható feje IX. Pius szentséges atyánk-
liozi tántorithatlan ragaszkodás-, tisztelet- és szeretetben, me-
lyek a gyermeki vallásos kegyelet legszentebb jelei. 

Amennyiben a mi elégséges voltunk Istentől van, ne 
szünjünk meg kérni a Mindenhatót, hogy elevenitse és ne-
velje bennünk és köztünk a hitet, gyulaszsza fel mindnyá-
junk szivében a legtisztább keresztény és felebaráti szerete-
tet, őrizze és védje anyaszentegyházát és annak látható fejét 
s vigasztalja meg szenvedéseiben letörülve keserű könyeit, s 
az egész keresztény világtól esengve kért szent béke or-
szágát áraszsza anyaszentegyházára és annak látható szent-
séges fejére. 

Imádkozzunk egyszersmind dicsőén uralkodó apostoli 
királyunkért, a nemzetünk iránt valódi atyai szeretetet, ne-
mes hajlamot és jóakaratot tanusitott fejedelemért, kinek 
minden gondja népeinek és alattvalóinak megelégedése, java 
és boldogsága, kérvén a királyok és fejedelmek Urát és Is-
tenét, hogy őtet a felséges császári család örömére, az egész 
ausztriai birodalom, különösen pedig édes magyar hazánk ja-
vára és boldogságára hosszú évek során át, tartsa, védje és 
oltalmazza. 

Imádkozzunk állhatatosan az országgyűlés szerencsés 
sikereért, kérvén a minden jók kiapadhatlan forrását a né-
pek és nemzetek szent urát, hogy a hon fővárosába egybe-
gyűlt képviselők sziveit hathatós kegyelmével támogatva, 
köztök az egész nemzet által kivánva kivánt szent egyetér-
tést létrehozza, hogy ök méltányolva a nemzet szebb jövője 
érdekében ünnepélyesen nyilvánitott fejedelmi magas szó-
zatot, s a kiegyezkedésre nyújtott kedvező alkalmat felhasz-
nálva, a legjobb fejedelem és nemzet között békességet és 
kölcsönös egyetértést hozzanak létre ; s hogy a várakozás-
ban és szenvedésben habár megtört, de türelemben meg nem 
fogyott haza és nemzet egére a békesség szent angyala ál-
tal egy boldog és hazánk régi fényét visszatükröző jövőt de-
ríteni kegyeskedjék. 

Többire, midőn az egyház ós annak látható feje, vala-
mint felséges urunk és apostoli királyunk, ugy hazánk és 
mindnyájunk szent és közös ügyét legfőbb gondjaitok és aj-
tatos imáitokba ajánlanám, atyai és püspöki áldásomban ré-
szeltetve titeket, kivánom : hogy a mi urunk Jézus Krisz-
tusnak szent kegyelme és békessége legyen veletek mind-
örökké. 

Kelt a magyar országgyűlésen, — Budán szent Agnes 
sz. és vértanú ünnepén,január hó huszonegyedik napján,urunk 
megtestesülésének ezer nyolczszáz hatvanhatodik évében. 

Ferencz m. k. 
nagyváradi lat. szert, püspök. 

ERDÉLY. E napokban kaptuk meg az erdélyi püs-
pöki megyének név-könyvét, mely a nmlgu Fogarasy Mihály 
főpásztor ur atyai kormánya alatt álló terjedelmes megye 

személyzetéről, mint régen várt kedves vendég, a központ-
tól távol esőknek érdekes felvilágosításokat hoz. De különö-
sen érdekel minket azon eredmény, melyet az erdélyi kath. 
hivek lélekszámának összeállítása által a névkönyv hivata-
los adatai bizonyossá te t tek; ugyan is az 1855-ik évre ki-
adott névkönyv szerint 209 parochiában 228,687 lélek volt, 
s most egy évtized után 211 parochiában 259,579-re megy a 
katholikus hivek száma. Haladás van tehát, mely valamint 
fiúi hálára kötelez minket Isten bőséges kegyelmeért, ki sa-
ját egyházáról soha sem feledkezik el : ugy vigasztalva bá-
torít és lelkesít is a munkára, melyet az urnák szőlőjében 
öntudattal és Isten áldásában helyezett bizalommal akarunk 
és fogunk folytatni. Midőn daczára vallástalan, vagy leg-
alább hit-közönyös korunk számos akadályainak, dicső ősi 
kath. hitünk ezen lélekemelő gyarapodását szemléljük, őröm-
konyek tolulnak szemeinkbe, s mintegy feledve jelen hely-
zetünket, jól esik, az emlékezet könnyű szárnyain azon bol-
dogabb korra visszagondolnunk, melyben sz. Pálnak a sze-
retetben működő „egy hite" csatolta egybe bérezés hazánk 
népes völgyeit, jól esik ezen haladásban némi előizét élvez-
nünk azon a messzetávolban reánk várakozó kornak, moly 
honunk lakóit újból, szent őseink István és László apostoli 
királyok, nagy Lajos és a nagy Hunyadok hitében egyesíti. 
Jelen körülményeinkre nézve is igaz sz. Hilarius azon mon-
data : „habet hoc proprium Ecclesia, dum opprimitur, ereseit, 
dum contemnitur, profiéit, dum laeditur vincit, tunc stat, 
quum superari videtur ;" mert Erdélyben a catholicismus 
századokig tartó nyomás után is szilárdon áll, és ősi nyom-
dokait, melyeket a hálátlanság sem tudott megsemmisíteni, 
lassan ugyan, de biztosan elfoglalja. Ily gondolatok között 
édes örömet okozott nmlgu főpásztorunk ujabb körlevelének 
egyik részlete, melyben a belső-szólnok-mben fekvő Apa-
nagyfalvi 16 családnak a kath. egyházba visszatértéről pap-
ságát értesiteni kegyes volt. Adja az ég, hogy ezen példa az 
egyedül üdvözitő szent hit világának felkeresésében számos 
követőre találjon ! Ismeretes, hogy az emiitett hir átalános 
örömet ébresztett, s hogy a visszatért hiveknek szellemi gon-
dozását főpásztorunk atyai szivén viseli. 

Az emiitett körlevelek ezen közleményén kivül, azok-
nak épületes tartalma és különösen a ház-szentelésről, a böjt-
ről és az egyházi tudományok felkarolásáról és ápolásáról 
szóló kenetteljes főpásztori szavak kedvesen foglalkoztatnak 
minket. De amit elhallgatnunk nem lehet, s ami napjainkban 
a sok és nehéz teendőkkel terheit megyei papságot a főpász-
tor ur ő nmga iránt ujabb hálára kötelezi, az e főpásztori le-
veleknek kinyomtatása és egycnalaku ivekben történt rész-
letes szétküldése. Valóban a régiebb sok Írással egybekötött 
éveknek felhatalmazott jegyzőkönyvei, melyeket nagy fá-
radsággal kelle összeirni, s melyek sokaságától még az is 
megijed, ki azokat egy pillanatnyira megtekinti, leginkább 
felfejtetik azt, mennyire kell ezen nyomtatott körleveleket, 
és a kegyet mely ezeket igy adja, becsülnünk. 

llasonlag az átalános közohajtás kezdő teljesülésének 
elismerésével és becsülésével találkozott a főpásztor ur azon 
szándéka, hogy az erdélyi megyei nevelde-, és a megyei 
nyugdij-alap (fundus seminarii et deficientiae), mely ná-
lunk egykor opportunitási szempontból egyesittetett volt, 
ismét külön választassék. Alapos reményünk van, hogy 



ezen alap erejére nézve is nem lesz okunk magunkat magyar 
hon megyéi előtt szégyenelnünk. Soha sem helyeseltük 
sem azt, ha valaki ezen alapoknak fontos okok miatt történt 
egyositése fölött feltétlenül pálczát tört ; sem azt ha az ujabb 
időben itt ott nyilvánuló részvétlenség, leginkább azért, 
hogy az utóbbi alap iránti részvéthiánynak némi színezett 
okot adjon, az alapok kezelését, mely pontos, és hiszszük, 
hogy az elkerülhetlen elemi csapásokat leszámítva, kárnél-
küli volt, méltánytalanul bizalmatlan szavazatjával birál-
gatta : de ha egyszer az átalánosan kivánt elkülönítés meg-
történt, óhajtandó lenne ezen alapnak ugy szervezendő ke-
zelése, hogy más nagy püspöki megyék példájára, a papság 
is, mely ez alapot létre hozta, némi testületi befolyással és 
szavazattal birjon a jövőre. E körülmény is inkább össze-
fűzné különben is közös érdekeinket, s a félelmot és részvét-
lenséget, mely eddig is alaptalan és helytelen volt, a kivéte-
les természeteknek is lehetetlenné tenné. 

Valóban, ha valaha hasznos volt az egyetértés, az egy-
házi szent czélokérti közös lelkesülés és a vallásos nevelés 
feletti pontos őrködés : ma az elkerülhetlenül szükséges is. 
Megyénknek kivételes és elszórt helyzete, korunknak közö-
nyös szelleme, multunk emléke és jövőnk reménye vetél-
kedve intenek minket, hogy helyzetünket felfogjuk, erőinket 
kölcsönösen ismerni és becsülni tanuljuk, gyakrabban közö-
sen érintkezzünk, s ügyeink védelmezésére barátokat sze-
rezzünk és neveljünk. Iskoláink valamint megyénk közös 
áldozatkészsége folytán emelkedtek fel, ugy annak felügyelő 
és jótékonyan vezérlő hatósága alatt állanak, s mig a tulaj-
don-jog szentsége tiszteletben marad, igy is kell annak lenni. 
Ez nevezetes joga és előnye megyénknek, legyen egyik bő 
forrása jóllétünknek. Főpásztor urunk ő nmlga, ki a nevelés 
becsét tapasztalatból ismeri, s mint e lapok mult másod fél-
évi 17 száma is tanusitá, a nevelés előmozdítására áldoza-
tokkal is kész, bizonyosan kamatoztatni fogja azon tőkét is, 
mely e jogban főpásztori kezébe van letéve. 

Hogy czélunkat annál inkább megközelítsük, istenben 
helyezett bizalommal azon eszközökről is gondoskodnunk 
kell, melyek már rég mint jelesek ismervék. S ámbár ter-
mékeny a helyes eszközök sorozata, s nem lenne hálátlan a 
munka azok felett szemlét tartani, nehogy a kegyes olvasó 
becses türelme kifáradjon, a terjedelmes megyének évtize-
dek óta halogatott, de már nmlgu főpásztorunk által szabály-
szerűen megtartatni igért „canonica visitation" kivül — — 
etc. csak kettőt említünk. Nálunk a status catholicus em-
léke, mely a 48-i események után felosztott, tiszteletben van, 
s minél hátrább marad tőlünk varázs-képe, annál inkább 
érezzük hiányát, annál inkább óhajtjuk újra születését és idő-
szerű szervezését. 

Ha ezen intézmény által is, mint régen, a katholikus 
erőket egyesítve központosítani és az érdekeltség vonzó va-
rázsa által is ügyeinknek megnyerni sikerül, akkor nyugod-
tan gondolhatunk egy erdélyi megyei zsinatra, mely Szepesy 
lángleikét felújítván, benső viszonyainkat a már meglevő 
gazdag forrásokból s a kalocsai tartományi zsinat irányesz-
méi szerint állandó alakban rendezné, s a kétségeket elosz-
latván, helyzetünk hiteles átnézetét kitűnően elősegítené. S 
valóban ami ezelőtt 18 évvel a posonyi püspöki tanácskoz-
mányok ,,emlékiratának" 12 §-a szerint mint közohajtás 

nyilvánult, az ma még nagyobb mértékben hasznosnak és 
szükségesnek látszik, hogy t. i. „legelső helyre állítsuk a 
zsinatokat, melyeknek hasznosságát, és korunkban már 
szükségességét is püspökeink egyértelmüleg elismerték." 
(20-ik lap.) 

Azonban ne előzzük meg főpásztorunk ő nmlga bölcs 
terveit, melyek előtt jóakaratú vágyaink csak olyanok, mint 
a szerényen lobogó fáklya világa a jótevöleg felemelkedő 
napnak sugárai között. Ezek nem semmisitik meg ugyan a 
fáklya világát, hanem azt magokba felvéve, fényökkel felül-
múlják. 

f 
PECS, mart. 6-án. Tegnap egy, a távsürgöny utján 

vett szomorú hir átalános meglepetést okozott városunkban. 
Főt. Grermann József bölcsészettudor, szentszéki ülnök, duna-
földvári plébános és esperes megszűnt élni, és benne megyénk 
egyik legjelesebb, legérdemdúsabb tagját veszté el. A gyász-
keret, melyet az ujság-irók csak magas állásúak számára 
tartanak, itt, e férfiú halálának hirére a szivekben, ezerek 
sziveiben önkényt képződött. Nyilvános pályáján életének 
legnagyobb részét a tanügy tövisekkel megrakott terén 
tölté, hol rozsát keveset találunk ugyau, de a növendékek 
részéről hála-, és elismerésre bizton és joggal számithatunk. A 
pécsmegyei áldozároknak több mint fele, a világi hivatalnokok 
legnagyobb része a boldogultban kedves emlékű tanárukat 
veszték el, akiért most a legbensőbb áhítattal bocsátják 
fohászaikat a Magasságbelihez és mélyen szomorkodnak el-
hunyta fölött. 1836-ban szenteltetett áldozárrá, 1840-ben 
papn. tanulni, felügyelő, 1843-ban a bölcsészeti karnál ta-
nár, 1851-ben gymn. igazgató-tanár lett, mely hivatalát a 
legterhesebb körülmények között egész 1858-ig viselte; te-
hát a növendékek oktatása- s nevelésével összesen 18 évet 
töltött el. Ha nem is akar juk a régiek „quem dii odere"-féle 
szólamát alkalmazni ; mindazonáltal csak az elfogult tagad-
hatja meg elismerését ama férfiutói, ki a tanári rögös pályán 
majdnem két évtizeden át r i tka kitartással és bámulatos 
önfeláldozással helyét mindvégig becsülettel megállotta. A 
22 évi nehéz fáradalmak szerény jutalmául 1858-ban a pécs-
várad-kerületi esperességgel a nádasdi plébániát nyerte, hol 
mint buzgó lelkipásztor népe szeretetétől és bizalmától kör-
nyezve, 4 évig működött. Innen 1862 év végével kegyel-
mes püspökünk kijelölése folytán a megye első rangú 
plébániájára, Duna-Földvárra tétetett át. Itt az isko-
lások első félévi vizsgálatait még kiváló érdekeltséggel és 
nagy türelemmel hallgatta végig. Valószinüleg a hosz-
szas ülések siettették elő a hirtelen kimúlást, mely halál-
nemmel tetszett az Urnák őt f. h. 5-én délben magához venni. 
Siratják a boldogultat, mint felejthetlen tanárukat és igaz-
gatójukat tanítványai, siratják öt, mint buzgó s erélyes lel-
kipásztorukat hivei, keseregnek kimúlta fölött minden is-
merősei ; de a legkeserűbb fájdalomkönyek árját lehetetlen a 
legbensőbb megindulással nem szemlélnünk a majdnem száz 
éves édes atya és a kilenczven évet meghaladó ifjúkori jó-
tevő szemeiben, kiknek a hálás fin öregségökben igazi táma-
szuk, gyámbotjuk vala, és akik az elhunytban miudenöket, 
mivel e földön bírtak, elvesztették. — Si quis fecerit et do-
cuerit, hic inagnus vocabitur in regno coelorum. Béke ham-
vaira, és az örök világosság fényeskedjék neki ! 
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IRODALOM. 
„ E g y e t e m e s é s r é s z s z e r ü e g y h á z j o g 

a l a p t a n a i . Különös tekintettel a magyarhoni evang. egy-
házakra. Irta Kovács Ferencz, hit. ügyvéd, és a debreczeni 
ref. főiskola romai, egyházi és austriai jog ny. r. tanára. Deb-
reczen ifj. Csáthy Károlynál. 1866. 8 r. IV, és 224 1. (l-sö 
füzet.) 

A szerkesztőséghez beküldött eme műnek ugyan sem 
kimeritő tüzetes birálatát — mivel ez terjedelmes polémiái 
fejtegetésekot kivánna a sokszor, számtalanszor ismételten 
megczáfolt, s e könyvben mégis elszórt állitások, nézetekre 
nézve — tehát nem is terjedelmes, hanem rövid ismerteté-
sét, néhány megjegyzés kiséretében, akar juk adni. Méltat-
juk erre a ref. vallású szerzőt már csak azért is, mivel a 
rom. kath. egyházjogot is — a tanodai rövidség által kisza-
bott határok között — tüzetesen tárgyalta, és mivel meg 
kell vallanunk, hogy tekintve az általa tárgyaltakat a hit-
sorsosainál irányunkban ritkábban tapasztalt mérsékletet 
tanusit. Mérséklet és tanulmányozás az ő erénye. Szerző, 
müve ezen első füzetében az általa átalános, és különös fő-
részre osztott egyházjogból az első főrészt, és ebben az egy-
házjog forrásait, ezek érvényét és alkalmazhatóságát, az 
egyházra vonatkozó átalános alaptételeket, az egyháznak 
az államhoz és más felekezetekhezi viszonyát tárgyalja ; to-
vábbá a különös részből ugyanezen füzetben a kath. a gö-
rög-keleti és a két magyarhoni evang. egyházak alkotmá-
nyát. Sz. kézikönyve szerkesztésében saját vallomása sze-
rint a rom. kath. és németországi evang. egyházjogra vo-
natkozólag Richtert, a hazai r. k. egyliázjogban kiválóan 
Kőnek Sándor és Hoffmann Pál müveit használta. Miután 
szerző a katholikus, a görög-keleti, és az evang. egyházjo-
got külön szakaszokban, s mintegy elváltán egymástól fejte-
geti, azért e disparaták miatt a szakrendszer szükségképen 
hiányos, s a kath. egyházjogi elvek, s az ezekből folyó kö-
vetkezmények tárgyalásában sok helyütt egészen objective, 
tárgyilagosan — s biztos források után indulva — jár el, 
nem látjuk át okát annak, helylyel közzel miért volt volna 
szükség épen eme szakaszokba protestáns szempontból vett 
oly megjegyzéseket, fejtegetéseket szőni, melyek kath. 
szempontból épen elvetendök. — De térjünk át egy-
némely részletekre. — Sz. az egyház és egyházjogi áta-
lános fogalmakat mindjárt az első §-usban adván, a lehető 
legrövidebb modorban azt mondja, mikint az „egyház nem 
papuralom, hanem egyenjogú tagok közössége." Tudjuk, 
hogy e tétel a 64 lapon az újszövetségi „egyetemes papság"-
ról mondottakkal szorosan egybefügg. Tudjuk, hogy mindez 
a megigazolás és megváltás prot. tanával egészen megegyez; 
de miután sz. nemcsak protestáns, hanem kath. egyházjogi 
tételeket is egész müvén át fejteget, nem lett volna helyen-
kivüli már a bevezetésben, a főelvekrőli szakaszban a lénye-
gesen egymástól eltérőket egymástól meg is különböztetni. 
— „A pápák hatalmok nevekedése, s azon tanelv felszínre 
hozatalával, hogy a romai püspök Péter teljhatalmának örö-
köse, számos rendeleteket bocsátottak közre, úgyhogy a pá-
pai határozmányok, kivált a 11-ik század óta, az egyház-
jognak gazdag forrását képezik." (12 § . 1 1 lap.) Alig hisz 
szük, miszerint ismeretlen volna sz. előtt, hogy a katholiku-

soknál nem tauelv, nem a kath. tudorok kisebb vagy na-
gyobb valószínűséggel biró véleménye, hanem valóságos 
dogma, hogy a ,romai püspök' vagyis a pápa Péter teljha-
talmának örököse, birtokosa, és ha sz. komolyan tanulmá-
nyozza a történelmet, könnyen meggyőzödhetik arról is, 
hogy a pápai határozványok a 11-ik századnál jóval előbb 
képezék már az egyházjognak gazdag forrását. Elég legyen 
csak a húsvét idejére, és az eretnekek által feladott kereszt-
ségre vonatkozó vitának pápai teljhatalommal történt el-
döntését emliteni. — Sz. a forrásokról értekezvén (13 §.) „a 
pusztán szájról szájra fenmaradt, s igy felette ingatag szent-
hagyományt a romai kath. egyházjog forrásául ismeri el" 
szavakkal eléggé érthetően ismerteti prot. álláspontját. Mi 
nekünk csak azon észrevételünk van hozzá, hogy mivel 
szájról szájra, azért (igy) felette ingadozó féle consequentiát 
már csak azért sem ismerhetjük el helyesnek, mivel a szent-
hagyomány sérthetlen fentartása tekintetében is nem az em-
beri gyarlóság, hanem az egyházat soha el nem hagyó isteni 
védelemre támaszkodunk. — Meglepetve olvastuk szerző-
nek az álisidori gyűjtemény (pseudo-isidoriana collectio) fe-
lőli §-sát, mely a különösen protestánsok részéről a legutóbbi 
korig annyi előszeretettel vitt gáncsoskodási modorával el-
lenkezvén, nemcsak hogy nem állitja, hogy álisidor „roma-
nas distraxerit merces ;" hanem nyiltan be is vallja, misze-
rint a részben bár koholt ügylevelek „nem állítottak fel lé-
nyeges u j szabályokat, nem is teremtettek fontos kérdésekre 
vonatkozó uj jogtételeket ;" miből önkényt következik, 
hogy eme gyűjtemény által az egyház fegyelme lényegesen 
megváltoztatva nem lőn. Nem is az álisidori gyűjtemény 
szülte a fegyelmet, hanem a már fönlevő fegyelem szülte a 
gyűjteményt. Annál sajnosabban esett olvasnunk, hogy a 
különben sok tekintetben mérsékelt irányú tanár ur, nem 
tudott megválni, nem tudott felülemelkedni saját egyházá-
nak régibb és ujabbkoru legtekintélyesebb férfiai által rég 
elhagyott, közönséges véleményen, állitván, miszerint a ro-
mai püspök főnökségének „alapja : Péter romai püspöksége 
oly alap, mely a kritikai történelem előtt ingadozik." (60 
lap) Romai Kelemen, sz. Ignácz, Irenaeus, korinthiai Diénes, 
romai Cajus, Tertullián, Cyprián, Origenes tanúbizonyságai 
oly erővel birtak, hogy azoknak Hugo Grotius, Basnage, 
Pearson és mások sem állhattak ellent, noha a történetileg 
bizonyos tényből vont következtetésekre nézve velünk együtt 
nem értenek ; pedig tanár ur nem veheti rosz néven, ha ily 
tekintélyek, ily világos bizonyság-tételek mellett még most 
is az „alapra" a történeti alapra vonatkozólag ellenkezőt ál-
litókat az elfogultságtól menteknek nem tarthat juk. — Sz. 
a második szakaszban az átalános alaptételeket, és különö-
sen az első fejezetben az egyházróli alapfogalmakat fejte-
getvén, miután az egyháznak a kath. hittan szerinti értel-
mezését, és pedig a catechismus romanus szerint adja, mind-
járt a következő §-ban (58 lap) az apostolság és jogutódja a 
püspökségről oly tételeket közöl, melyek nem katholikusok, 
hogy t. i. ,,a püspökök határozott felsőbbségre emelkedése a 
későbbi idők szüleménye, midőn t. i. az ó-szövetségi iratok 
áldozat- és papságróli eszméje átvétetett, s azon hamis meg-
győződés vert gyökeret, hogy a püspökség az apostolok telj-
hatalmát örökölte. Ezen időtől fogva — mond — a püspök-
ség nem községhivatal többé, hanem az egyház hivatala. A 
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püspökség tanának fejlődését azon pontig, midőn az már a 
Szentlélekkel teljesen rendelkezik, Cyprián iratai tüntetik 
elő." Nem tart juk szükségesnek ezen tételek katholikus ál-
láspontunkbóli hamis, sőt ellenmondó alaptalan voltát ol-
vasó közönségünk előtt bővebben fejtegetni, nem indokolni 
azt, hogy történelmileg sem állhatnak meg. Az áldozat és 
papságróli eszme sz. szerint nom az u j szövetségé, hanem az 
ó-szövetségből vétetett, az ebből származott hamis meggyő-
ződés az apostoli korban nem, hanem csak később eme kor vé-
gén jött létre, midőn „a községhivatalok élére egy püspök 
helyheztetett." Ki fogna szerzővel „kath. olvasó közönség" 
előtt ily állitások felett vitatkozni ? De van egy komoly meg-
jegyzésünk. Sz. müvét legalább a potiori fogják olvasni, isme-
retes hogy hitágozataink, fegyelmünk, stb. oly tárgyak, me-
lyek felől ezek között helyes fogalmakat terjeszteni nem 
épen felesleges dolog, azt is felemiitettük, hogy sz. a kath. 
a görögkeleti, és a prot. egyházak jogtanát különváltan tár-
gyalja ; sőt hogy egyes §§-usokban egészen tiszta források-
ból meritvo, helyes fejtegetéseket nyújt, minek tehát ezek 
közé mintegy becsúsztatva, becsempészve a fentebb idézet-
tekhez hasonlókat igtatni ? Mi ezt szelíden mondva, tévútra 
vezetésnek nevezhetjük. Nincs jogunk követelni, hogy szerző 
mondjon le meggyőződéséről; de ha épen szükségesnek 
tartotta ennek e helyeni kifejtését, jó lett volna azt külön-
választani, jegyzetben, vagy bármi módon, hogy teszem 
prot. hallgatói, vagy müve olvasói könnyen és első tekintetre 
megérthették volna, hogy ez az, mit a kath. egyház a szó-
ban levő tárgyakról tart, mit hittudósai, canonistái tar tanak, 
amaz pedig prot. vélemény. Végre megbotránkoztunk ama 
valóban nem méltóságteljes kifejezésen, melylyel szerző a 
„püspökség^tanának fejlődését azon pontig, midőn az már a 
Szentlélekkel rendelkezik" Cyprián irataiban fellelhetőnek 
véli. Hiszszük igen, hogy a magisterium petro-apostolicum, 
hogy a kath. püspökség a Szentlélek soha nem hiányzó se-
gedelme mellett csalhatatlan ; de eme isteni segélyt, assis-
tentiát sem Cyprián, sem más ugy soha nem fejtegette, hogy 
arra az lenne alkalmazható, amit mi a magyar „rendel-
kezni" szóval szoktunk kifejezni. — Sz. a 71—79 az egy-
házróli prot. alaptételeket fejtegetvén, szól egyenkint és cri-
tice a különféle, úgymint püspöki, területi, társulati, usiolog, 
presbyteri rendszerekről, s természetesen az utóbbit találja 
legjobbnak. Amennyire compendiumszerü, tömöttséggel irt 
könyvben lehetett, eléggé kimeritöleg tárgyalja az emiitet-
teket. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Megjelent, s minden könyvkereskedésben kapható vagy 

megrendelhető munka : „Tanulmányok a legújabb egyház-
történelem felett," Irta Scharpff A. magyaritá Zoványi, 24 
iv, tömött nyomtatás, nagy nyolczadrét, ára 2 frt . — A mun-
kának tartalma a mai állapotok történeti, s pragmaticus elő-
adása ; azért a mai állami, s társadalmi viszonyok ismeretére, 
az égető nagy kérdések megértésére, helyes felfogására nagy 
szolgálatot tesz, kivánatos lett, magyar irodalmunkban hé-
zagot pótol, s elegendőleg nem ajánlható. Nem száraz elbe-
szélés ez, hanem „tanulmányok" a legújabb történtek fölött, 

különösen 1830 óta. A 270 évet a franczia forrkdalom előtt 
sebten átfutja, az eszmefonalat a történetben e forradalom-
ban, ennek propagandájában kitünteti, mig saját czéljához 
ér, az ujabb vezéreszmékre, melyek az eseményeket szülik 
vagy vezérlik. Egy lángelme elmélkedéseinek gyümölcse ez, 
melyben a történeti hűség mellett a széles és szerencsés át-
tekintés, ügyes összeállitás leginkább szerepel : azért meg-
lepő, lelánczoló, oktató, kedves olvasmány. Alig van nagyobb 
kérdés napjainkban, melynek első keletkezését, növekedését 
e tanulmányokban fel nem találnók, melynek helyes felfo-
gására tehát tájékozást nem nyernénk. Eredeti szövegében a 
munka teljes méltánylást nyert, s amennyire positiv tartalmú 
és irányú, becsét örökre meg fogja tartani, daczára az ere-
deti iró személyességének, melynek fővonásait a könyv ma-
gán viseli. Nt. Zoványi ur kevés szabad óráit, gyengélkedő 
egészsége mellett, nagy önfeláldozással, reánk nézve hasznos 
foglalatosságban töltötte, s ebben irodalmunknak, az annyira 
szükséges helyes tájékozhatásnak üdvös szolgálatot tett. 
Irálya, mikint előszavában emliti, hogy érthetőségre töreke-
dett leginkább, igen folyékony, ugy hogy a fordítási nehéz-
ségekkel sikeresen megküzdött. Ajánljuk a munkát minden 
irodalom-barátnak, a komoly olvasás és a történetek fölött 
kézbe adott fonal mellett elmélkedni szerető embernek. 

Felhivás kegyes adakozásra. A pesti ferencziek tem-
plomának nagy harangja, mely tizenkét mázsás, és 132 éves 
volt, már annyira megrepedt, hogy használni teljességgel 
többé nem lehet. A ferencz-rendi atyák felhívják szeretettel 
a könyörülő nemeskeblü emberbarátokat, hogy az uj harang 
megszerzésére kegyes adományaikkal hozzájárulni szíves-
kedjenek. Az Isten dicsőségére, s a templomok fölékesitésére 
tett áldozat nem veszti el jutalmát ; a lakosoknak Istenhez 
hálás kebellel emelt imája s kérése a jótevőkért, mind a je-
len mind a jövendő életre teljesedni fog. Isten meghallgatja 
azt. (P. H.) 

Francziaországban kedvesen fogadtatott, és azért öt 
kiadás után 25,000 példányban egészen elkelt Griry atyának 
ily czimü munkája : „Les petits Bollandistes. Vie des saints." 
Nyolcz kötet, ára 90 f rank ; de igen czélszerü, mivel a mély 
tudományosságot az üdvös épüléssel szerencsésen összekap-
csolja. Leginkább a Bollandistákat használta kivonatban, 
azután Suriust és Ribadeneirát, miután a Bollandisták müve 
még nem egészen kész. Az utólsó kötet olyaknak életét 
hozza, kik in fama sanctitatis haltak meg, s ezek között a 
tudós Liebermann is van. 

,Scienza e fede' napolyi jeles lapban közöltetik a romai 
poenitentiariának két válasza. 1) Váljon a jubilaeum meg-
nyerésére kitűzött cselekedetek mind egy héten végezendők-e 
vagy pedig elvégeztethetnek a hónap folytán szakadozva ? 
Válasz : „Csak a böjtnek kell egy héten elvégeztetni." 2) 
Lehet-e a jubilaeumi végzendőket gyónáson kivül (extra 
actum sacrametalis confessionis) a gyóntató a tyáknak más 
jó cselekedetekkel felcserélni ? Válasz : affirmative a szent-
atya tudtával. 

Kegyes adakozás. 
A pesti növendékpapság magyar egyházi irodalmi gyakorló isko-

lája a szorongatott szentséges atyához való renditlen ragaszkodása, és 
fiúi szeretete jeleül . . . . . . . 2 cs. aranyat. 

„Contere Domine fortitudinem inimicorum Ecclesiae tuae et dis-
perge illos," a szentatyának húsvéti ünnepek alkalmával Németh János 
ősii plébános 100 fr . o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
B—s. Cs. S. Az egészet egy czikkben összefoglalni. 
O—r S. 51. Amit másod izben kivánt, nem tehetjük, mivel nincsen. 
Bécs O. Titus. Jan. 2-áról irt levelére, ha találkozunk, szóval. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
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Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 
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Pesten, martius 31-én. I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Adalék a szentirás jelképi magyará-
zatához. — A zágrábi érsek, bibornok főpásztori leveléből^ 
korunk föbajának, a hitetlenségnek szülöokairól és orvos-
szereiről. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A d a l é k 
a s z e n t i r á s j e l k é p i m a g y a r á z a t á h o z . 

V. D á v i d u r a l m a . Az elesett Saulnak he-
lyét Dávid foglalta el. Röviden érintjük csak Dávid 
tetteit. Hőstettei többnyire még Saul korába esnek ; 
mindent elkészit a templomépitésre, rendezi az ün-
nepélyes isteniszolgálatot, diadalmenettel viteti át a 
f r igyszekrényt Sionba; Bethsabe bájai által házas-
ságtörésre csábittatik, megöleti Uriast, megtörődik ; 
hatalmától elvakittatva megszámláltatja a népet, mit 
dögvész követ; elpártol tőle fia Absalon, azután 
Seba, végre Adonias, e hármas elszakadás emlékez-
teti őt bűnére és keserű könyeket csal ki szemeiből, 
végre az ismét egyesült és békés országot Salamon-
nak adja át. Ha mindezek beteljesedését látni akar-
juk, elég a tényeket csak röviden jelezni. 

Az emelkedettebb egyházi lelkesiiltségnek és 
ker. lovagrendeknek hős tettei többnyire a császár 
és a pápa közti villongások korszakához tartoznak. 
A későbbi időszakban pedig, mely Dávid egyed-
uralmának idejéhez hasonlítható, és mely mint a 
kitűnően egyházi befolyás és pápai uralom korszaka, 
a 13-ik század közepén kezdődik, és a 15-iknek kö-
zepéig tart, látható az isteni szolgálatnak és egyházi 
épitészetnek nagyszerű kifejlődése. Mintegy fensőbb 
sugallattól előidéztetve keletkezett a góth épitészet, 
melyben úgyszólván némi természetfölötti fényerő 
legyőzni igyekszik a durva, rideg kőtömeget, és 
jelképileg rendezett alaprajzon az anyagi épitményt, 
mint a scholastica a hit alapján a természetfölötti 
tudománynak épületét, a logica szabályai szerint 
emeli az éghez, hogy, melynek világossága egyko-
ron a földet eleven zölddel vonta be, ezen építmé-
nyekben a kemény követ dicsőitené meg egészen 
föl a kereszt virágfaragványáig. Ezt követte a fr igy-

szekrénynek diadalmenete Sionba, vagyis az urnapi 
ünnepélyes körmenet , melyet IV. Orbán pápa 
1264-ben az egész ker. világon megtartandónak 
rendelt, és mely aquinoi Tamás imái és énekei által 
lőn megdicsőitve. Bekövetkezett azonban a házas-
ságtörés is. Ki volt acsábitó Bethsabea? Igenköny-
nyü Francziaországra gondolni és ravasz királyjára, 
szép Fülöpre. 0 ügyesen hálójába tudá keriteni V. 
Kelemen pápát. Már IV. Márton mértéken tul meg-
hajolt a franczia befolyás előtt ; VIII . Bonifácz eré-
lyesen visszautasította azt, de V. Kelemenen győze-
delmeskedett a franczia csáb. Megfeledkezve a pá-
paságnak Romával való föloldhatlan kötelékéről5 

meg a szent városról, melynek földalatti sirboltjai 
az első keresztények imái, énekei és szent áldozatai 
által meg lőnek szentelve, kik hitük drága kincsét a 
világ megfertőzése elől a föld homálya alá rejték, 
majd pedig az amphitheatrumban kiontott vérök 
által a bámulatba ejtett pogányok előtt ragyogtat-
ták ; megfeledkezve a szent városról, melynek földje 
sok ezer rettenthetlen vértanuk vérétől ázottan, az 
egyház első fejének, szent Péternek, és a nemzetek 
nagy apostolának, sz. Pálnak csontjait rejti keblé-
ben, és hol a pápáknak egész sora, inkább Istentől 
félve mint az emberek hatalma- és gonoszságától, 
vérét ontá, vagy élete és a város és egyház ftigget-
lensegeért vivott harczai által az egyházat megdi-
csőité : megfeledkezve ezen szent, maga Isten által 
fűzött kötelékről, a pápa székét Avignonba tette át, 
és állása függetlenségét koczkáztatta gyáva enge-
dékenységből Fülöp tervei iránt. E g y i k roszból a 
másik származván, mint Dávid vétkéből Bethsabe-
aval Uriasnak halála következett; itt is találtatott 
Úrias, ki e házasságtörés áldozatjául szemeltetett 
ki, és váljon ki volt ez ? A templomlovagok ,rendje ! 
Ezen rend, habár egyes tagjait vallási vagy erkölcsi 
tévedés sújthatná is , h ü , az egyház és feje iránt 
készséges harczosul bizonyult be a hitetlenek ellen, 
melynek hatalma, bátorsága és az egyház feje iránti 
hódolata, ugy látszik, út jában állott a k i rá lynak a 
pápa fölötti uralom kivivásában, és mely most a 
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pápa által nem védelmeztetvén Fülöp ravaszsága-és 
kegyetlenségének áldozatul vettetett oda! Valamint 
pedig Dávid az elkövetett merényről több ideig nem 
emlékezett meg, mig Nathan bűnbánatra nem in-
ditá: akkép V. Kelemen és XXII. János sem haj-
lott bánatra, mely a szent városba való visszatérésre 
figyelmeztette volna őket ; a különben derék XII-
Benedek e lépésre elhatározta ugyan magát, de 
szándékát nem valósitotta. Sőt inkább az elsó' hibá-
hoz nem sokára egy másik csatlakozott. A szentírás 
tudnillik mondja, hogy Dávid hiúság- és nagyravá-
gyástól elszédittetve, megszámittatá a népet, melyet 
büszke tetteért büntetés gyanánt döghalál pusztitott 
országában; ennek fonalán igen könnyű VI. Kele-
men pápa hiúsága- és fényűzésére gondolni Avig-
nonban, mint kinek udvara fényre és pompára fölül 
multa azon korban a többi fejedelmek udvarát, és 
ki külső fény és pazar bőkezűsége által, melynek 
fedezésére u j reservatiok, és egyházi adónemek lő-
nek szükségessé, akarta egyházi méltóságának fön-
ségét a ker. népek előtt ragyogtatni. Azonban a fe-
jedelmek bűne gyakran a népek büntetésévé lesz, az 
erkölcsi és anyagi világrend titokteljes összekötte-
tésben van. Alatta tört ki rémületes dögvész, mely 
1347 — 1350 mintegy 20,000,000 embert ragadván 
el, Európát megnéptelenité, a pápát pedig komoly 
gondolatokra és a nyomorhoz képest nagylelkű in-
tézkedésekre birta. 

Most következett a háromszoros elpártolás, 
mely a háromszori szakadás az egyházban mint az 
Avignonba való költözködésnek büntetése. Absolon 
elpártolása jelképezé az 1378-ki szakadást. XI. Ger-
gely követve sz. Brigitta és sienai Katalin intelmeit, 
visszatért Romába. Azonban a szépségéről szint-
úgy mint könnyelműsége- és szerencsétlenségéről 
hires nápolyi Johanna királyné közreműködése 
által a Francziaországhoz hajló bibornokok ellenpá-
pául választották VII. Kelement. Ekkép támadt 
a szakadás. Bármily különszerünek tűnjék is föl 
egyes eseményekben az összehasonlítást megkí-
sérlem , könnyűnek látszik mégis Absalon éle-
tét , pártütését és végét Johanna életében visz-
szatükröztetni. Mert valamint Absalon, megöletvén 
zsoldosai által öcscsét Ammont, megfutamodott, ra-
vasz intézkedések és okos önvédelem által pedig 
Dáviddal ismét kiengesztelődött és visszatérhetésre 
engedelmet nyert ; épen ugy menekült Johanna is 
Francziaországba férjének Andrásnak, az ő kedven-
czei által véghez vitt meggyilkoltatása után, okos 
önvédelem által megnyeri magának a pápát, vissza-

tér országába, mely ismét meghódol neki. De, mint 
egy második Absalon, hálátlansággal viszonozza a 
pápa kegyességét. Tőle elszakadva létrehozza az 
emiitett szakadást, és mint Absalon Dávidot, akkép 
igyekezett ő a pápát hatalmába ejteni, mig végre 
mint Dávidnak fia előbbi barátjától Joabtól, ugy ő 
előbbeni kedvenczétől durazzoi Károlytól legyőzet-
tetett és meggyilkoltattatott. Azonban halála után 
is, ép mint Israelben Absalon veszte után, tartott az 
egyházban a szakadás, és durazzói Károlynak ellen-
ségeskedése VI. Orbán pápával, Joabnak az elpár-
tolt fiu legyőzése után Dávid irányában! magavise-
letében hű előképet nyert. 

Sebanak pártütő törekvéseiben és halálában 
látható XXIII . János által előidézett, és a kosztni-
czi zsinaton megszüntettetett második szakadás; 
Adoniasnak kísérletében pedig Dávid koronáját ma-
gához ragadni, a baseli zsinat által megkezdett har-
madik szakadás V. Felix, savoyai herezeg alatt. 
Mennyi fájdalmat, mily nehéz harezokat, minő gya-
lázatot hoztak e szakadások az egyházra, V. Kele-
mennek és utódjainak bűne büntettetett meg álta-
luk! Azonban valamint Dávidot fiának pártütése és 
a többi zavargók elpártolása bűneire emlékezteié, és 
bánatja keserű könyekben nyilatkozott; épen ugy 
visszhangzott ezen időben mindenütt a bánatra és 
javulásra serkentő szózat, és az egyházba becsúszott 
erkölcsi romlás fölötti fájdalom könyekre inditá hű 
gyermekeit ; mert mintegy Istentől fölhivattatva, 
Illésnek buzgalmával és lelki erejével ékeskedő ige-
hirdetők vonulnak keresztül a keresztény tartomá-
nyokon, mindenkit bűnbánatra intve és a legkono-
kabb bűnösöket is megrenditve. Ilyenek voltak: 
ferreri Vincze, a csudatevő domonkosi, ki egész 
Spanyol-, Franczia- és Angolországban mint Isten 
angyala jelent meg, kinek megpillantása is már 
bűnbánatra ébresztette még a legkeményebb szive-
ket is; Capistrau János, ki Német-, Cseh-, Magyar-
és Lengyelországot döntő harezra hivta föl a bűnös 
szivek benső megromlása ellen szintúgy mint a külső 
ellenség ellen, kit ő Isten segítségére utalva és ab-
ban renditlietlenül bízva, nagyhírű névrokonával 
Hunyady Jánossal egyenetlen viadalban Belgrádnál 
megtámadott és megfutamított; sienai Bernardin, ki 
szeretettől lángoló szivével másokat is Isten iránti 
szeretetre gyulasztott. Mily komoly lelkületet idéz-
tek elő e férfiak ! Egészen megváltoztak a vidékek, 
melyeket bevándoroltak, megujultak a városok és 
helységek, melyek szavukat hallották, és látták sa-
nyargatott életüket, mely az Isten és ember iránti 
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szeretet müveiben emésztődött fel ! A bűnbánók egész serege 
követé őket ; a középkor bűnbánattal és könyhullatással 
végződött ; de e könyek megengesztelték Istent, eltörülték 
a bűnt, megszüntették a szakadást, és midőn a középkor 
utólsó pápája, IV. Eugen, elismertetve Arragonia, Nápoly és 
Milano által, halotti ágya körül megpillantá a császárnak és 
német fejedelmeknek követjeit, kik hozzá jöttek hódolni, 
mint a kereszténység egyedüli törvényszerű atyjához, Si-
meon gyanánt készséggel veté magát Isten akaratjába, mert 
az egyházat régi dicsőségében szemlélheti ismét, és elmond-
hatta volna, mit Salamon mondott Hiramhoz : „Az Ur, az én 
Istenem békét adott nekem köröskörül, és nincs, ki ellensé-
geskednék, nincs gonosz zendülés." Kibékültek az országok 
és egyesültek a romai székkel, uj bátorsággal pillanthatott 
tehát az egyház fejő az uj korszakra, mely minden felől be-
következni látszott, mint telve volt egykor Salamon bátor-
sággal és örömmel, midőn atyja halála után megkozdé ural-
mát a csak imént egyesült Israel fölött. 

VI. S a l a m o n u r a l k o d á s a . Ezen időszakkal Is-
raelre nézve uj kor tűnt fel, benső kifejlődését tekintve 
szintúgy mint megszaporodott viszonyait illetőleg más ide-
gen népekhez. Mind ennek eleget tenni, és az előhaladott 
műveltséget Jehova dicsőségére fölhasználni volt Salamon 
hivatva ; ö, a bölcs férfiú, ki Istent félve igazságot szolgál-
tatott, minden tudományban jártas volt, a Dávid által elő-
készített templomépitést bevégzé, és a szent hajlékot soha 
nem látott fénynyel ékesité ; kinek hajói Ophirból aranyt, 
és Hirammal egyesülve Tartessusból azon kivül illatszereket, 
drágaköveket szállítottak, és kinek neve magasztaltatott 
mindenütt. Ámde bölcsesége nem óvta öt meg a bukástól ; a 
fényűzés érzékiségro csábitá öt, az érzékiség a bálványimá-
dás iránti engedékenységre, sőt, ágyasainak kedveért ön maga 
is áldozott a hamis isteneknek. Ekkép esztelenné lön és Isten 
irányában pártütővé. Büntetésül ellenségek támadtak, s holta 
után az ország két részre szakad, Judától elvál 10 törzs, 
mint már ezt eleve kijelenté Achias próféta, jelképül 12 részre 
szakítván köpenyét. 

Ki ne ismerné föl a párvoiialt, mely Salamon uralma és 
azon idő történelme közt létezik, mely a baseli és fiorenti 
zsinat óta a hitszakadásig lefolyt 'i Uj kor tűnt fel, a népek-
nek állami és polgári ősviszonyai fölbomlanak, ujak fejlőd-
nek ki, fölfedezések és találmáuyok uj életre ébresztik a né-
peket, és igy az egyház föladata is nagyobbá vált. A hires 
Sarzano Tamás V. Miklós név alatt ül a pápai széken, ki 
barátja volt a classikai tanulmányoknak, bölcseséggel teljes, 
okos, és körültekintő, mindenkor kész a válaszra, korlátla-
nul bőkezű tudósok és művészek iránt, a vaticani könyvtár 
alapitója, a Pétertemplom megujitója, a Pantheon és Vatican 
helyreállítója, műértő mindenben mint egy második Sala-
mon, ki Komának visszaadta aranykorát ; azonkívül könyö-
rületes, szigorú erkölcsű, az igazságnak barátja, a nepotis-
inusnak kérlelhctlen ellensége, egyike a legtudósabb és leg-
jobb pápáknak. Hasonló szellemtől lelkesítve követték öt a 
pápai széken a derék és ékesszóló III Kalixtus, II Pius, a 
hirneves Piccoloniini Aeneas, oly férfiak, kiknek tudomá-
nyossága vetekedett az egyház javáérti buzgalmukkal ; kép-
viselői voltak ők a tudományok nagymérvű kifejlődésének 
ezen században, melyben a classikai tanulmányok újra föl-

éledtek, a sajtó utat tört a tudományok roppant terjedésé-
nek, a művészetek legnagyobb lendületet kaptak, különösen 
a szobrászat és festészet, melyben egy Fiesole, F ra Bartolo-
meo, Perugino, Raphael, Michael Angelo remekeltek ; ezen 
század korszaka volt sok dóm befejezésének, különösen azok 
belső fölékesitésének a festészet, szobrászat, üvegfestés fa-
metszetek és aranymüvesség termékei által. Mint Salamon 
Ophir és Tartessusba kiddötte hajóit aranyért, fűszer- és 
drágakövekért ; ugy küldötte Portugal is Henriknek jámbor, 
keresztény lelkületétől gyulasztatva keleti Indiába hajóit, 
Isabella pedig égve a vágytól, hogy a pogány népek Krisz-
tusnak megnyerettetnének, Columbus Kristófot u j világrész 
fölfedezésével bizza meg ; fölvirágzott a kereskedés és mes-
terséggel, növekedett a birtok, és gazdagság mint mindenütt, 
ugy az egyházban is. Azonban a régi pogány tudomány- és 
művészettel, melyek felé most a szellemek fordultak, belo-
pódzott a pogány szellem is, az elvilágiasodás, az érzékiség 
szelleme, mely megragadta az egyház fejedelmeit is ; a fő-
papi lelkület nem csekély mértékben elenyészett ; a pompa-
szerető II Pált, ki még ellentállott a humanisták pogány 
irányzatának, világba merült pápák követték, kik Salamon 
szomorú bukását tükrözék vissza. Hallatszott is az Urnák fe-
nyegető szózata, és az egyház javáért lángoló férfiak roszat 
jósoltak. Névszerint viterboi Egyed, az ágostoniak általános 
főnöke, komolyan emelte szavait a lateráni zsinat kezdetén 
II Julius pápa harcziassága ellen állítván, hogy nem világi 
fegyverekbe kell bíznia az egyháznak, hanem a szellem fegy-
vereivel kell küzdenie a romlottság és visszaélések ellen, 
igy lehet egyedül nagygyá, dicsövé. Hasonló bátorsággal 
fordult Cajetán is X Leo ellen, midőn ez az erkölcsök javí-
tása végett egybehívott zsinatot föladatának megoldása előtt 
feloszlatá. A hü tanácsosok sejtették a károkat, melyek a vi-
lágias szellemből, és a fegyelem gyökeres reformjának elha-
nyagolásából fognának következni. Mint egykor Jeroboam 
Mello épitése miatt föllázadott Salamon ellen, ugy lön egy 
másik épület, tudniillik Péter templomának épitése, egy szo-
morú szakadásnak alkalma. (Folyt.) 

A zágrábi érsek, bib ornok főpásztori leveléből, ko-
runk főbajának, a hitetlenségnek szülőokairól és or-

orvosszereiről : 
(Vége.) 

Exurgit jam, gravissimi sane momenti quaestio : quo-
modo huic calamitati, per quos, quibusve remediis occurri 
posse videatur ? 

Opinione mea, multum saltem in mitigationem mali 
facere possent bona exempla eorum, qui nativitate, sublimi-
ori ingenii cultura, opibus, aut quovis secus excellentiae ge-
liere, caeteris eminent in civili societate. Quippe, si, qui ad 
hanc referuntur class em, non tantum caverent sollicite, ne 
verbis aut actionibus suis unquam offendiculo sint caeteris, 
sed et positive solerti in cultu divino participatione, devoto 
sacramentorum usu, conscientiosa legum Ecclesiae observa-
tione, secus etiam tota sua vivendi ratione, fidelom populum 
exemplo suo aedificare contenderent. Semper exempla illu-
striorum in civitate virorum potentem exeruerunt influxum 
in corrumpendos aeque, ac emendandos popularium mores. 
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Et non raro uniua, auctoritate praecellentis viri, impietas 
morális totius communitatis ruinae scaturigo fuit. 

Magnum porro in levandum, aut deprimendum religi-
oso-moralem hominum statum, influxum semper exeruerunt 
civiles leges. Sicut felicioribus Ecclesiae temporibus, viva 
legislatorum fides ac pietas insigni fuit religioni et Ecclesiae 
utilitati atque adoo praesidio : ita tristissima sane recenti-
orum temporum docent exempla, quantas legislatores, Deo 
fide, et pietate destituti, divino in terris regno inferre pos-
sint strages ? 

Idem asseverari potest., de fis, quae sortes nationum 
gubernandas habont, personis principalibus, aliisque, vice 
earum, magistratus publicos gerentibus. Hi certe decisioni-
bus, provisionibus, ac ordinationibus suis, quemadmodum sa-
nis religionis principiis, et fidei christianae rationibus vel 
congruunt, vel minus favent, aut plane repugnant, saluta-
rem, vel noxium, atque adeo perniciosum exerore possunt, so-
lentque in religionem influxum. Signantor immensi, bac in 
parte, sunt ponderis ordinationes publica scholarum instituta 
concernentes ; quae quidem, si succolandae in juventute chri-
stianae fidei, morumque subserviant pietati, salutares Eccle-
siae in pubis educatione intentos fines admirabiliter adju-
vant ; sin, quod, proh dolor, non raro, cuinprimis in regnis 
et provinciis a fide catholica alienis, iis item statibus catho-
licis, in quibus irreligiosus aevi spiritus praevaluit, accidisse 
tristi percepimus experientia, — sin inquam vel damnabili 
in tanti momenti negotio laborant incuria, vel plane incre-
dulitati, inipietatique alendae lenocinia praebent, deploran-
dos progenerare soient effectus. Certe tanta ista in magna 
juventutis parte fervoris fidei refrigeratio, tanta pietatis re-
laxatio, cujus jam superius mentionem feci, magna parte in-
felici isti in cooi'dinatione, directioneque scholarum invale-
scenti genio est adscribenda. 

Sed et libri ac ephemerides, in genere ingens iste preli, 
temporibus nostris, in mentes cordaque hominum influxus 
rnagnam, fere dixissem maximam refrigescentis in dies fidei, 
increscentisque morum corruptelae liabent partem. Quippe 
in tanta librorum, et publicarum pagellarum inundatione, 
pauca omnino sunt in nostro quoque imperio, quae christia-
nae, non dicam catholicae fidei faveant principiis ; caetera 
passim apertum praeseferunt indifferentismum religiosum ; 
non pauca manifesta produnt materialismi, rationalismi, alio-
rum positivae revelationi inimicorum novae philosophiae 
systematum indicia ; nec desunt, imo sunt bene multa, quae 
apertissimum subvertendae christianae fidei prosequuntur 
scopum, nunc impetendo sanctissima religionis dogmata, 
nunc saluberrima Ecclesiae praecepta, piosque ritus sannis, 
et despectui exponendo ; nunc sacerdotales dignitates, re l r 
giosos ordines, ipsum adeo venerandum Ecclesiae caput in-
dignis sarcasmis vellicando, et calumniis impetendo ; nunc 
denique aliis, quae livori et malevolentiae nunquam deesse 
soient, cuncta, quao hucdum bonis omnibus venerationi fue-
runt, artibus lacessendo. Male noscit humanae naturae indo-
lem, qui non perspiciat, licentiosam idgenus procaciam, tan-
tamque malevolae conspirations audaciam perniciosissimos 
in mentibus, sciolorum praesertim, ne solidis cognitionibus 
praeditorum, sed nec veras rerum rationes expendere valen-
tium hominum animis exerere debere effectus ; imo si idge-

nus licentia suas impune in longius tempus strages edere 
permittatur, ingentem morum procreare debere depravatio-
nem. Certe, si qui scientiis excolendis operám navant, et 
literaturae tractant objecta, concessa sibi ab auctore naturae 
talenta in defendendam, et confirmandam religiosam fidem, 
promovendamque morum innocentiam voilent convertere, in 
vicem ut ea indignis suis artibus impetere pergant et labe-
factare : egregie mereri possent de humano genere, de ipsa» 
cui se inservire suis elucubrationibus gloriantur, veri nomi-
nis cultura, libertate et fraternitate. 

Sed his cunctis plus adhuc conferre potest sacerdotium 
ad impediendam aut saltem minuendam tristem, de qua nobis 
sermo est, temporis nostri incredulitatem, junctamque cum 
ea morum perversitatem.. Quippe cuncti caeteri in humana 
societate status, temporalem solum mortalium felicitatem pro 
objecto suae activitatis liabent ; itaque in promovendos su-
blimes religionis, ac pietatis fines, indirecte tantum, ac quo-
dammodo per accidens possunt concurrere. At vero sacerdos? 
ex ipsa destinatione sua, huic nobilissimo scopo unice paene 
est consecratus; et potest omnino, adspirante divini numinis 
gratia, admirabiles producere suae activitatis fructus, si, 
prout debet, firmo animatus sit proposito, vocationi suae 
omnes vires suas, cuncta studia et contentionem, ipsam adeo 
vitam suam, dum officium poscit, devovendi. 

Certe jam vita sacerdotis, cumprimis curae animarum 
praepositi, si talis sit, qualis esse debet, quippe paradigma 
vivae fidei, et cunctarum christianarum virtutum, perpetuum 
quodammodo est speculum fideliuin, in quo quales se esse 
oporteat, clare vident, et ob ipsam status sacerdotalis reve-
rentiam, in eorum, quae vident, imitationem, trahuntur po-
tius, quam excitantur. Validiora, ait s. Loo Papa, sunt exempla, 
quam verba ; et plenius opere docetur, quam verbo. 

Potenter porro christianam fidem accendit, fovet, et 
roborat in mentibus cordibusque hominum sacerdos, imma-
culatain Deo offerens hostiam, sacramenta administrans, aut 

• secus sacris operans, si vera in Deum pietas ex omni ejus 
actione, voce, totaque corporis compositione reluceat ; si 
gravitati genuina juncta sit devotio ; si procul ab eo absit 
turpis et indigna festinatio ; si tota oculorum, vultus et habi-
tus conformatio modestiam spiret, charitatem, intimam ani-
mae cum Deo et Salvatore conjunctionem. 

Sed nec quisquam ignorât, quam potens esse possit, 
esseque soleat sustentandae in cordibus fidelium fidei, et 
vitae probitatis medium, verbi divini praedicatio, si iis, quas 
liomiletices regulae praescribunt sit dotibus instructa : nimi-
rum solida, e salutaribus evangelii scaturiginibus desumpta, 
aptis sanctorum patrum sententiis dulcorata, popularis, loco-
rum ac temporum adjunctis accommodata, genuini zeli, 
mansvetudine temperati, indicia praeseferens, et in qua non 
vulgaria, et jam centies audita, frigide vel inepte recoquan-
tur, sed quae intellectum convincat, cor salutaribus affecti-
tibus repleat, menti utilissimarum veritatum notitiam ingerat, 
deiiique sinceram spiritus praeseferat unctionem. Idgenus sa-
crae dictiones vere sunt gladius, partem in utramque acu-
tus, cujus virtuti non facile resistitur; et cujus efficaciam 
nec iucredulorum procacitas, nec malevolorum perversitas 
potest evacuare. Sane, si curatori animarum nulla alia, reli-
gionis fines promovendi suppeterent media, quam quod fide-



les suos singulis Domini, festisque diebus coram se habere 
queat congregates, possitque eorum mentes sanctissimis fidei 
veritatibus illuminare, corda purissimis morum placitis enu-
trire : tuto auderet gloriari, se ampliorem nactum esse cam-
pum, homines ad Deum vitaeqUe innocentiam ducendi, quam 
suppetat quibusvis aliis, in mortalium ingénia moresque in-
fluere gestientibus. Nee, quoadusque hoc medium reliquum 
fuerit, altarium ministri, conqueri jure poterunt, sibi non 
suppetiisse modos adstruendae propagandaeque religiosae 
fidei et vitae probitatis. 

Non minus amplus immo amplissimus sacerdoti, impri-
mis sacro curioni, sanctissimos religionis fines sustinendi et 
promovendi, suppetit modus in sacro poenitentiae tribunali ; 
quod quidem ipsi a fide catholica alieni non audent inficiari. 
Pes in ipsa fundatur naturae humanae indole, saeculorumque 
est comprobata experientia. Splendidissimum autem in rem 
testimonium perhibent recentissimorum temporum populäres 
missiones sacrae, quae admirabiles passim hoc in genere 
producere soient fructus. Idem fiet semper et ubique, ubi 
poenitentiae tribunalis administri, hoc suo munere, intentione 
pura, ferventi cum zelo, vitata deproperatione, invicta cum 
patientia, mansvetudine et charitate, plenaque cum conscien-
tiae teneritudine, fuerint defuncti. 

Sed quantum curio sacer in mentes cordaque fidelium 
suorum, intuitu solidandae religiosae fidei, et sanctimoniae 
morum, habere possit infiuxum, vel inde impatescit, quod vi 
muneris et vocationis suae, ad tenendam continuo in medio 
ipsorum residentiam obligatus, innumeras nanciscatur occa-
siones, suum zelum exerendi. Quippe si curius sit ovilis, suae 
fidei crediti, pastor, probeque norit, quid vigilantiae pasto-
ralis abs se officium deposcat : mox ita cognoscit gregem 
suum, ut singulas etiam oviculas suas nominatim possit edu-
cere, sciât proinde et apta pro singularum indigentiis adhi-
bere et abusuum medicamina, et morális perfectionis incita-
menta. Si observet hunc aut ilium fidelium suorum, perversi 
cujuspiam libri lectione, vacillantem esse redditum quoad 
dogmata fidei : potest oborta in mente ipsius dubia, solidis 
in obversum adductis argumentis refellere, eumque a perni-
ciosorum librorum aut pagellarum versatione retrahere, sub-
stituendo vel commendando alias bonae notae ac religiosi 
spiritus literarias elucubrationes. Potest moestos e quocun-
que infelici eventu animos erigere, ignorantes edocere, a ve-
ritatis et virtutis via aberrantes, paterna cohortatione sua, 
ad rectum tramitem reducere ; in acediam inclinantibus no-
vos stimulos subjicere ; quoquomodo turbatam in familiis 
harmoniam restabilire ; periculosas peccandi occasiones re-
scindere ; verbo omnibus omnia fieri, ut omnes lucrifaciat. 

Sunt etiam alia, quae salutem animarum suae fidei cre-
ditarum, sitienti sacro curioni, ad solidandam fidem, alen-
damque religiosae pietatis fiammam suppetunt media. Mis-
sis caeteris, saltern pias cordis Jesu et immaculatae Virginis, 
pueritiae Jesu, quaeve hujus generis recentioribus tempori-
bus iterum invaluerunt sodalitates volo memorare. Certe so-
dalitates idmodi multum ad religiosae vitae conferre possunt, 
ac reapse etiam, ubi ardenti pastoris zelo succolantur, con-
férant incrementa. 

Sed nullus est campus, in quo curator animarum ube-
rius, salubriusque possit operari, quam scholarum et cateche-

sium institutum ; quod vel inde impatescit, quod religionis 
veraeque humanae culturae inimici, nil cum intensiore agant 
diligentia, quam ut scliolae separentur ab Ecclesia, et sacer-
dotii subtrahantur influxui ; quod si ipsis, pro summo humani 
generis infortunio succederet, ingens, ac irreparabile religioni 
se intulisse vulnus merito possent gloriari. Tenera quippe 
juventutis corda bonas aeque, ac malas impressiones,j;incre-
dibili quadam cum facilitate recipiunt, et quemadmodum 
testa, quo semel, juxta vetus proverbium, imbuta est, odorem 
servat diu : sic et juvenilia corda primas quas receperunt 
impressiones, passim in provecta adhuc custodiunt aetate sic, 
ut, si oa etiam subiu a virtutis tramite deflecterevi contingat, 
passim tamen ad ea, quae in juventute hauserunt, principia 
revertantur. Cui itaque sacerdoti fides et morum sanctimonia 
cordi est, praecipuas suas curas juventuti, verae fidei, verae-
que virtutis sensibus imbuendae consecrabit ; quod apud nos 
eo fieri potest facilius, atque fructuosius, quod adusque scho-
larum popularium directio et inspectio parocho et v. a. dia-
conis commissa maneat, non obstantibus, quas religionis ini-
mici undique in obversum cudunt, machinationibus. 

Venerabiles fratres, et filii dilectissimi ! Siquidem no-
bilissiinis, ut vel ex adductis patet, instructi simus armis ad 
defendendos muros Jerusalem, civitatis sanctae Dei, quae 
est unicum humanae prosperitatis munimentum ; et siquidem 
videamus parte ab altera, hoc nostrae fidei creditum praesi-
dium, temporibus nostris, per innumeros hostes, et acrius 
quam unquam antehac impugnari : an non generöse excutie-
mus omnem somnolentiae speciem ; an non diurna^ noctur-
naque vigilantia, et omni virium nostrarum intensione enite-
mur, ut tam sublimi destinationi nostrae quam perfectissime 
respondeamus ? Erant saecula, quibus sacerdotium minus 
opus habere videbatur tam energica, in exsecutione muneris 
sui, virium adstrictione : qando nimirum, penes quasvis a 
recto tramite aberrationes, fidei christianae compages firma 
consistebat, nec aperta impetebatur fronte. Infaustis tempo-
ribus nostris, ipsa fidei fundamenta incredibili quodam furore 
et audacia, ac exquisitissimis quibusvis stratagematibus op-
pugnantur ; quae si succederet convellere : misere omnino 
corrueret ipsa iis superaedificata strues temporaneae aeque, 
ac aeternae prosperitatis humani generis. Macti igitur animo, 
unus quisque nostrum eo. quem divina providentia ipsi assi-
gnavit loco, caducis quibusvis insuper habitis finibus, omnes 
curas, cunctaque studia nostra eo convertamus, quo nos invi-
tât, imo potenter impellit sacrosancta vocatio nostra ; nec 
omnino committamus, ut cujuscunque teporis, remissionis, 
aut incuriae nos arguere possit conscientia nostra. 

Itaque ad vestrum iterum, fratres, et filii dilectissimi, 
me converto catholicum sensum, et filialem erga patrem, ac 
summum pontificem vestrum pietatem ; vosque fiducialiter 
interpello, ut et aptis ad concionem sermonibus, et privatis 
opulentiorum praesertim personarum provocationibus, sed et 
aliis congruis modis, largiora in hunc finem subsidia colli-
gere, ipsi quoque e propria, quantumvis tenui, penu, quotan-
nis, symbolam aliquam conferre haud gravemini. Quis est fi-
lius, pietatis erga suum patrem sensu animatus, qui, si hunc 
in necessitate videat con stitutum, non gestiat ei tum fatigiis, 
et diligentia sua, tum et materialibus succurrere sacrificiis ? 
Immo scimus fuisse, nec paucos, dari et nunc filios, tenero 
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erga genitores suos affectu aestuantes, qui prompte subtra-
hunt non commoditati tantum, sed et ori suo bene multa, ut 
quoquo modo eorum opitulari possint indigentiae. Sed et, 
gravia quantumvis vivamus tempóra : vix tamen in ipso ru-
rali populo reperitur pauper adeo, ipsis quoque mendicis hue 
intellectis, ut penes bonam voluntatem, non possit in nobi-
lem adeo finem, quidpiam, unum exempli causa menstrue 
conferre cruciferum ; quod si major saltern pars faceret ca-
tholicorum, per universum mundum sparsorum : tectae es-
sent indigentiae sancti Patris nostri, salva capitis Ecclesiae 
dignitas, elusa vafra inimicorum ejus malitia, et, quod sum-
mum est, evanesceret metus qui de intercipiendo ordinato 
Ecclesiae catholicae regimine, tam acerbe exercet bonorum 
omnium corda fidelium. Agite itaque fratres dilectissimi, et 
vos genuinos esse summi pontificis et patris vestris filios de-
monstrate. Hac certo contentione nostra eo est dignior idem 
sanctissimus pater noster, quo indignius has patitur angu-
stias, quove nobilior est causa, ob quam istas sustinet cala-
mitates. Nisi eniin tantopero cordi ipsi esset tuitio libertatia, 
et independentiae sublimis dignitatis, atque adeo totius, eu-
jus regimini immortali cum gloria praeest, Ecclesiae: dudum 
reperisset modiuii, non tan tum tegendi indigentias suas, sed 
et sarciendi aerai'ia sua. Taies modos humana astutia iteratis 
jam vicibus ei pi-opinavit ; sed vero gouerosus ejus, et con-
servandi, divinitus suis manibus crediti, thesauri studiosus 
animus, istaque ejus frangi nescia apostolica constantia, de-
terminate semper rejecit cuncta vilium artium tentamina. 

De caetero fratres, filiique charissimi, confortamini in 
Domino, et in potentia virtutis ejus. Accipite arinaturam Dei, 
ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare ; 
ut possitis cum fiducia dicere aliquando cum Apostolo gen-
tium : Bonuiu certamen certavi, cursum consummavi ; üdém 
servari ; reposita est mihi corona justitiae, quam reddet 
mihi Dominus in illa die justus judex. Amen. Datum Zagra-
biae Dominica Septuagesimae, in 28. mensis Januarii inci-
dente, anno Domini 1866. 

Georgias Cardinalis Archi-episcopus m . p . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 26-án. A bibornok herczegprimás főpász-

tori gondoskodása az elmúlt böjti időn át az egyetemi tem-
plomban vasárnaponkint a magasabb társadalmi osztály szá-
mára szentbeszédeket rendelt. Nemcsak müveit ezen osztály, 
hanem a müveitek között műveltebb ; azért magasabb eszme-
menetben lefolyó beszédek után sovárgott, habár a templomi 
beszédeket nem a szövegezés, hanem az igazság teszi aján-
latossá, hallgatásukat minden keresztényre nézve köteles-
séggé. Az egyház azonban bir mindig férfiakat, kik a szel-
lem azon tájait, téréit is biztos lépéssel bejárják, melyeken 
az ily műveltebbek elméje lakozva szokott ; s a bölcselem, 
történelem, szóval az összes tudományosság érveit, melyek-
kel a műveltebb elmék barátkozni szoktak, teljes készültség-
gel kiaknázzák a ker. hit igazságainak bevitatására vagy 
felderitésére. Egi manna az isteni ige, minden jó lélekhez oly 
izben jelentkezik, amilyet kiván. A herczegprimás fmga ft. 
Pollák János egyetemi tanárt választá e szent szolgálatra, s 
nem lesz ki mondaná, hogy a választott szónok ur nagy föl-

adatának illetékesen meg nem felelt volna. Hosszasak vol-
nánk, ha e beszédek tartalmát itt elsorolni, vagy épen ha 
főeszméit közölni akarnók. Virágvasárnapján de Ecclesia 
sola salvifica, vagy is a hitközömbösség ellen szólt. A szónok 
e tannak, mely annyira félre értetik, biztos ösvényén hala-
dott. Ez az üdvösség rendes módja ; de lehet rendkivüli mód 
is, a rendes ut is nehéz az üdvösségre, arcta via ad salutem, 
mily nehéz lehet a rendkivüli ? a rendes uton is sok érdem 
kell, nagyobb érdem kell a rendkivülin, mivel itt az üdvös-
ségen kivül a rendkivüliséget is kell megérdemelni. Ki az 
azonban, aki saját üdvösségét szivén hordva, szándékosan 
rendkivüliségeket keresne ? ezen kivül ki az, hogy miután 
az Isten a rendes utat az üdvösségre kiszabta, saját magára 
rendkivüli módokat követeljen ? Ez nem keresné üdvössé-
gét, hanem játszanék vele, s az Istent kisértené, mivel kény-
szeríteni merészelné. Csak a rendes ut nyújthat biztosságot, 
a rendkivüli pedig csak jtaláu'-t : ki az, aki e ,talán'-ra jó-
zanul támaszkodhatnék, mikor a rendes, a biztos mód előtte 
van ? Egy élőről, sem mondja az egyház, lenne bár hindu, 
vagy török, hogy elkárhozik ; valamint egy élő katholikus-
ról sem mondja, hogy üdvözülend ; egy halottról sem mondja, 
hogy elkárhozott, habár némelyekről, kiknek életét, éles és 
hosszú vizsgálat alá vetve, megismerte, hogy Isten szerinti 
volt, mondani szokta : ez üdvözült, ez a szentek között van. 
Udvösségi módról szól az egyház, nem személyekről ; arról, 
mit rendelt az Isten, nem pedig arról, mit tehet ö még az ő 
véghetetlen irgalmasságából. 

El van-e érve a czél ezen beszédekkel ? Nehéz ítéletet 
mondani. Érdemes szentbeszédet tartani, lenne bárcsak egy 
lélek is, mely épüléssel hallgatná : de a herczegprimás tüze-
tes czélt akart, ép azt, amit mult évben a kérvényezők kilá-
tásba helyeztek. Tekintve pedig az e beszédre összegyűlt 
hallgatóság túlságosan nagyobb részét, talán nem esünk el az 
igazságtól, ha mondjuk, hogy a műveltebbek számára szöve-
gezett beszéddel kevesebb hasznot lehet elérni, mintsem a 
középosztály számára szövegezett szent beszéddel, mivel 
minden műveltebbre 20 középszerű osztályút lehetett számí-
tani. Potior, potissima pars autem non potest dimitti jejuna ; 
dimitteretur, ha a szentbeszédek azon tudomány tételeivel 
volnának beszövegezve ; melyek ezen potior, potissima 
pars előtt egészen ismeretlenek. I t t volt az országgyűlés, 
200—300 műveltebbek jelenléte igen mérsékelt szám lehe-
tett volna. Nálunk azonban még nem becsültetik a hitnek 
kincse, amint külföldön a legnemesebbek által becsültetik. 
Talán, mivel senkitől erőszakosan el nem akarták venni e 
kincset, mikint külföldön ; nálunk a hitnek ellenségei titkon 
lopják ezt el a szivekből. Adja Isten, hogy a mai közleke-
dési ltönnyüség a külföld nemesebbjeivel való gyakoriabb 
érintkezést szülje, ami a hit kincsének felismerésére is ve-
zetni fog sokat. Örvendetes az, hogy főnemeseink az ö fiaik-
hoz jó kath. nevelőket keresnek, a püspökök alig tudnak a 
kívánságnak eleget tenni. Ezen nevelőkre véghetlen érdem 
várakozik az Isten előtt. Örvendetes az is, hogy e szentbe-
szédek kérettek ; csakhogy, ha jövőre megtartatnak, a fő-
pásztort nem a most nyert, hanem a nyerendő lelki haszon 
fogja arra birni ; nem mivel most a műveltebbek keresték 
fel a beszédeket, hanem, hogy, — semper pendeat hamus, — 
felkereshessék azokat. 
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IRODALOM. 
Sz. a második fejezetben az egyház éa állam közti vi-

szonyt történetileg átalában (a legrövidebben) és különösen 
Magyarországon fejtegetvén, meg nem állhatta, hogy (a 
84 §) egynémely csattanós dolgokról, mint a jezsuita rend 
tulhatalmaskodásáról, az u. n. szombati és pozsonyi inquisi-
tió által a spanyol autodafé-ra emlékeztető evangélikus lel-
kész- és tanárok vértanúvá tételéről meg nem emlékezzék. 
Higyje el Sz. ur, hogy ilyféle történelmi conspectusokat egy-
házjogi tankönyveinkben mi is tudnánk irni, azt hiszszük 
azonban, hogy nincs reá szükség. Hasznosabban lehet a tan-
könyveknél amúgy is szűkre mérendő tért betölteni. Azután 
nagyon kényes az a recriminatiok tere, és sok, igen igen sok 
dolog a részrehajlatlan történelem fénye által felderítve 
más szinben tűnik fel. — Megelégedéssel olvastuk, hogy sz. 
„az állam és egyház közti viszonyt illető ujabb államjogi el-
vek" fejtegetésében a tetszvényjogot, apollatiot ab abusu, és 
az államnak úgynevezett főtulajdonjogából hamisan levont 
következtetéseket elvetendöknek tartja, sőt a két utóbbit il-
lető §-usokban (91, 92) olvasóit pápai allocutiokra utalja. 
Ezt e téren félremagyarázhatlan haladásnak tekintjük. — 
Hogy a tanár ur a tökéletes és teljes vallásegyenlőségnek 
barátja (93 §), és hogy előtte „az uralkodó vallás már magá-
ban véve képtelen kifejezés, és ellenmondás, sőt az evan-
gyéliom fogalma s alapelveivel homlokegyenest ellenkezik" 
azon, tekintve álláspontját, nem csudálkozuuk, csak azt sze-
retnők tudni, hogy azon államokra, hol vagy a prot. vallás 
uralkodó, vagy a paritás ugyan kimondva, hanem hol gya-
korlatban mégis a prot. vallás .uralkodó, szintén kiterjeszti 
elméletét. Különös tünemény, hogy nem kath. államokban 
egytől egyig mind uralkodó vallás van, u. m. Norvégiában, 
Svédországban, Dániában, Porosz-, Muszkaországban, Hol-
landiában, Törökországban, a dunai fejedelemségekben, Gö-
rögországban. Mi nem térhetünk el ama állásponttól, mely a 
syllabus három utólsó előtti pontjaiban nyert kifejezést, s 
melyet legalább eszményképen a legtökéletesebbnek tartunk, 
mivel a vallási igazság lényegben csakis egy lehet. — A ta-
nár ur, mint emiitök a tetszvényjogra vonatkozólag egészen 
osztja a katholikus egyházjogi ujabb tankönyveinkben kifej-
tett elveket, különösen, mivel „az ujabbkori tisztultabb köz-
jogi eszmék a megelőzési (praeventiv) szabályok felett pál-
czát törve, a szabadabb szellemű gátló rendszernek hódol-
nak." Mi természetesen ezen indokolást koránsem tart juk ki-
elégitőnek, azonban itt a dologra nézve megegyezvén, s 
örömmel constatálván, miszerint szerző szabadelvüségben — 
ez irányban legalább — és méltányosságban Tanárky Ge-
deon urat messze túlszárnyalja, más (ugyanazon 89-ik §-ban 
megemlitett) tárgyra akarunk térni. „A főfelügyelési jog — 
igy ir a 102-ik lapon — meg nem tagadható ugyan, s az ál-
lam az egyházi törvényhozás és kormányzás nyilatkozatait 
figyelemmel fogja kisérhetni, nehogy államczélellenes fon-
dorlatok terjedjenek ; mely megtörténhetik különösen akkor, 
ha az egyház külföldi főnököt ismer el fejéül, és az által más 
államok egyházaival érintkezésbe jő." Szerző ugyan e he-
lyen is simán alkalmazván szavait pápát nem emlit, hanem 
nyilvánvaló, hogy a romai egyház fejét, főnökét (ki egyszers-
mind fejedelem) érti, és ha igy van — miről nem lehet ké-

telkednünk — váljon mily joggal, mily alapon teszi fel ez 
oldalról különösen az „államczélellenes fondorlatok" lehető-
ségét ? A pápa, mint a kath. egyház feje az egész világon, 
bárminemű kormányformáju államokban élő hivek atyja, 
legfőbb pásztora, tanítója, ki üdvök, lelki javaik legfőbb 
gondját viseli, áldást és kegyelmeket osztogat, itél, vagy lia 
szükség fényit is lelki teljhatalma körén belől, do senki sem 
fogja bevitathatni, hogy e fenséges szellemi, lelki czélok el-
érése vészt rejthet az államczélokra nézve, s igy lehetőségét 
tételezi fel az ezek elleni fondorlatokra. Vagy vészteljes az, 
ha az egyház feje által „más államok egyházaival érintke-
zésbe jő ?" Igen mi mindannyian egyek vagyunk szent hi-
tünkben, kegyszereink, püspökségünk, papságunk, egyek 
a szeretet kötelékei által, egyek sz. atyánk főnöksége által ; 
de egységünk, összeköttetésünk, érintkezésünk a legszentebb 
isteni czél elérésére irányzott közreműködésünk a társadalmi 
a jól felfogott állami czéloknak nem gátul, nem akadályul, 
hanem inkább előmozdítására szolgálhat csak. — A harma-
dik fejezetben az egyháznak más felekezetekhozi viszonyát 
tárgyalván, sz. mindjárt az első §-usban ezeket irja : „A r. 
kath. ogyház saját hitvallását nemcsak igaznak, hanem 
egyedül idvezitőnek is tar t ja (éj>en mivel igaznak azért 
egyedül üdvezitőnek). Eme nézet téves felfogásából kiin-
dulva, minden más hitfelekezetet eretneknek vall, kiknek 
tagjait, mint eltévedteket, minden még hibás eszközökkel is, 
lehetség szerint vissza kell az egyházba téríteni. Innen 
eredt az ismeretes „czél megszentesiti az eszközöket" — 
féle balfogalom és gyűlölet, innen az oly sok véráldozatba 
került inquisitíó és vallásháború." Elég eme passust idézni, 
hogy meggyőződjünk arról, miszerint szerző is, ki nyomban 
hozzáteszi, hogy az egyház a történeti fejlődés nyomán ma 
már emelkedettebb állásponton van, még távol látszik lenni 
attól, hogy maga is ama álláspontra emelkedjék, melyen ki-
bontakozva az előítéletek, hamis ráfogások ködéből, szaba-
don láthasson, és ne hirdesse többé soha, hogy a kath. egy-
háznak „finis sanctificat media" tulajdonítson. 

Egyházunk egyedül üdvezitő volta, s arra nézve, hogy 
a kivüle levőket tévelygőknek tartsuk, ma is csak azt 
tart juk, amit tartottunk mindenha, és tartandunk vallási 
meggyőződésünkkel mindenkoron. Az imputatio terén szelid 
volt az egyház mindig Ítéletében, a szeretet parancsáról 
nem felejtkezett meg soha. 

Könyve második — különös — részében sz. az első 
könyvben az egyház alkotmányát adja elő,nevezetesen három 
szakaszban külön a kath. görög, és prot. egyházakéit. Volna 
ugyan mindjárt az első szakaszban — hol különben sok igaz 
és jó találtatik, és a rendemezés, ennek előfeltételeiről stb. 
mondottak kath. egyházjogi tankönyvekből tisztán átvet-
teknek tekintendők, — volna mondom sok megjegyezni va-
lónk, de mondtuk, hogy rövidek akarunk, s kell lennünk. 
Hogy az egyházi élet első idejében nyoma sem volt a coeli-
batusnak, azt ugyan szerző nehezen fogná bebizonyíthatni, 
hogy papiházassági tilalom nem volt, azt megengedjük ; de 
nem volt rá szükség, midőn önkényt megtartatott. Epipha-
nius, Jeromos mellettünk tanúskodnak, sz. állítása tanúit 
nem ismerjük. 

A prot. egyh. alkotmányát, amint az Németország, 
Dania, Norvégia, Island, Svédhon, Anglia, Genf, Franczia-
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ország, Skóczia, Hollandban van, sz. röviden és tanulságo-
san ad ja elő. Bővebben fejtegeti a magyar korona tartomá-
nyokban létező egyházkormányzati szerkezetet, mind a re-
formáltaknál, mind az ágostai vallásuaknál, és pedig törté-
neti fejlődése szerint, és jelenlegi állapotában. — Végre a 
második rész 2-ik könyvében (a füzet utólsó 10 lapján) az 
egyház igazgatását tárgyalja. — Azon nem kételkedünk, 
hogy eme könyv a ref. tanintézetekben használható kézi-
könyvnek, tankönyvnek fog bebizonyulni ; az sem tagad-
ható, hogy a jóakarat itt ott félreismerhetlen, csakhogy a 
mondottakon kivül még sokat szerettünk volna belőle ki-
hagyatni, ami nélkül épen nem vesztett volna becséből. 

VEGYESEK. 

H a a s Mihá ly 
H szathmári püspök, ő Fölsége v. b. titkos tanácsosa, I 
K IX-ik Pius pápa t. kamarása, Ferencz József rend l o - 1 
• vagja, bölcsészettudor mart. 27-én d. u. 1 órakor t ö b b H 
K hónapon át tartott súlyos, keresztény türelemmel v i - 1 
B seit betegség után meghalt. Az egyház fáradságot n e m B 
I ismerő buzgó főpapot, a király megingathatlan hüségü I 
K alattvalóját, a kath. tanügy honunkban egyik fötá- • 
Ej maszát veszté el benne. F . hó 28-án Lonovics Józse fH 
K érsek, Szabó József pápai praelatus, Lipovniczky I s t - 1 
K ván kir. táblai főpap, a pesti ft. plébános urak, és más I 

H egyházi és világi rendű tisztelőinek jelenlétében, mit. H 
• és ft. Biró László cz. püspök, helyt, tanácsos és szath- H 
H mári kanonok csendes gyászmisét mondott az elhunyt • 
g-, lelke üdveért a lipótvárosi templomban, mely u t á u B 
K ugyanitt a beszentelést mit. és főt. Lévay Sándor cz. I 
B püspök és hétszemélynök végezte. A boldogultnak hiiit B 
g tetemei másnap reggel Szathmárra vitettek, hogy f ő - 1 

M papi gondjára bizott hivei között örök nyugalomra I 
H letétessenek. A szathmári megye gyászát osztani fogja I 
• I a pécsi egyházmegye is, mely tanári, lelkészi, amily I 
• I fáradhatlan, ép oly eredménydús működésének annyi I 
II évek során át tanuja volt. Bölcseség, jóság, szeretet I 
H volt egész élete, adjon azért a szeretet Istene neki I 
H örök nyugodalmat, és az örök világosság f é n y e s k e d - I 

B j é k neki. 

Alig van valami szebb, meghatóbb a kegyeletnél mely-
lyel elhunyt nagy embereink iránt viseltetünk. A kegyelet 
ily két megható ünnepélye volt e hó folytán városunkban. 
Marcz. 15-én, mint gr. Eszterházy Károly, néhai egri püs-
pök halála évnapján, ez évben is ünnepélyes gyászistenitisz-
telet tartatott a nagynevű főpap emlékére, ugyanazon lyceum 
kápolnájában, melynek alapítása csak egyike azon számos 
érdemeknek, melyek az örökemlékü püspök hervadhatlan 
babérkoszorúját képezik. Az engesztelő sz. áldozatot ngos 
Koválcsik József apát-kanonok s lyceumi igazgató ur mutat-
ta be megfelelő segédlettel. A jogászság részben kardosan 
jelent meg. — Marcz. 8-án pedig a papnöveldében tartatott 
hasonló kegyeletes ünnepély Telekessy István néhai egri 
püspöknek,mint a papnövelde alapitójának emlékére.A gyász-
istenitiszteletet ngos Ferenczy Imre prépost-kanonok ur 
végezte számos segédlettel, az emlékbeszédet pedig az ünne-
pelt halott felett t. Kozma János 4-ed éves papnövendék tar-

totta, Máriássy Gábor fölszentelt püspök s érseki helyettes ö 
mlga s több káptalani tag, tanár s mások jelenlétében. (E—r). 

A pécsi papnövendékek szent-Pál-társulata ft. Ketteier 
Vilmos mainzi püspök legújabb röpiratát „Lehet-e a hivő 
keresztény szabadkömives ?" németből magyarra fordítva 
szándékozik kiadni, melyre előfizetést nyit 40 krral. A munka 
igen czélezerü, korunk egyik legnagyobb veszedelme ellen 
gát, hazánkban sem fölösleges ; a választás tehát igen jól 
volt téve. A német szöveg nyolcz ivet tesz, két főrészre osz-
lik ; egyik polemicus, a másik gyakorlati, melyben a nagy-
nevű püspök azon érveket fejti, miért nem lehet nemcsak 
egy hívőnek, hanem egy becsületszerető, s önméltóságát 
védő embernek is a kömivességbe beállani. — A gondos elöl-
járók vezetése mellett munkás növendékeket üdvözöljük első 
zsengéjöknek eme bemutatásával. 

Győri Közlöny irja : „Jogakademiánk visszaállítása ma 
már több édes reménynél ; miután, mint értesülünk, megyés 
püspök ő excja bécsi útját a legfényesebb eredmény koszo-
rúzta. Az 1848-évben a kormány kezébe került alaptőkék 
visszaadatása legmagasabb helyről biztosittatott, a még 
szükséglendö két tanszék biztosítását pedig, hogy üdv és ál-
dást sugárzó tetteinek fénykoszorujába a legragyogóbb kö-
vet beilleszsze, megyés püspök ő excja volt kegyes elvál-
lalni." 

A prágai érsek főpásztori körlevelet menesztett pap-
jaihoz, melyben sajnálatát fejezi ki a zsidók ellen elkövetett 
kihágásokon, a lelkipásztorokat felszólítja, hogy befolyásuk, 
tekintélyük minden erejével ezeknek megakadályozásán tö-
rekedjenek. A bécsi N. Fr . Presse emlité, ,hogy idején 
volna, ha a kath. papok saját híveiket a zsidók üldözésétől 
visszatartani igyekeznének.' — Idején volna, ha a szerkesz-
tőség héber vallású tagjai is belátnák, hogy mikor a kath. 
papság tekintélyének aláásásán napnap-mellett munkálkod-
tak, saját héber vallású feleik személyét és vagyonát védte-
lenné teszik. Akik a lelkipásztor szavait ajtatosan meghall-
gatják, azok zsidót nem ütnek, zsidó házat ki nem pusztít-
nak. Vannak pedig héber vallású szerkesztők, akik fölötte 
szeretnék, ha a nép lelkipásztorára nem is hallgatna, sza-
vára mit sem hajtana. Igy van az a bűnben : oculum pro 
oculo ; aki a szegletkőre esik, az összezúzatik. — A tiroli 
papság pedig hálaföliratot adott Arnberg János püspök s ti-
roli átalános püspökhelyetteshez, a tartományi gyűlésen ki-
fejtett erélyeért. 

Az amerikaiak a közel mult február hónapról felfedez-
ték, hogy mióta a világ áll, ily február hónap nem volt, mi-
vel holdtelje nem volt. A holdtelj ugyanez januar 30-án és 
mart. 1-ső napján kezdődött. Mondják, hogy néhány millió 
évek után lehet csak ilyen február, ha, mikint az ultramon-
tánok mondják, a világ fog állni addig. — Az ultramontá-
nok erősen dolgoznak rajta, hogy minél hamarább végződ-
jék be a saeculum, mivel tarthatatlan társadalmi és állami 
tanokat hirdetnek. IIa nem lesz mit lerontani, küldetésüket 
bevégezték. 

Pekingben egy második kath. székesegyház alapkövét 
tették le. Az épület monumentális „ lesz, a város legmaga-
sabb épületjeit meghaladja, hossz»1300, szélessége 150 láb 
leend. 

Romában a folyó évi böjt rendkivüli ajtatosságokkal 
telve van. Mintha éreznék a győzelem közelgését, ezt kiér-
demleni iparkodnak. Minden templomban naponta ötször is 
tartatik szentbeszéd, hogy a népség minden osztálya, sőt 
minden egyéne részt vegyen az Isten igéjének hirdeté-
sében. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (ÉrkSvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A trónbeszéd, valamint a két ház föliratára 
adott királyi válasz, a magyar alkotmányosság, a 
józan államtan, a gyakorlati okosság elveit tartal-
mazza, — szól pedig a fejedelmi kegyelem és biza-
lom hangján; miért tehát a különbség az elsőnek és 
másodiknak fogadtatása között sokaknál? Sokaknál, 
igazán sokaknál! Mi változott tehát? A király szere-
tetének, legmagasabb bizalmának zálogai a nemzet 
iránt vissza nem vonattak ; mily tisztelet, mily be-
csülés, mily szivliangulat uralkodik a fölséges cs. 
kir. házban, a Pestről távozó császárné, királyi asz-
szonyunk könyei tolmácsolták; mily jó lélekkel 
jöttek, oly jó lélekkel távoztak ; miért mégis a le-
nyomott kedély sokaknál? Ki változott? Az inger-
lékenység rosz társ a tanácskozásoknál ; mikor a 
komoly észnek kell multat, jelent, jövendőt mérle-
gelni, az indulatoknak veszteg kell maradni. Ilyen 
a népkegy. Omnis caro foenum, et omnis gloria 
ejus quasi flos agri. Exsiccatum est foenum, cecidit 
flos. Vere foenum est populus ! 1848-ban szenvedé-
lyes volt az öröm, magasra szálltak a vágyak, tel-
jesíttettek. Vajha akkor is nyomott lett volna a ke-
délyhangulat ; vajha ne teljesítettek volna mindent 
oly hamar ! A nagy öröm keserveket szült, a vív-
mányok az Isten haragjának telt csészéjét rejtették. 
A mai lehangoltság örömnek lehet a forrása, mivel 
komoly elmélkedésre kény szerit. Könnyű volt a 
törvényhozás alkotmányos ösvényéről letérni, nehéz 
az államot ismét oda visszaterelni ; — könnyű a fo-
nalat elejteni, nehéz azt fellelni, felemelni. Ma látjuk 
ezt, s kibontakozásunk nehézségeivel inteni fogjuk 
a jövő nemzedéket, hogy őrizkedjék a rögtöni bon-
tásoktól. A mult idők rögtönzése, az esküvel pecsé-
telt utasitások önhatalmi félretétele által elvetett 
sárkányfogak minden egyezkedési kisérletnél ki-

kelnek, hogy az ügyrendezést fölötte nehezítsék; 
sőt, hogy a mai nyomott kedély t is előteremtsék, ki-
vált, ha az ország ügyeit csak akkor akarnók rendezni, 
mikor az 1848-nak becsülete megmentetett. A mai 
rögtönzést határtalan üdvkiáltásokkal fogadnák ; a 
komoly ész, a messzelátó hazafi pedig ismét mon-
daná, amit 1848-ban mondott: .nem tudom, örül-
jek-e? sirjak-e? én rettegek.' — Nem mondunk 
ítéletet a vitakérdésekről, csak a viselet erkölcsisé-
gét jelezzük. 

Sokan a világot csak 1789-től, nálunk csak 
1848-tól adatolják. Társadalmi és állami nyomo-
raink, s az erkölcsi sülyedések kezdete ép azon 
évek ; a bajok fulánkja pedig az, hogy majdnem 
orvosolhatatlanok. Konstantinápolyban cholera-cou-
gressus, Parisban a bukuresti merények feletti con-
gressus; mégis, valamint a cholera ismét be fog 
törni, ugy a merények ismét feltűnnek, a háborúk, 
még a nyomorult schleswig-holsteini kérdésből is, 
kitörhetnek. A rosz nedvü test azonnal válságra szo-
kott menni. A tudomány, a jog, a bölcseség, az okos-
ság, ugy látszik, elköltöztek e földről ; mink csak 
anyagi erőt és szenvedélyt látunk. A tekintély tisz-
telete fagypont alá esett, vele a nép is elesett. A nép 
előtt tekintély a király, a király előtt tekintély a 
nemzet, mind a kettő fölött tekintély a Deus creator 
et redemtor. Az uj jogban tekintély a fegyver, tekin-
tély a csaló lángész. Őseink nem ismerték e nagy 
méltóságot, e tiszta lovagiasságot. A független ész 
oly zavartalanul, oly akadálytalanul gondolta ren-
dezhetni földi ügyeit; nem áldjuk érette, ő sem di-
csekszik vele. Az élő emberek apotheosisa korszakot 
él. H a az Isten szólna, volna vakmerő, ki ellent mon-
dana; ha az istenitett ember szól, kiki fejet hajt. Ha 
egyik nyomott kedélyű, mindnyájan mondják: 
,nyomott a kedélyünk.' Őseink e szabadságot, e füg-
getlenséget nem ismerték; ez csak 1848 óta van. 
1789 semmi alkotmánynyal sem vall becsületet. Jó, 
ha a fejedelem, esernyővel kézben, bérkocsin távoz-
hat ik; jó, lia a tömlöczöt számkivetéssel megvált-
hatja. Az uj jog megrontja a fejedelmet, hogy népe 
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ellen, — megrontja a népet, hogy fejedelme ellen 
törjön; az nem kormányozhat, fegyvert ragad, — 
ez a kormánynyal meg nem állhat, szinte fegyvert 
ragad. A felelö's kormánynyal kitömni akarták a 
nagy hézagot, mely a király és a polgár között van; 
pedig ezt csak a kölcsönös szeretet hidalhatja át. 
Mondták, ki lesz engesztelve a korona a néppel, pe-
dig mindeddig, mindenütt ostromállapotban vannak 
egymással. Ahelyett, hogy a forradalmak üszke 
eloltatott volna, a forradalmak mindinkább szapo-
rodnak. Államcsin, forradalom a helyzetek gyer-
meke. A feszültség szakadást szül, az egymás elleni 
törekvések egyiknek buktával végződnek. Athen-
ben, Bukurestben a fejedelem, Francziaországban a 
köztársaság bukott meg. Aki ármányosabb, az győz-
tes. 1789 a szabadalmazott csalások sorompója. 1848 
előtt nem ismertük eme erényt. Az uj alkotmányok 
trónjára fejedelem nem lesz ; komoly fej nem fog 
vállalkozni a . . . megbuktatásra. Congressusok jegy-
zőkönyvbe tehetik : jGZj ílZ â trónról elűzetett'; ez az 
egyedüli komoly munka, amit tehetnek. Népjogi 
királyság, népjogi diplomatia, népjogi alkotmányo-
zás szerencsétlen volt mindenben. Oldogatott kér-

. dést, háborút szült ; félre tett egy kérdést, felidézett 
tizet; küld valahova fejedelmet, visszaküldik nya-
kára. Már Johnston Endre sem jó, ellene vádat emel-
nek, ellene gyilkot fennek. A keresztény világ a 
kormányzás ily módjait nem ismerte. Igaz, eme vilá-
got csak 1789-től lehet adatolni. Szerencse, Istennek 
áldása , fejedelmünk, apostoli királyunk nem akar 
u j jogi fejedelem lenni, lelkismeretére hivatkozva, 
nem akarja népeit megrontani, l 'edig ép ez a vita-
tá rgy; az elmék bűnnek tekintik 1848-on túl gon-
dolkodni ; aki mer, az ellen mérges ingerlékenység 
emelkedik. Őseink másképen szerették a hazát, a 
királyt, a nemzetet. Ezelőtt megértettük, ha az al-
kotmány valamelyik pontját kérdésbe venni bün 
volt; ma ezt nem értjük, mivel 1848 váltig a puszta 
ész teremtménye. Igaz zászló ez, mely 1848 hajóján 
leng; ő Fölsége vizsgáltatni akarja, mit fedez ezen 
törvényes zászló ? Sok contrebande rejlhetik alatta. 
Ha rejlik, dobassék ki, ha az áru mind törvényes, 
constatáltassék. A puszta ész sokat rakott a hajóra, 
mely nem törvényes, a puszta ész sok jogot sértett. 
„Hogy találtuk az országot 1847 nov. 7-én? monda 
Szemere Bertalan 1848 jul. 11-én. És hogy adtuk 
ez országot vissza a hazának 1848 april 11-én? Nem 
kellett többé különféle ürügyek alatt a jogot a cor-
pus jurisban keresgélni ; az ész könyvéből i r tuk ki 
amire szükségünk volt." Igaz, Világosnál átadták az 

országot messziről. A corpus jurist az észszel 
felcserélni nem jogfolytonosság. A törvényhozás ak-
kor oly térre lépett, melyet nem a corpus juris mu-
tatott. E g y szakadás más szakadást szül, s az az 
átka, hogy szakadás az egyedüli orvossága. Van 
néha erő a joggal szakitani, nincsen a jogszakitással 
szakítani. A jogszakadás utáni jogfolytonosság csak 
a szakadásnak folytatása. Ha jogfolytonosság az 
üdvösség, kezdjük élőről, bün után csak a büntetés 
folytonossága lehet jogos. Ez a helyzetünk. 0 Föl-
sége nem a magyar jogot tagadta, hanem amit a 
corpus juris ellen a puszta ész rögtönözött, komoly 
vizsgálat alá vétetni kivánta. Honnan tehát a válto-
zás a trónbeszéd u tán? Kevesebb remény van né-
mely tanokra, melyek fölött sírni az egyedüli erény. 
Szenvedély szülte bajainkat, félünk, szenvedély nem 
is engedi orvoslásukat. Exsiccatum est foenum, ce-
cidit flos. Vere foenum est populus ! — Nem hozunk 
itt az országos ügyekről ítéletet, mink csak a viselet 
erkölcsiségét jeleljük. 

A szabadelvüség a királytól sem tür szabad 
szót. Három hét múlva azt fedezték fel, hogy a ke-
gyelmes leirat szükséges sem volt. Szabad volt szó-
lani, intézkedni, az egész alkotmányt a corpus juris 
ellen a puszta észből alkotni : ellene észből szólani 
majdnem merény. Szabad volt a corpus jurisból kö-
vet kövön nem hagyni, sz. István végrendeleti intel-
meit sz. Imréhez utólsó izig kitagadni : e kitagadás 
ellen szólani a királynak sem szabad. Innen a nyo-
mott kedélyhangulat. Emiatt az alsóház ülve hall-
gatta, némán fogadta a legmagasabb királyi leira-
tot. Tüntetés népjogu fegyver, nyomott kedély da-
czos kedélyt is rejthet. E g y német lap, mely Prim 
lázadását egy uj korszak hajnalcsillaga gyanánt 
üdvözölte, közlését, mintha az alsóház éljennel fo-
gadta volna a leiratot, sietve helyreigazította. Bün-e? 
rágalom-e a legmagasabb királyi leiratot éljennel 
fogadni? Gondoljuk, hogy a czélzott pesti német 
lap kedélye is nyomatott, mikor ily crimen laesi po-
puli helyreigazított; mivel lia a királyi leiratnak 
tisztelete megszűnik, azon osztály, melynek a német 
pesti lap szolgál, kedélye valóban igen nyomott lesz. 
Es lia a lapon volt nyomás, Íegyen-e a nemzeten is? 
Ily nyomás a nemzetre nem törvényes. A nemzet 
nyomása a képviselőkre lehet legitimus, mivel ezek 
az ő küldöttei. Bár ne lett volna 1848-ban oly nagy 
az illegitimus nyomás a nemzetre, a nemzet jobban 
állna királyával, a birodalommal s önmagával. Amely 
nemzet az ő képviselőitől nyomást fogad el, mely 
a képviselők minden szavaira, tetteire fejet hajt, azon 
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nemzőt mindenféle szolgaságra megérett. Azapotheosisok kor-
szaka a méltóság kivetkőzésének ideje. Őseink ily hazafiságot 
nem ismertek, különben hazát nem örököltünk volna. A kép-
viselőház ellen szólani hazafiatlansági bün. Legyen ; közel van 
a tárgyalás, melynek némely eredménye ellen tiltakozni a 
becsület megmentése leend. Exsiccatum est foenum, cecidit 
flos. Vero foenum est populus ; tartsuk szemeink előtt. — 
Nem hozunk mink itten Ítéletet, hanem csak a viselet erköl-
csiségét jelzzük. 

A szabadelvüség nemcsak hódolatot követel, hanem a 
hódolat némaságát is véleményei iránt. Őseink szólva hódol-
tak : a néma hódolat a rabszolgaság ténye. A felsőháznak 
külön fölirata is már merény volt, nem maradhatott éles 
megjegyzés nélkül. Az alsóház fölirata ellen megjegyzést 
tenni, majdnem nemzetelleni bün : a főrendek föliratát gú-
nyos megjegyzésekkel kisérni, hazafiság. Gondoljuk, hogy a 
főrendi ház oly alkotmányos joggal szól az ország ügyeibe, 
mint az alsóház. Csapás volt, mikor önállóságát, független-
ségét elvesztve, az alsóház uszályát hordozta. Melyik kebel 
fog felemelkedni, ha polgári életünk nagyjai lekonyúlnak ? 
Ki fog függetlenül szólani, lia az, kit a születés, birtok és 
méltóság függetlenné tett, függővé lesz ? Aki roszat sejt, s 
küzdeni gyáva, az hallgat a veszélyben. A felsőház csak az 
alkotmány kárára vesztheti el függetlenségét. Még 1848-ra 
nézve van mentség, mivel a külföldi események, a belső iz-
galmak lenyomták a kedélyt, zavarták az elmét, minden 
lélekszakadtában végeztetett : ma nem volna mentség, a 
hallgatás nem lehet hazafiúi erény. A coalitiók ármányai 
nem állnak meg az erkölcsi törvény előtt. Kormányokat 
buktat tak a coalitiók, nem építettek semmit. Coalitio a poli-
tikában az, mi indiíferentismus a religioban. Aki coalitióba 
áll, saját elvét feladja, anélkül, hogy az ellenfél elvét elfo-
gadná ; ő saját elvéhez hütelen, s készül magához a coalitio-
hoz hütelen lenni. S ha, kit a viszonyok vezérnek lenni pa-
rancsolnak, coalitiot keres, vezérségét vezéreltetéssel cseréli 
fel. A vezért apotheosis várja. Miben lesz ez ? A coalitio 
ügyes szolgálatában. Mily sokat vezetett aki vezettetett ; 
sokat haladott, aki tolatott ! A szabadelvüség saját elveinek 
hiányát pártfegyelemmel pótolja : a pártfegyelem pedig hall-
gatni, beszélni, meggyőződésből ? Nem, de parancso-
latból. Bizonyos viszonyok között oly nagy szónok a néma-
ság, s az egész mégis pártjáték. Mintha érezné saját gyen-
geségét, a némát élteti. Utasitás nincs, a nemzet mégis hall-
gat, mintha az egész bölcseség az országházba költözött 
volna. Szabad a szó, mégis, ugylátszik, privilégium kell 
hozzá. Patay is, Bobory is példásan meghallgattatnak, nincs 
szó ellenök az országházban ; de ha vidékről jön egy önálló 
szó, Pesten morgás van, a vidéken autodafé készül. Mintha 
csak minden ész befundolva, s verschlagban Pestre volna 
szállitva. Régi követeink képviselőknek nem hivattak, de 
küldőiket mégis képviselték ; ma a követek helyét képvise-
lők foglalták el, akik saját magukon kivül senkinek képét 
nem viselik, s nagy fictio kell hozzá, hogy az ország képvi-
selőinek vétessenek, s eszerint nem az országot, hanem az 
ország nagy fictioját képviselik. A legális majoritás sokszor 
valóságos minoritás. De talán kisebb rosz a kevés szó, mivel 
ri tka az okos szó, s azután vere foenum est populus. — 
Azértnem hozunk Ítéletet,csak a viselet erkölcsiségét jelezzük. 

Az apostoli király és a nemzet képviselete az eskü 
szentségét nagyon kiemeli. Mily öröm, az egyháztól elsza-
kadt államban megmaradóit utólsó vallásos cselekvénynek 
magasztalását hallani ! Szent az eskü, az egyenes szándék-
nak bizonyítéka, a megállapított rendnek biztositéka. Eskü-
szik a király, eskiiszik a nemzet, Dominus custodit civitatem. 
Religio nélkül, Isten nélkül állami ügyeinkre sem lehetnénk 
nyugalomban. Ember nem biztosithat, hivatkozik az Istenre, 
hogy ez legyen köztünk és közte biztosság. Aki e hitet le-
tette, bizalomra jogot nyert, eskü = jusjurandum = jús ju-
rando acquisitum : aki a hitet elfogadta, a bizalmatlankodás 
jogáról lemondott. Esküszegő infamis lett a becsület orszá-
gában : kihalt a becsület, hol az esküszegő nem infamis. Mit 
gondoljon a jó lélek, mikor a florenczi képviselő házba belép 
s 443 képviselő közöl, vagy mikor a senatusba belép 
s 275 senatorból alig talál ötöt, aki háromszor nem esküdött, 
s esküjét ugyanannyiszor meg nem szegte volna ? Maga az 
olasz uralkodó factio az esküszegés, az árulás, a szentségtö-
rés botránya, a becsületesség gúnyja Európában. A clerica-
lisok csak egyszer esküsznek, a liberálisok ? ahányszor kíván-
tatik pro et contra. Oly megdönthetetlenek az 1789-i elvek, 
hogy a belölök kigyúrt alkotmányok sorra dűlnek, ezeknek 
már az eskü sem képes állandóságot kölcsönözni. Talán ha 
oly megdönthetetlenek nem volnának eme elvek, a reájok 
fektetett alkotmányok sem volnának annyira megdöuthetők. 
Hetven éven át akarnak belőlök szabadságokat lehozni, s 
központosításnál, vagyis önkormányzati tehetetlenségnél, 
mely minden szabadságnak tagadása, nem hoztak ki belőlök 
másat. Akik X-ik Károlynak esküdtek, Fülöp Lajost éltet-
ték ; akik Fülöp Lajosnak esküdtek, a köztársaságot üd-
vözölték ; akik a köztársaságra esküt tettek, a császárnak 
lábait csókolták. Kinek tartanák meg esküjöket már Mily 
lelkesedéssel esküdtek Ottónak hűséget ? mily egyhangúlag 
hódoltak Kara-Georgevichnek, Cuzának ? Esküdtek, eskü-
jök ellen összeesküdtek. ') Italia az égő esküszegés, az em-
beriség szenyfoltja. Melyik eskü lesz már szent ? Sok jó 
lélek már nem akar esküt, hogy ne legyen esküszegés. Az 
1848-i franczia köztársaság becsületérzésböl az esküt meg-
szüntette. Ez volt teljesen laicus állam, hanem az emberi 
becsületességről -kétségbeesés is egyszersmind.2) A szentség-
törés botrányai miatt eltörültetik az eskü, mintha a lopás 
megszüntetésére eltörültetnék a : non furtum faciès. Ki ne 
örülne, mikor a szentségtörések záporszerü sokasága mellett 
Európában, a szentatya után, a magyar király és a magyar 
nemzet az adott eskü kötelezettségeit oly erősen hangoz-
tatja '? S mégis, kik Pesten az esküt oly szentnek vallják, 
az olasz esküszegöket infamisoknak aligha mondanák. Vere 

') Leka őrnagy dicsekszik esküszegésével. — Monde 78. sz. mart. 
20. 1866. 

2) A florenczi kamarában febr. 6-án Cantù César tett javaslatot az 

eskü megszüntetésére. A forradalmárok azt válaszolták, hogy megszün-

tetik az esküt, ha a Gapitoliumban fognak ülni ; addig esküt szegni 

hazafiság. — Angolországban a katholikusok máig különös esküt tesz-

nek , hogy II . J a k a b utódjait, kik közöl jelenleg .Eugenia franczia 

császárné az, az angol trónra el nem ismerik, hogy ha a trónörökös 

katholikus lenne, királynak el nem fogadják. — A magyar katholikusok 

-a protestánsoktól • ily esküt soha nem követeltek. Hiszen a kath. ember 

mindig legtürelmesebb, vallásos ellenfele iránt becstelenségre soha nem 

vetemedik. ' . f . f . t V - *», V« MrjrVI < " J . V , 
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foenum est populus. — De nem akarunk itt a vitakérdésről 
Ítéletet mondani, elég ha a viselet erkölcsiségét kiemeljük-

A királyi legmagasabb leiratban az atyai jó szándék^ 
a nemzetnek zálogba adott, a nemzetet átkaroló fejedelmi 
szeretet, — a második válaszföliratban, mellőzve a feleselő, 
czáfolgató színezetét, a mérséklet, a jogérzet, az izgatottság 
mellett is az alattvalói hűség tűnik fel. Nagyobb távolság 
azonban nem képzelhető, mint mikor sürgetőleg az kéretik, 
amit az apostoli király saját lelkismeretével össze nem egyez-
tethetőnek vall. Esküt tettek ő Fölségének elődei alkotmá-
nyunkra ; elismeri ennek érvényét ö Fölsége, csak a corpus 
jurison kivül a puszta észből hirtelen összerakott alkotmány 
azon pontjain akar alkotmányos uton változást, melyek a 
birodalom másik részének alkotmányos kormányozhatá-
sát nem engedik. Ezen lehetőség a birodalom feloszt-
hatatlanságának lehetősége , mely a sanctio pragmati-
cával alkotmányunkba is áttétetett ; a király tehát csak 
azt akar ja ami a magyar ősi alkotmányban bent van, 
annak pedig eltávolítását, ami a corpus juris ellen a puszta 
észből berögtönöztetett. A birodalom másik részének alkot-
mányos kormányzását a magyarok is kérvényezték ; mily 
kérvényezés volna ez, ha a kért tárgyra a lehetőséget meg-
tagadnák ? Nem alkotmányunk feldulása, hanem a birodalmi 
kapocs és alkotmányosság lehetősége az, amit a fejedelem 
követel. „Hogy Magyarország alkotmányos önállását, és tör-
vényes függetlenségét áldozatul hozza, nem követeljük." 
Ezek az apostoli király szavai. Maradandó, tartható állapo-
tokat kiván, pillanatnyi megnyugtatások után nem sóhajto-
zik. Uj rögtönzésből maradandó állapotokat a komoly elme 
nem vár. A baj, a nehézség bűne azoknál van, kik a puszta 
észből olyakat alkotmányoztak, melyek a birodalmi kapocs 
mellett tarthatatlanok. Allittassék vissza egészen az 1848 ; 
ez provisorium volna,3) bonyodalmasabb a mostaninál, mivel 
a népek felzudulása tetézné. Nehéz helyzet, mindenki vallja, 
a vissza nem állitott alkotmány revisioja veszedelmes előz-
mény ; de mikor az elődök által tett esküre történik a hivat-
kozás, mely fedezze az u j alkotmányt, nem volna szabad 
megfelejtkezni azon esküről, melyet 1847-ben a követek az 
utasításokra tettek, melyek ellen, az' esküvel pecsételt utasí-
tások ellen az u j akotmáuyt kikiáltották. Ez legveszedelme-
sebb praecedens volt. Szent az eskü, de nem csak egy he-
lyütt. — Nem ítélet ez a vitatárgy felől, mivel a közös ügyek 
tárgyalása a magyar veto mellett is folyik, mink csak a vi-
selet erkölcsiségét akartuk jelezni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TISZAVIDÉK. Tarkányi nevét ki ne ismerné? Habozás 

nélkül állítjuk, hogy ő a legnagyobb közönséggel biró magyar 
iró. Százak és ezrek Tárkányitól kölcsönzött szivérzelmekkel 
imádják a Fölségest; ezrek és százezrek, sokszor anélkül, 
hogy tudnák, Tárkányi ajkaival zengik az ur dicséretét. A 
vallásos irodalom terén kifejtett munkássága eddig páratlan 
eredményű. Több rendbeli imakönyvei — máig 12-őt isme-
rünk, egyik már 14-ik kiadásban — legterjedtebbek minden 
magyar imakönyvek között s magasztos szivérzelmek kelté-

3) „Igaz, hogy ezen átmenet is bizonyos neme lenne a provisorium-
nak. — De ha nem lenne is egyéb, mint bijionyos neme a provisoriumnak 
stb." P . Napló 67. sz. 23. mart. 1866. 

sén fölül gyönyörű irályuk által népünk nyelvezetére is jó-
tékony befolyással vannak. Az isteni gondviselés megen-
gedte, hogy az első, pápailag jóváhagyott magyar szentírás 
is a Tárkányi névvel forrjon össze. Az egri érsek ö nmlga e 
roppant munka súlyát szinte Tárkányi vállaira nehezítette. 
Semper honos, nomenque tuum, laudosque manebunt. 

Tudta is méltányolni a szerény falusi plébános érde-
meit a m. tud. akadémia, mely őt magányában is fölkereste 
s tagjává választotta ; és tudta méltányolni Krisztus egyhá-
zának szentséges feje, ki midőn a nmlgu érsek által, kinek 
áldozatkészsége Káldi átdolgozását eszközölte, a vaticani 
könyvtár számára a Tárkányi-szentirás egy példánya meg-
küldetett, a munkás átdolgozót, gyöngéd elismerése jeléül, 
legújabban pápai tiszt, kamarás czimmel ajándékozá meg. 

S ennek folytán a félreeső falu közönsége sz. József 
napján szokatlan ünnepélynek lett tanuja. 

Az egyeki templom szent József tiszteletére lévén föl-
avatva, ekkor vagyon búcsunapja; a plébános is sz. Jó-
zsefet tiszteli védszentéül, s érsek ő nmlga atyai figyelme a 
kamarási jelvényeket szinte e napon a hivek jelenlétében 
rendelte átadatni az érdemdús plébánosnak. 

Az átadással kegyelmesen megbízott ngos s ft. csik-
delnei Csathó Dániel cz. kanonok s esperes ur kiemelvén 
Tárkányi érdemeit, figyelmeztette az egyeki híveket : mily 
szerencse rájok nézve, hogy kit az egész megye büszkén 
vall magáénak, ők azt még különösebben magokénak mond-
hatják. 

Paptársak és egyéb tisztelök szép számmal voltak je-
len az ünnepélyen. 

Végül, miután Tárkányi neve mellett ott van a ma-
gyar szentirás, nem mulaszthatjuk el e helyen óhajtásunk 
nyilvánítását, melyet ft. szerkesztő ur már a „Religio" ez 
évi 1 számában kifejezett : vajha evangeliumos könyveink 
az approbált szöveg nyomán minélelőbb napvilágot látná-
nak, hogy ne csak a tudományos és házi életben, hanem a 
néphez is ezt használhatnók az egyházi életben. Érsek 
atyánk országszerte ismert áldozatkészsége biztosnak tar-
tatja velünk keblünk ezen reményének minélelőbbi. telje-
sülését. *) D. 

TATA, márt. közepén. A somlyóvásárhelyi s galant-
hai második követválasztásokkal, ugy látszik, átalánosan 
befejeztettek a kis alkotmányos hadjáratok, a kortesvereko-
dések, — csak három évre-e, vagy igy is, ugy is örökre ? 
nagyrészt a jelen országgyűlés kezeibe van letéve. Ország-
szerte az alkotmányosság sánczaiba bevezetett nép százai-
nak vére inaugurálta sok hon-atya credentionalis levelét, — 
mint hiszszük, mindenütt az illető akarata ellen ; adja Isteu, 
hogy ennél több vérontást se közvetve se közvetlenül ne 
okozzanak, sőt találják ki a módot : hogy lehessen nemcsak 
egy nagy nemzettest organicus életét megmenteni, hanem 
annak kisebb folyó sebeit is behegeszteni. 

Sok pedig annálinkább sajog ezen sebeink közöl, 
mert épen az a rövid és mégis untig elég hosszú alkotmá-
nyos anarchia ütötte azokat a nemzeten, vagy legalább nem 
hagyta begyógyitani, sőt ellenkezőleg egészen elmérge-
sitette. 

*) Nem fog csalatkozni. A jóság kielégít mindenkit. Szork. 
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A boldog emlékű Csajághy Sáudor csanádi püspök 
életrajzában olvastam valahol, miszerint ezen nagynevű fő-
pásztornak csak a német absolutismus idejében s közbejötté-
vel sikerült a bánsági németeket búcsúik alkalmával elkö-
vetni szokott kicsapongásokról leszoktatni. Nálunk, a V—áu 
is vannak ily faj ták, kikhez, mig őket közelebbről nem is-
mertük, nagyon vonzódtunk, mert azt hittük : hogy magyar 
a jkú testvéreiket nemcsak az anyagi téren múlják felül, ha-
nem a szellemin is. Azonban a tapasztalás bizonyítása sze-
rint nem kis mértékben csalatkoztunk. Őseik erényeit meg-
lehetősen kivetkőzték ; — hibáikat mind megőrizték. Sok-
ban, például a makacsságban, felülmúlják még a magyar 
szomszédaikat is ; igy például egyik község még mai napig 
sem mondja papjával, ki pedig exemplaris ember, az egy-
házi hatóság által előirt imákat az országgyűlés sikereért, 
— mert az illető plébános ur más jeleltro szavazott, az övék 
pedig megbukott ; másokban, milyenek a „kiritagi" kicsa-
pongások méltatlanul állanak felettük. 

Búcsúikat tudniillik három nap tart ják, s alig van a 
kicsapongásnak olyan neme, mit ezen alkalommal vagy go-
noszságból vagy mámoros pajkosságból el ne követnének. 
Azok még a jobbak közé tartoznak, kik ugy lerészegednek, 
hogy magukról mitsem tudnak, mert legalább másképen 
nem vétkeznek. A lelkipásztorok kiszámították, hogy közsé-
geikben a törvénytelen gyermekek legtöbbnyire ezen „kiri-
tágokról" datálódnak ; lopások, pinczetörésck, véres vere-
kedések napi renden vannak ilyenkor. E mult év őszutóján 
a szomszéd B—y községben ily alkalommal ugy fejbe ver-
tek egy legényt, hogy egy pár hét múlva bele halt. 

Az egyházi hatóság, fensőbb hivatásának magasztos 
öntudatában soha sem mulasztotta el, az erkölcsiség ut jának 
egyengetése közben, az ily tövisek és burjánoknak különös 
csapásokat szentelni ; azonban az ily gyökeres, s hogy ugy 
mondjuk, az ősi hagyomány által fonákul kegyeletes kicsa-
pongásokkal szemben magára hagyatva, igen keveset tehet 
s nem is ok nélkül a világi karhatalomra támaszkodik. 
A német absolutismusnak megvolt azon érdeme, hogy 
az egyháznak ebbeli szolgálatait elismerte, s kitelhető-
leg gyámolította. Mióta ez megszűnt, a legjobb szán-
dékú politikai hatóságok is alig tudtak vagy mertek pre-
caire állásukban valamit tenni. A követválasztási korteske-
dések, s az azokat jellemző, átalánosan bevallott, erkölcsi 
megvesztegetések pedig épen nem szolgáltak balzsam-csep-
pckül az elmérgesedett sebekre. 

Reméljük azonban, hogy a jelen országgyűlés, ha kül-
detését felismeri, összes bajainkat orvosolni fogja, hiszszük, 
hogy akik bennünket magaszrtos küldetésünkben, habár nem 
is szándékosan, nem is közvetlenül, megakadályoztak, uj 
sebeket vágtak, a régieket nyitva tartották : az erkölcsisé-
get tartós állami életünk alapfeltételéül elismerve, nemcsak 
az uj sebeket, melyeket a követválasztások a választási tör-
vénynek hiányossága által ütöttek, hanem a régieket is a 
nép erkölcsi életére kiható polgári törvények alkotása s kü-
lönösen az egyház idevágó tendentiájának támogatása által 
orvosolni iparkodnak. *) 

*) Vajha ne csalatkoznék ! Evezünk szabad egyház a szabad ál-
lamban : azaz : elhagyatott, lekötözött egyház a liberális zsarnokok alatt i 
államban felé. Szerk. 

Hagyjuk el tehát jó remény fejében a bevándorolt né-
meteket, menyjünk haza s lajstromozzuk az egy évnegyed 
alatt történt nevezetesebb honi eseményeket. 

KALOCSA, mart. 15-én. Isten kegyelméből átéltük 
az iskolai félévet, a próbatétek mindenütt megtartattak. A 
főgymnasiumban helyes feleleteket adtak az ifiak, mind 
egyéb tantárgyakból, mind különösen a bölcsészetből. Bal-
dogok kik ebből alapos ismeretet szereznek, s magokat ér-
telmes emberekké és keresztényekké képezhetik. A hitta-
nulmányok is nagyon elő vannak segitve általa, bárcsak 
több időt lehetne forditani reá. A nőnevelö intézet mind 
külső mind belső iskoláiban jó sikerrel ment a vizsgálat, a 
jó szülők nem kevés örömére, kik a vizsgálaton megjelen-
tek, áldva Istent, hogy gyermekeik javára ily hasznos inté-
zettel áldotta meg őket. — A mesterképezdei növendékek 
és elemi iskolákba járó gyermekek szinte jó sikert muta t tak . 
— A böjti szent időben két templomban folynak a sz. be-
szédek, a nt. jezsuita atyák, egymást váltva, oktatják az aj-
tatos hiveket, a főtemplomban pedig t. Szőllősy János. Mind-
két helyen sokan jelennek meg. Azonban komédia is van a 
városban (ezt mindig böjtre hozza ide a világszellem) mert 
valami nagyszerű szinmünek nevezni nem lehet. Arra kö-
rülbelül elég, hogy megbotránkoztassa a hallgatókat, s az 
isteni tanításban hintett magok gyökerét rágdalja. — Mióta 
jó atyánkat elvesztettük, három érdemes munka-társ ment 
utána az örökkévalóságba : Tóth P á l , Zombory János, 
Botka Mihály. — Tóth Pál született 1823-ban, pap lett 
1846-ban, s miután több évig buzgón káplánkodott, legú-
jabban fajszi plébánosnak neveztetett ki. Azonban a jó Is-
ten magához hivta, rövid betegség után, miután meggyónt 
és egyéb szentségeket is fölvette, s minden ismerőseitől ize-
net által elbúcsúzott, s azok imáiba ajánlotta magát, január 
25-kén elszenderült az Urban. Munkás, olvasott, tapasztalt, 
értelmes pap volt. Hivei érzékenyen megsiratták. Deharb 
után összeállított katecheticai dolgozatait már már a sajtó 
alá készité, s keleti utazását is ki akarta adni. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék néki ! — Február 19-kén mult ki m. 
Zombory János t. püspök és olvasó-kanonok. Utolsó időben 
szemeire szenvedett, baját keresztény béketűréssel viselte, s 
nem egyszer mondá : ,én mindig hittem s a hitre másokat is 
tanítottam, most már szeretném látni amit hiven hittem.' 
Utolsó napján még ép elmével meggyónt, megáldozott, s még 
utolsó pillanataiban is lélek-jelenléttel ,Deus meus Jesu Ma-
ria' szavak hangzottak ajkairól. Egyszerre elnémult s ki-
adta lelkét. Született 1788-ban, pappá szenteltetett 1812-
ben. Hittanulmányait Pesten végezte. 1814-ben lett tanul-
mányi felügyelő Pesten, 1817-ben hittanár Kalocsán, 1823-
ban szántovai plébános, s ott maradván 1828-ban alesperes. 
1840-ben lett kanonok, s a hittant 13 éven át tanitotta. 
1853-ban lett tiszamelletti keő-i prépost, 1854-ben éneklő-, 
1857-ben olvasó-kanonok, 1862-ben serbiai püspök. 1863-ban 
mint a főkáptalan első procuratora a tartományi zsinaton 
jelenvolt Kalocsán. Tanitványai szép számmal vannak. A 
tudományokat szerette ; sokat olvasgatott. Elöljáróit be-
csülte, a fiatalokat kedvelte. Végrendeletében a Zomborban 
épülő, Úszódon építendő templomokra s a gyermek-semina. 
riumra gondol. Könyveit részben a nevelde könyvtárának 
hagyta. Papi kötelességeit hiven teljesítette, s még utolsó 
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időkben is a szentmisét nem könnyen hagyta el, s a chorusra 
akkor is eljárt, midőn már nem olvashatott. Mindig vidor 
kedélyű volt, s halálát nagy örömmel várta. — Február 
20-án halt meg egy derék plébános ft. Botka Mihály cz. ka-
nonok, ki szinte a megyének érdemesebb papjai közé tar-
tozott. Halálának körülményei előttünk ismerve nincsenek, 
de az őt elkészítő pap tudósítása szerint, igen megnyugtató 
és vigasztaló halála volt, minő azoké szokott lenni, kik éle-
tökben nagy hit által tüntették ki magukat. Botka Mihály 
született 1796-ban, felszenteltetett 1819-ben. Azután káplán 
lett. 1835-ben vice-rector, 1840-ben hegyesi plébános, 1850-
ben alesperes, 1854 cz. kanonok. Egész élete példás volt. 
Őszinte, nyájas, gondos, vendégszerető, kötelességeihez ra-
gaszkodó és házánál nagy rendet tartó plébános volt. Vég-
rendeleti tetemes áldozatai közé tartozik : a hegyesi tem-
plomnak 200, a papnevelde- és aggott-papok intézetének 
200 fr., a romai pápának 100 fr., a siket-néma-intézetnek 
100 fr., vakok intézetének 100fr., a sz.-István-társulatnak 100 
fr., a szentsírnak 100 fr., az amerikai téritöknek 100 fr., az 
afrikai téritőknek 100 fr., a Jézus-gyermekségi társulatnak 
100 fr., a sz.-Bonifácz-társulatnak 100 fr., a keleti katholi-
kusok segélyzésére 100 fr., hegyesi szegény iskolás gyer-
mekek részére ruhasegélyképen kétezer ftnyi tőkét tett le. 
Iskola- és ima-könyvek megszerzésére hatszáz forintot ala-
pított. A házi szegények évenkinti felsegélésére kétezer frt. 
alapított. Ami pedig ezeket, és sok egyéb üdvös hagyomá-
nyát fölözné : részben a kalocsai leendő gyermek-neveldé-
nek, részben Hegyesen kórházra szentelé. A katholika hit 
érdekeivel egybeszött e végrendelet visszhangja egy élet-
nek, mely egészen egyházáé volt. Isten nyugtassa a jó pa-
pot. *) Vajha az uj nemzedékből is sikerüljön az utókornak 
ily papokat nyerni. Memoria eorum in benedictione est. Ful-
gebunt sicut stellae. Et erit Dominus eorum merces magna 
nimis. — 

r 
BECS, mart. 23-án. Korunk szelleme, elhagyván a tu-

dományok mezején, az őseink által oly érdekeltség és szel-
lemi haszonnal kezelt kimerítő és alapos készültséget ; e te-
kintetben is bálványának, a divatnak hódol, s tavaszi lepke-
ként egyik virágról a másikra szállong, hogy azok édes mér-
gét besziván, lelke üdvét veszélyeztesse. E tény hitünk elke-
seredett elleneinek figyelmét nem kerülte ki, s mohón kaptak 
az alkalmon, hogy e felületesség védszárnyai alatt tévtanaik 
propagandáját eszközöljék; s íme egy reggelen megjelent 
az első divatos röpirat, melynek sok ezer példányban nyo-
matott kiadása néhány nap alatt elfogyván, meggyőzte az 
ellentábort, hogy számításában nem csalódott ; és az ered-
mény az lőn, hogy rövid idő alatt e röpiratok egész özöne 
boritá el a minden nemzetbeli irodalmat. Magától értetődik, 
hogy ezen divatos elmeszülemények telve valának és van-
nak mindazon rágalmak- és érzelmekkel, melyek egyházunk 
és hitünk ellen mainap a fölvilágosodottság és müvoltség 
leple alatt szóratnak, és századunk jellemét, minden hivők 
és tiszta lelkismeretüek legnagyobb fájdalmára képezik. Ez 
uj eljárással szemben nem nyugodtak a katholikus elmék, és 

*) Praecesseront eum divitiae in coelestes thesauros conversae. 
Szerk. 

nagy örömünkre gyakran találkoztunk e téren oly müvek-
kel, melyeket nem a felületesség, hanem csupán a korlátolt 
tartalom tett azokká. Hogy azonban é téren is az özönnek, 
és az abból származó hitetlenség és társadalmi elfajultság-
nak gát vetessék, 1864-ben Némethonban alakult nemcsak 
tudományos készültséggel, hanem az egyház ügyét szivükön 
hordó férfiakból társaság (comité), mely főfeladatául tiizé ki, 
korunk égető társadalmi kérdéseit röpirat alakban tárgyalni, 
és azok kiadása által, a meggyőződés fegyverével a lankadó 
hivőket az egy igaz és üdvös egyházias élet és gondolkodás 
útjára terelni. E társaság működésére hivom föl becses lapja 
olvasóit, és e lépésemet azzal indokolom, hogy az ez évi fo-
lyam már megjelent, négy első számának, melyek mindegyike 
önálló tartalommal bir, czimeit ide igtatom: 1. General La 
Moricière vom Gf. Montalembert. 2. Ist das Gesetz das 
öffentliche Gewissen ? von W. E. Fr . Ketteier. 3. Die Klöster 
in der Geschichte, von Dr. 1. B. Heinrich. 4. Kolping's Ge-
sellenverein in seiner socialen Bedeutung, von Dr. Ch. II . 
Vosen. Ugy hiszem, hogy az elősorolt tárgyak, és azok szer-
zőinek nevei elég biztosítást nyúj tanak kath. irányukról ; 
mihez még azon mainap igen fontos körülmény is járul, 
hogy az egész 10—12 füzetből álló évi folyam, beszámítva a 
postai költségeket, nem többe mint 1. o. é. forintba kerül, 
mely áron becsesebb és korszerűbb olvasmány alig képzel-
hető. Az egész évi folyam bármely könyvkereskedésben 
megrendelhető e czim alatt : Katholischer Broschüren-Ve-
rein. Frankfur t a. M. Verlag für Kunst und Wissenschaft. 
G. Hamacher. 

— PP -
LONDON, febr. 16-án. Többször tétetett már említés 

Pusey és társainak törekvéseiről a romai és az angol állami 
egyház egyesítésére. Romában eme törekvések a legatyaibb 
fogadásra találnak, de csak azon feltétel alatt, hogy semmi 
oly engedmény nem követeltetik, amely, nem mondjuk a 
dogma, hanem az egyház szervezete, kormánya, hagyomá-
nyai ellen volna. Megértették velők, miszerint az egyesü-
lésre nem elég a hitczikkeket elfogadni, hanem el kell fogadni 
a hyerarchiát is. És ez az, amit a romai, a görög és anglikán 
egyházak egyesitésén fáradozó urak nem látszottak kellőkép 
felfogni. Néhány katholikus, a jónak látszata által vezet-
tetve, részt vettek eme műben, és azért Romának kötelme 
volt őket figyelmeztetni a veszélyekre, és ezt tette Patrizi 
bibornok, a „congregatio s. officii" nevében, egy körirat ál-
tal, melyben a hozzá több anglikán által intézett levélre is 
válaszol egy úttal. „A hozzám intézett levélben — igy ír a 
bibornok — kijelentik önök nyiltszivüen és tisztes beszéddel, 
miszerint őszintén óhajtják, hogy urunk Jézus Krisztus 
szava szerint csak egy akol, és egy pásztor legyen. Ezen 
óhaj bíbornoki egyesületünkben azon reményt fejleszté, hogy 
Jézus Krisztus malasztja által el is jutandnak az igaz egyes-
ségre. Hanem őrizködniök kell, nehogy letérjenek az útról, 
mely az egyességre vezet. Az egyesület fájdalommal veszi 
észre, hogy már is letértek ezen útról, elfogadván azon esz-
mét, hogy a különböző keresztény felekezetek, — noha Pé-
ter székétől elválasztva vannak — mégis Jézus igaz egyhá-
zához tartoznak ; mivel hogy dicsekednek avval, hogy az 
igaz papság és.kath. név örökségévelbirnak. Semmi sem el-
lenkezik annyira a kath. egyház kormányával, mint eme 
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téveszme Mert, amint Anglia püspökeihez intézett levelem-
ben mondám — a kath. egyház azon egyház, mely Péterre 
levén épitve, egy testet képez, melynek tagjai a hit és szere-
tet feloldhatlan kötelékei által egyesitvék. Hogy a hit és sze-
retet ezen egysége az igaz egyháznak nem egyedül sarkala-
tos tulajdona, hanem egyszersmind oly jelleg, mely által biz-
tosan megkülönböztethető minden más felekezetektől, erről 
meggyőződhetnek a szentirásból, az ezekben fellelhető ha-
sonlatosságok-, példabeszédekből, melyek az egyházra vonat-
koznak, a szentatyák magyarázataiból, és az egyháznak ál-
landó magaviseletéből, midőn folyton szavát emelte az eret-
nekek, szakadárok ellen, habár némelyek közölök a kath. 
nevet bitorolták. Ezért tisztelt urak ! láthatják, a szent hit 
bibornoki egyesülete miért ellenezte, hogy a katholikusok 
részt vegyenek azon társulatban, melyet önök alapitottak. 
Minden egyesitési törekvés hiú, és eredménytelen leend, ha 
nem történik a kath. apostoli egyház elvei szerint. Ezen el-
vek világosan ki vannak fejtve Hormisdas pápa egyesitési 
formulájában, mely a kath. egyház által megerősittetett. 
Önök belátandják, hogy a Photius előtti átalános intercom-
munio, melyről önök beszélnek, csak azért létezett, mivel 
akkor még a keleti egyházak nem tagadták meg Péter utód-
jának a köteles engedelmességet, és hogy ezen intercommu-
nio létesítésére nem elegendő a romai egyház gyűlöletéről 
lemondani ; hanem szükséges a romai egyház hitét, törvé-
nyeit és communioját egészen elfogadni, mert amint sz. Beda, 
nemzetök eme dicsősége mondja (Homil. in natali s. Petri et 
Pauli:) „Aki bármi módon annak (sz. Péternek) hitétől és 
társaságától elválik, nem szabadulhat meg a vétek lánczai-
tól, és előtte nem nyilik meg a mennyek ajtaja." Tisztelt 
urak ! miután a kath. egyház egy és oszthatatlan, adja Isten 
hogy ne késsenek soká kebelébe jönni ! A Szentlélek ma-
lasztja fejezze be önökben a kezdett müvet, amit a szentatya 
eme bibornoki egyesülettel egyetemben szive mélyéből óhajt." 

PARIS, mart. 12-én. A „Mémorial diplomatique" a meg-
kísértett szövetségre nézve az angol és orosz egyház között 
érdekes, tanulságos közlést hoz. Mindenekelőtt figyelemre 
méltó megvizsgálni, mily politikai körülmények között téte-
tett közzé eme tervezet. A moszkvai politikának főakadálya 
Lengyelhon, és ebben a catholicismus ; ama tervezet pedig 
ugy látszik épen azért a catholicismus ellen, mintegy felem-
litésül a két egyház egyesülését helyzi kilátásba. Különben 
eme terv első eszméje korábbi keltű, s ugy látszik Miklós 
czár agyában fogamzott 1834-ben, ki ezen évben utazása al-
kalmával Londonban a királyi kápolnában, az istenitiszte-
leten levén jelen, meglepetéssel látta a két szertartás között 
némely pontokbani hasonlatosságot. Az orosz papság ez óta 
titkos utasítást vett, és a püspökök nyíltan dicsérni kezdet-
ték az anglikán hittani müveket, egyházi szónoklatokat, an-
gol könyveket bőkezűen osztottak a vilnai, kievi, odessai pa-
pok között, és másutt is. Midőn e tárgyban 1838-ban a vil-
nai orosz érsek Platow egy lengyelhoni katholikus által fel-
világosításra szólittatott, és az állíttatott, hogy az orosz és 
anglikán sarkalatos hitigazságok között alig áthidalható kü-
lönbség van, és valódi megegyezés és hasonlatosság csak a 
kath. és orosz egyház között létezik ; Platow imígy vála-
szolt : ,nem ! köztetek és köztünk a pápa és czárunk áll, kik 
egyuton nem haladhatnak. Egyébiránt mi türelmesebbek va-

g y u n k / — Ez a múltra. A jelenben látjuk, hogy az orosz és 
anglikán egyház szövetsége érdekében még Éjszak-Ameri-
kában is történnek lépésok ; az állíttatott ugyanis, hogy 
ezen egyesség a köztársaság és az orosz birodalom közötti 
szövetségnek legbiztosabb alapját képezné. Igy Dr. Tlirole, 
Yung, és Rugler 1864 és 1865 években a „New-York Times" 
czimü lapban czikkeket tettek közzé e tárgyban. Tudjuk, 
hogy ezen irányban már 1863 óta folyton működtek, egy 
orósz-americai bizottmányt alakítottak, három püspök, há-
rom pap, es ugyanannyi világi tagból, kik a kérdés miké-
peni létesithotésének eszközeiről tanácskozzanak. Ezen bi-
zottmány tiszt. Yung és Kuglor urakat bízta meg avval, 
hogy Oroszországban utat tegyenek az orosz vallás és egy-
házi szerkezet tanulmányozása végett. Pétervárott ezen kül-
dérek kitűnő figyelemmel fogadtattak, el akarák őket ragad-
tatni a szertartások pompája, és a dogma állítólagos szabad-
sága által a czár birodalmában. Ezen küldérek visszatérvén 
Amerikába, fényes jelentést tettek a tapasztaltakról, magok-
kal hoztak ez alkalommal egy orosz áldozár t,' ki szabad gon-
dolkozása által szerzett liirt, egy szorpapot, és több szakadár 
egyházi énekest, kik Sándor czár koronázási emlékünne-
pén a Szentháromságról czimzett episcopális egyházban szent 
ténykedést vittek végbe. Ugyanezen időben a san-franciscoi 
orosz consul eme városban szintén görög-orosz egyházat 
építtetett. Végre az utólsó időben több orosz lap tüntetéssel 
jelenti, miszerint a legutóbbi ünnepek alkalmával több tem-
plomban Pétervárott angolok és amerikaiak figyelemmel ki-
sérték az orosz szertartások folyamát. Ha mindezen törekvé-
sek, tüntetések, tények után a dolog mélyére tekintünk, a 
két egyház tanaira, szertartásaira, hacsak fel nem teszsziik, 
hogy az oroszok fel akar ják adni azt, mi vallásuk főjellegét 
képezi, nehéz belátni, mint fognák egyesíthetni az annyira 
különböző tanokat. Mindemellett is nem lehetetlen, (nem 
mondjuk, hogy valószínű). Az orosz egyház élettelen, főpap-
sága scepticus, közönbös, mély hittani ismeretek nélkül, te-
kintélye csak látszólagos, az alsó papságot a tudatlanság jel-
lemzi, és az, mi ennek következménye ; emellett tehát nem 

• lehetetlen felülről, a hatalom kezelőitől származó változtatáso-
kat becsempészni, csak kalendáriomát, ünnepeit, legmegszo-
kottabb külső szertartásait hagyják meg. Egy orosz tudós 
azt mondá egy izbon egy lengyelnek : ,ti szerencsések vagy-
tok, nálatok az egyház létesítette a polgáriasodást, ez az ő 
müve. Nálunk megfordítva áll a dolog, nálunk a polgáriaso-
dásnak kell ujjá szervezni a vallást, és egyházat.' Ha a czá-
rok érdekében áll változtatni, azt mondjuk, nem lehetetlen. 
Ezen érdek csak politikai lehet. A czár gyűlöli a catholicis-
must, a keletre vonatkozólag nagyratörö tervei vannak, egy 
időben látja, hogy Anglia, őszinte vagy tettetett közönbös 
minden iránt, ami anyagi érdekeit nem sérti. Mi külö-
nös volna tehát, hogy ezen áron is uj szövetségest akar 
nyerni a catholicismus ellen, melynek hatalmas befolyása 
alól, minden áron menekedni akar ? A jövö fogja megmu-
tatni, álom volt-e eme tervezet, vagy komoly határozat szü-
leménye V 
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VEGYESEK. 
Ft . Briisztle József, olaszi plébános ur a pe'csi egyház-

megyében már évek óta fáradozik a következő czimü latin 
mü „Recensio totius cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis a 
depulso turca ad nostra usque tempóra" szerkesztésén, mely-
nek föladata és czélja az, hogy az összes pécsmegyei papság 
a 17 század végétől a jelenkorig fölsoroltassék és megismer-
tessék. Müvének érdekesitése végett a tisztelt szerző ur 
egyes személyeknél rövid életirási s az egyes plébániáknál 
rövid történelmi és helyi adatokat is szőtt be. A t. szerző ur 
müvét a következő pontokra osztotta föl. 1. Szól a jelenlegi 
megyés püspökről. I I . A mostani káptalanról. III. A pécsi 
plébániáról, mely 1780-ig e városban csak egyetlen egy vala 
s ezen idő óta négy, úgymint : a székesegyházi-, belvárosi-, 
szent ágostoni- és szent ferencziplebániákra osztatott föl. IV. 
E szám alatt következnek a többi plébániák ABC-és rend-
ben, sőt még azon lelkészségek is meg vannak emlitve, me-
lyek a mult században még a pécsi megyéhez tartoztak s ké-
sőbb a diakovárihoz csatoltattak. (K—z.) 

Megjelent a „Kath. lelkipásztor" 2-ik kötet 1 füzete 
húsvét utáni ö-ik vasárnaptól piinköst utáni 5-ik vasárnapig 
szolgáló szent beszédekkel. Közbe vegyitve állanak sz. ke-
reszt feltalálására, Urunk mennybemenetelére, Űrnapjára, sz. 
László király napjára, sz. Péter és sz. Pál ünnepére, arany-
misére, keresztfelszentelésre szolgáló beszédek. Megelőzi 
ezt értekezés az iinprovisatioról a szónoklatban ; követi 
könyvismertetés. Eredeti beszédek vannak Fatér Mihály, 
Rosztóczky Imre, Horváth Endre, Szabó Imre, Támár Imre, 
Nedeczky, Gyurikovics Mátyás, írsik F., Májer István, Pel-
let Ödön, Posonyi J., Fábián János, Virág M., Pajer Antal, 
Peska Ferencz és egy egri áldozártól. 

Annuario poutificio, vagyis a romai Schematismus 
1866-ik évre megjelent. A pápa egyháznak feje és fejede-
lem levén, első lapokon a hivatalos fogadtatások számláltat-
nak elő — a hét minden napjain. Egyetlen egy fejedelem, 
aki minden nap kihallgatásokat, fogadtatásokat ad, valóban 
servus servorum Dei ; egyetlen egy fejedelem, aki mulatsá-
gokra nem megy, s mikor más fejedelmek szinházba men-
nek, ő az Oltári-szentség előtt imádkozik népeért, az egész 
világon élő emberiségért. Nem rosz dolog, ha. a fejedelmek a 
színházat meglátogatják ; de jobb mikor a fejedelem népeért 
imádkozik, akiért a nép is imádkozik. A pápa imádkozik 
azokért, kik nem imádkoznak. IX Pius, Mastai-Ferreti Já-
nos Mária Sinigagliában született 1792 maj. 13-án, pápa lett 
1846 jun. 16-án, most tehát 74 éves. pápaságának 20-ik évé-
ben. A bibornoki testületben 6 püspök-, 43 pap-, 8 szerpap-
bibornok van ; kik közöl jelenleg 29 Romában lakik, a többi 
minden országban. Amerikának, Afrikának, Australiának 
nincs bibornoka ; Európában Angolországnak, Hollandnak, 
Norvég-, Svédországnak, Svajcznak, Muszka-, Poroszország-
nak, a kis német fejedelmeknek nincs bibornoka. A régibb 
szerzetes rendek közöl a jezsuitáknak sincs, hiszen 300 évig 
alig volt hat ; de nem mintha nem volt volna 300 érdemes 
ezen méltóságra. A legöregebb bibornok 90, a legfiatalabbik 
49 éves, az Tosti, ez Milesi. 11 bibornoki hely üres. Van 12 
patriarcha, 154 érsek, 692 püspök, 226 in partibus. A patri-
archák közöl 5 keleti, az érsekek közöl pedig 24, a püspökök 
közöl 46. — Ezeken fölül 101 apostoli vicarius, 5 delegátus, 
21 praefectus, 14 praelatus nullius. Tosti meghalt. 

Az oláhországi prot. missionak nehéz napjai vannak. 
Mult évbon az erdélyi consistorium erősen megfeddte Czelder 
Mártont, hogy a consistoriumtól független községet akar 
Oláhországban, számadásra szólitja fel, Varga János, Gáli 
Károly tiltakoztak Cz. M. ellen, s az általa felvett püspöki 
czim ellen. (Prot. egy. s isk. lap 44 sz. oct. 29. 1865. 
1433—36 lap.) Czelder Márton erre egészen felmondja az 

engedelmességet. (Prot, lap 47 sz. nov. 19. 1865.) Eljön Kós 
Pestre, s dicséretes adakozásokat szed a missio czéljára. Ugy 
látjuk, hogy Kós és Czelder között teljes a szakadás. Czel-
der Márton az osztrák cs. consulatus utján Erdélyből kül-
dött hivatalos levél által hivatalától felfüggesztetett. Czelder 
a felfüggesztés jogosságát tagadja : „Hol vette a jogot a 
mélt. consistorium ? nem tudom," irja. (Prot, lap 12 sz. 
mart. 25. 1866. 384 lap.) T. Ballagi M. irja : „Cz. M. pályá-
ját Moldva-oláhországban bevégezte." — Azonban e napok-
ban kaptuk Cz. M. által szerkesztett „Missioi lapok" czimü 
havi folyóiratot, mely Bukurestben nyomatik. Ügy látszik 
tehát Cz. M. ur hivatalában maradni, s az erdélyi superin-
tendentiától független egyházi községet akar fönntartani. 
Az első füzetben Cz. M. ur számadást közöl a missio czéljára 
adományozott segélypénzekről 1861 — 1866-ig. — A folyó-
irat boritéka február hónapra naptárt hoz, melyben moso-
lyogva olvastuk, hogy a bukuresti protestánsoknál febr. 
2-án Kossuth Lajos napja van. Az olasz forradalom szentei 
Garibaldi s Mazzini, Czelder M. által összeállitott prot. köz-
ségnek szentje K. Lajos. Legfeljebb az emigránsoké lehetne, 
ha ezek közöl sokan nem átkoznák. Czelder ur is talán satirát 
akart csinálni a canonisatioval. 

Parisban Valette protestáns tudós mozgatására a tudós 
férfiak hosszú sorából összeállitott egylet alakult a szentírás-
nak fordítására franczia nyelven. Ezen egyletben van 
Astruc Aristide rabbi, Lévy-Bing, Crémieux zsidó bankár, 
Matter ágostai lelkész, Petavel Vilmos londoni pastor, Ver-
nes Lajos szinte pastor, Wogue rabbi-neveidének tanára ; 
ezek mellett jeles katholikusoknak nevei is u. m. Bonne-
chose bibornok, Deguerry plébános, Frcppel, Hiacynthe, 
Isoard, Broglie, Montalembert stb. Gondoljuk, hogy e nevek 
birtokosaik tudta nélkül Írattak az egyletbe ; legalább 
Isoard már tiltakozott nevénok odatétele ellen. A franczia 
egyháznak van franczia bibliája ; ha rosanak mondják, két-
ség kivül csak azért lesz rosz, mivel kath. biblia. Hitetlenek 
társaságában készített bibliát az egyház nem fog hiveinek 
kezébe adni. Sz. Jeromos kérdezhette a rabbik nézeteit né-
mely iráshelyeltről, de társaságban velők, vállvetve, szava-
zat utján eldöntött szövegben nem fordított. A rabbik tudo-
mányát, melyet valóban egy lepke is elhordozhat, Ugolinus 
az ö borzalmas ,Antiquitates' czimü gyűjteményében a vi-
lággal közölte. A fönnérintett kezdeményezést, bármily csa-
lékonynak látszassék, elvétettnek kell nyilatkoztatnunk. A 
nagy szónoklatokat, melyek az egylet első ülését dicsőitették, 
a bekövetkezendő nagy botránynak, vagy is nagy fiasconak 
előjeleül mondhatjuk. í rva van : ,semper discentes, et num-
quam ad cognitionem veritatis pervenientes/ 

Május 1-én 1865. Mannsbach Lajos, a réussi herczegség 
főkorlátnoka, Ehrhard testvérének halála után vezettetett be, 
vagy mikint a berlini Kreuz-Zeitung irja, beszenteltetett a 
naumburgi prot. káptalanba Rabenau káptalani főesperes által. 
A breviárium elmondatott, szónoklat is tartatott, s az u j kano-
nok be volt igtatva. Ugyanezen újság emliti, hogy az indiai 
prot. hitkiildérségre Berlinben sz. Mátyás templomában 9 
hitküldér, és ezek közöl kettőnek felesége is beszenteltetett. 

Kegyes adakozás. 
A nagyváradi 1. sz. káptalan némely tagjai a bukovinai szűkölködő 

magyaroknak 60 frt . o. é. 
Felső-sz-Ivánról a szentatyának . . . 5 „ „ „ 

„ „ szentsír őreinek . . . 1 „ „ „ 
„ „ chinai gyermekeknek . . 1 „ „ ,, 

Nagy-Mártonról két káplán a szentatyának 2 frt . u j ezüst pénzb. 
5 régi húszas ,, îî Î) ,Ï ^ 
2 u j liuszas. „ ?> JJ TT J 

Pestről a szentatyának 2 cs. arany. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l a s t h y p a l . 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, april 11-én. £ 8 . I. Félév. 1866 

TARTALOM : Havi szemle. Egyházi tudósítások. — 

Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

Kerüljék az Istent, amint csak tehetik, minden 
ponton elébök jön: keresi öt az istenes lélek, fel 
nem találja, meddig él, mindig keresni fogja. A sza-
badelvüség minden természetfölöttit kerül, az álla-
mot, a társadalmat, az emberi élet minden viszonyait 
a puszta észsugalmai szerint akarja rendezni, mond-
ván : sufíicio mihi ipsi ; mégis, ha nem másutt, a 
polgári élet azon pontjain fogja keresni az Istent, 
hol esküt kell tenni, polgári életében a természetfö-
lötti után kell nyúlnia. 

Ki képzelte volna, hogy azon korszakban, mi-
kor a szabadelvüség mindent. individualisât, a val-
lásos összeforradás után fognak sokan törekedni? 
mikor a nemkath. vallásfelekezetek által a symbolum 
nemcsak széttépetett, hanem darabjai is eldobattak, 
az elszakadt vallásos felek az egymáshozi közele-
dést fogják megkisérteni ? Közösen elfogadott, val-
lott igazságok alapján lehet csak az elméknek egye-
sülni; a kath. egyházon kivül pedig nincsenek kö-
zösen elfogadott igazságok, az egyesség tehát alku 
lehet, a két symbolumból egy harmadiknak ková-
csolása, s kettő' helyett lesz három felekezet. Az 
•alkuban megcsonkittatik az egyik, a másik symbo-
lum, s evvel mindkettő elvettetik, eltemettetik: 
mily tekintélylyel birjon az újból gyúrott harmadik 
symbolum, az egyesülés symboluma, mikor igaz-
sága, tekintélye támogatására az ősiségét, a száza-
dok tanúságát sem hivhatja segitségtil? A symbo-
lumok készítése ős idők munkája. 

Mégis az anglicán egyházból tekintélyes elmék 
a muszka szakadársággal egyesülést keresnek, e 
czélra komoly tanácskozmányokat folytatnak. A 
pápaság gyűlöletében egyesülnek; de a gyűlölet 
nem egyesit. A puseismus igaz egyháznak vallja a 

romai egyházat, az anglicán államegyházat, és a 
keleti elszakadt egyházat. De ha mind a három egy 
igaz egyháznak önálló tagja, miért nem egyesülnek? 
Az anglicán egyház 90 papja két év előtt Patrizi 
bibornokhoz irt, mikint mondák, az igaz egyház 
két tagjának egyesítése ügyében, Pusey tanár legú-
jabban ,Eirenicon' munkát irt e czélra; Patrizi vá-
laszolt, hogy az egyesülés csak a romai credonak 
őszinte elfogadása lehet. Itt nem sikerülvén az 
egyesülés, az igazság után szomjazó lelkek a muszka 
szakadársághoz fordultak. Jobb sorsra érdemes, üd-
vösebb munkára képes elmék. A tárgyalás komoly 
alakot öltött, herczeg OrlofF több muszka tudóssal 
a helyzet kipuhatolása, az egyesülési lehetőség elő-
készítésére Londonba utazott, nov. 15-én gyűlés 
tartatott, ahol adott nyilatkozatok a lapokban is kö-
zöltettek, Orloff, Tolstoj, Popoff muszkák az anglicán 
államegyház minden szertartásaiban Pusey, Ludden, 
Wodwortsmellett részt vett.2) Három anglikán ér-
sek, 10 püspök voltjelen, Gladstone levelei felolvas-
tattak, Philaret, moskvai érsek egyesülési szándéka 
élő szóval tolmácsoltatott. A két felekezet symbo-
luma le nem rontatott, harmadik egyesülési symbo-
lum nem szerkesztetett, kölcsönösen váltott udvarias 
bókkal a gyűlés szétoszlott . . . reménynyel az egy-
koron létesítendő egyesülésre.3) 

Az 1574 —81-i protestánsok egyesülési kísérlete 
után Jeremias konstantinápolyi patriarchával1) ezen 

>) Monde 49. 59 sz. febr. 19. mart. 1. 1866. 
2) P. Lloyd Abbl. 17 sz. jan. 22. 1866. 
8) Union 50 sz. febr. 19. 1866. 
") II Jozafát patriarcha 1555-ben Mysius Demetert 

küldte Wittenbergába ; Andraea Jakab és Crusius tübingai 
prot. hittanárok II Jeremias patriarchával levelet váltot tak; 
mind a két patriarcha átlátta, hogy az egyesülés lehetetlen. 
— Crusius Turcograecia p. 557. — Acta et scripta theolo-
gorum Wiftenb. et patr. Const. Jeremiae, Vittenb. 1584. — 
Azért Lucaris Cirill alexandriai patriarcha Van Hägen Kor-
nél hollandi követtel inkább a görög-keleti egyház protes-
tantisatioját kisértette meg. Constantinápolyi székre eljut-
ván, innen kétszer száműzetett, harmadszor 1638-ban a szent 
zsinat által mint eretnek elitéltetett, s száműzetett. 
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kisérlet a muszka szakadársággal történeti esemény 
az eretnekség életében. 

Politikai érdek nem szokott bitegyesülést szülni. 
Paleologus alatt a 15-ik században mindenről volt 
szó, csak az evangéliumról nem. A keleti császár 
liitegyesülési szinért nyugoti hadakat akart szerezni. 
Az egyház a török irányában soha nem nyugodott, 
vele, mikor Torontot elfoglalta, Velenczét szoron-
gatta, sem alkudott; a pápák részéről a borzalomra 
emelkedett félhold ellen a lepantoi ütközet volt a 
válasz. A török halált esküdött a ker. népnek, a pá-
pák védték a keresztény országokat. Egyiknek meg-
töretni kellett ; a pápák érdeme, hogy a félhold el-
homályosult, hogy tehetetlenségében mégis fönma-
radt, a fejedelmek egyenetlensége tette. A pápák 
egységre buzdították őket, pénzt, katonát, kénkövet 
küldtek, s mikint a levéltárakból számokkal bizo-
nyittatott be, többet adtak ki Europa védelmére, 
semmint annáták, reserváták, exspectativák stb. czi-
mén bevettek. Az egri papság is ezt tette Egerrel. 
Ha a pápa meghallgattatik, a mai keleti kérdés, 
mely világháborúval fenyeget, nem is születik. Ha 
a nyomorult görögök az alkoránt evangeliummal 
fel nem cserélik, Europa és Asia kapuját ma is bír-
j ák ; ha társadalmi bűneikből tudtak volna újra 
születni, Eufrates partjain ők az urak. De az egy-
házon kivül a szakadárságban lehetetlen a meguju-
lás, nincsen vértanúi malaszt. Mikor még a keresz-
tény diplomatiának elnökségét a pápa tartotta, a 
keleti keresztények meg voltak védve. Ma a pápa 
védnöki tisztét a ker. fejedelmek birják, a kereszté-
nyek mészároltatnak. A pápa az egész világot ér-
dektelen szempontból tekinti, a földi fejedelem csak 
az ő érdekét; az érdekek keresztbe szelik egymást, 
egyenetlenkednek a fejedelmek. A fejedelmek egye-
netlensége emelte a félholdat, elvesztette a keleti 
ker. császárságot ; az ő egyenetlenségök tartja fel 
ma is a félhold haldokló életét. Angolország érdeke 
kívánta, a maroniták 1860-ban lemészároltattak; a 
muszka érdeke kívánta, a szentsír birtokában társul 
fogadtatott; érdek tette Davudot fejedelemmé, hogy 
a kath. Karam, a libanoni fejedelmek sarjadéka feje-
delem ne lehessen; érdek teszi ma is, hogy Karam 
adóbehajtási ürügy alatt megtámadtassák, Eden 
szülőföldje felperzseltessék, Benachi mellett nyert 
győzedelme után f. é. mart. 3-án négyszeres erővel 
elnyomassék. Az ezeréves czédrusok hazáját a moz-
lim csak most, a ker. fejedelmek pártfogása alatt 
fertőztette be. 

A schisma hóditó, Angolország délkeleten, 

Muszkaország éjszaknyugoton Asiában terjeszkedik. 
A nagy összekoczczanást, melyet a két schisma 
között elkerülhetetlennek tartanak, talán a vallásos 
egyesülés hárítaná el, Európában pedig a kath. or-
szágokat megsemmisíthetné. Ez a hitegyességre tett 
s talán még teendő kísérletek értelme. Vanitas vani-
tatum. Akik hinni nem akarnak, egyesülési kísérle-
teikkel vagy botrányt szülnek, vagy mulatságot 
készítenek a világnak. Az anglican, mely catliolicis-
musból eredett, s ma is még sokat tart meg belőle, 
a muszka schismával egyesüljön, mely az asiai 
barbár fejedelmek corrupti ójából született! Ha mind-
ketten megtagadnák, amit hisznek, talán a hitetlen-
ségben egyesülnének. De a muszka erősen hisz, az 
angol gentlemen, hitetlenségre nem léphetnek. Egyek 
ők valamiben. . . Roma elleni gyűlöletben. De amiben 
már egyek, abban minek egyesüljenek még? A gyű-
lölet közös bűnre vezethet csak, nem közös hitre. S 
ha mégis egyesülnének, ki lesz az egyesült egyház-
nak feje? Victoria? Sándor? vagy mindketten? 
A japanok, thibethiek kettős fejet birnak, a saint-
simonisták három fejjel álltak. S örökre lesz az össze-
állított egyháznak feje az egyik, vagy másik, avagy 
mint a jerusalemi prot. superintendent egyszer a 
berlini, másszor a londoni udvar nevezi? Itt a va-
nitas vanitatum; noluit benedictionem, et elongabi-
tur ab eo. Föltenni, hogy angol gentlemen a czárok 
vallását vegye fel, a czárok szellemi fejedelemsége 
alá hajtsa fejét, annyi, mint feltenni, hogy a müveit 
angol barbár muszka lett. Angolország sok eretnek-
séget, rajkint bocsátott ki, de hogy megbóduljon, 
még nincs ok ily feltevésre. A czárnál a vallás poli-
tialis és politikai eszköz, lehetnének-e ily eszközök 
az angolok? Igaz, látják államegyházuk tehetetlen-
ségét, érzik a megállapított czikkek tarthatatlansá-
gát, hitet, erőt keresnek a hitre ; de miután hit he-
lyett állami formalitást már birnak, a muszka állami 
formalitásban mit sem nyernének. Az angol kor-
mány emelni akarta a schismaticus egyházat, nem 
emelhette fel : a czárok lenyomni akarták saját el-
szakadott egyházukat, meg is tették. A muszka, ki-
véve a gyér példákat, már a hit keresésére is kép-
telen lett; az angol keresi, a mozgalom 25 éves, a 
legszebb, legnemesebb elmék Romában találják meg 
azt, a kath. egyház virágozni kezd a szigetországon, 
s hogy teljes gyümölcsig érjen meg, IX. Piusnak, a 
szent Tamás érsek tiszteletére Romában emelendő 
templom alapkövének letételekor febr. 6-án kimon-
dott óhaját az egész kath. világ osztja. Ez az igazi 
egyesülés, melyért milliók és milliók forróan imád-
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koznak. Nehéz, hogy a magát mindentudónak hitt ész saját 
tehetetlenségét belássa, bevallja. Az emberi kisérletek leg-
utólsóját is megteszi, csakhogy az Istent nélkülözhesse. A 
puseysták kisérlete a muszka szakadársággal egyesülni, 
utólsó kisérlet ; talán e kisérlet sikeretlensége Puseyt Ro-
mába fogja vezetui. 

Párisban is s iránkoznak a benső szakadáson, mely a 
Protestantismus kebelében évek óta mutatkozik, s a felosz-
lás ellen erős egyesülést keresnek. A szakadás liberális és 
orthodox protestánsokat szült, egymás ellen küzdve, egy-
mást a vallásos községi téren legyőzni akarva. Coquerel 
pastor elmozdittatása az igehirdetői hivatalból elég széles 
habokat vetett ; Guizot nehéz megválasztatása a consisto-
riumba már az elkeseredést és a kiengesztelhetetlenséget 
mutatta a két fél között ; f. é. j anuar elején Martin-Pat-
schoud szinte elmozdittatik, mivel Renan tanait hirdette a 
szószékről. Patschoud nem mozdul, prot. szabadságára tá-
maszkodik, a kormányra hivatkozik. Conninek, a symbo-
listák, a positiv hitűek nevében a senatushoz folyamodik, 
kérve tar tományi zsinatot, mely az 1559-i symbolumot át-
vizsgálva, u ja t készítsen, mely tantekintélyül szolgálva, el-
lene sehol se legyen szabad tanitani. A tekintély hiánya a 
belső feloszlásnak oka, tehát hittekintélyt keresnek. Nincs 
felsőbb regulator, a vallásos anarchia beállt, a hivek hitét 
ostobaságnak mondja a pastor, amit a hivek szentnek tar-
tanak, azt a szószékről imaházukban mint nevetségest, mint 
észellenest lá t ják előállítva. A hivek jogra h iva tkoznak , 
hogy a lelkész az ö vallásos meggyőződésüket ne sértse ; 
igen, de nem kellene-e annyi igehirdető, ahány protestáns 
van a községben ? Jobb volna, ha kiki magának saját lel-
késze volna. A lelkész a hivek hitének nem regulatora ; de 
a hivek hite sem igazgatja a lelkész hitét ; minek tehát a 
lelkész ? minek az igehirdető ? Semmi lelkész, semmi ige-
hirdető, hanem csak biblia a kézben, ez a következetes pro-
testantismus. 

A symbolisták és a liberalisták ügye, Conninek kér-
vénye folytán, mart. 2-án a franczia senatusban tárgyalta-
tott. A sebek napfényre hozattak, de egyszersmind azok-
nak orvosolhatatlansága is. A belső szakadást, a teljes fel-
oszlást külsőleg csak a kormány akadályozhatja meg, azért 
mind a két rész hozzá folyamodott, egyik, hogy védje a lelk-
ismereti szabadságot, másik, hogy védje őseinek, a hugue-
notteák hitét. A protestantismus önmagát felemészteni képes, 
összetartani képtelen. Pedig végnélkül szaggatni, ez az 
igazi protestantismus. 

A senatus félre akar ta tenni a kérvényt ; Rouland 
szónokminister javasolta, hogy az a kormány figyelmébe 
ajánltassék ; győztes lett, s a kormány, mely az 1802-i prot. 
concordatumnak nevezett törvényhozás szerint már eddig 
is igazgat ja a protestánsok hitét, e viszályban közbelépvén, 
tekintélyét tovább érvényesitheti. Nem kellett pápa, nem 
kellett trienti zsinat, nem kellett az egyház csalhatatlan-
sága : pápa lesz, zsinat lesz, csalhatatlan lesz a belügy-, a 
cultusminister. Hol nincs pacificale, a viszály elkerülhetet-
len ; k ik a pastoralét mint igát elvetették, szabadságuk be-
bizonyítására kardhoz folyamodnak. 

Rouland előadta a vallásos viszályok helyzetét. Egye-
temes érdek parancsolja, hogy közöljük, mivel a hittekintély 

szükségességének bizonyítéka. „Tudjuk , hogy egy idő óta a 
reformált vallás mélységes belviszályok martaléka. Az ité-
szeti tanulmányok Krisztus Jézus é3 a szentkönyvek tekin-
télye fölött szülték azokat. E mozgalom democratai szabad-
elvüséggel szövetkezett. Van tehát liberális, van orthodox 
protestantismus. A prot. liberális és a liberális democrata 
között nagy a rokonság. Mind a kettő elveti a tekintélyt , és 
az egyéni ész függetlenségét elvül vallja. A politikus demo-
craták tapsolnak a vallásos liberalistáknak. Uraim ! e kita-
gadott elvek, a szabadság eme szava, mely mindent leront, 
amit a társadalom jónak, üdvösnek vallott, komoly figyelmet 
érdemel. Mi is az, amit ők kitagadni, ledönteni akarnak ? 
Elvek, igazságok, melyeken nyugszik a társadalom erköl-
cse. Szerintök az ember csak saját egyéni eszétől és lelkis-
meretétől függ. A természetfölötti tövig elvettetik, dogma, 
hittitok, csudatott, stb. kereken tagadtat ik. Mondják, hogy 
lehet keresztény anélkül , hogy hinne örökösödési bünt, 
Szentháromságot, megtestesülést, megváltást, örök büntetést ; 
lehet keresztény, anélkül hogy Krisztus istenségét, vagy a 
szentírás tekintélyét vallaná. Renan nem prédikált a tem-
plomban, őket pedig az imaházi szószékről kell hallani. Bosc 
pastor minden hitczikkelyt az egyesek eszének birálata alá 
vet ; a reformátorok symbolumát fenekig vizsgálja, s a val-
lásos, erkölcsös elvekre más alapot keres. Ez volna az u j 
reformatio, melynek szükségét vitat ja. Krisztus Jézus előtte 
hozzánk hasonló ember, kit legyaláznak, mikor Istennek 
vallanak, mivel az ő müve semmi természetfölöttit nem is-
mer. Amit az egyéni ész és a lelkismeret nem mond, azt ne 
vallja az egyén. — Havreban egy alkalommal két prot. lel-
kész egymás után szónokolt. Egy ik orthodox, másik liberá-
lis volt. Ez u j egyházat hirdetett, melynek dogmával semmi 
köze sincs. Itt, a párisi consistoriumban Krisztus Jézus fel-
támadásáról kérdés tétetett, 104 pastor mellette, 55 ellene 
nyilatkozott. Ezek a reformationak reformátorai, k ik előtt 
Krisztus nagy ember, de hogy Istent is keressünk benne, az 
fölösleges. Tévedek-e tehát, hogy az u j reformatio az egész 
kereszténységet t a g a d j a ? E bölcseimi mysticisnms hitkö-
zömbösségre, ez pedig teljes anyagiságra vezet. Higyjen kö-
zölök, nem bánom, k i mit akar , de hivatala által senkit se 
kényszeritsen az ő nézeteire. Legyen egy prot. község, mely 
őseinek hitét őrzi, Krisztus Jézust, mint Istent imádja ; vá-
laszt lelkészt, a lelkész az ö nézeteiben változik, Krisztus 
Jézus imádását babonának k iá l t j a ; kényszerittethetik-e e 
község saját hitének gúnyoltatását vasárnapról vasárnapra 
hallgatni ? Önök felelnék : tartsd meg saját nézeteidet, de 
ne gúnyold, ne rontsd meg az enyimet. Valóban, a 16-ik 
századi reformatio nagy hibát követett el, mikor az épület-
ből kifeszített egy követ, mert másoknak jogot adott, a rom-
bolás folytatására." 5) 

Másutt is igy van. Schwarz az eisenachi prot. gyűlé-
sen a symbolumok ellen szónokolt. „Becsületes ember , 
mondá, egy czikket sem képes belőlök változás nélkül elfo-
gadni." 6) A lausannei prot. lelkész előtt Krisztus csudái 
csak szójátékok. ' ) Nálunk tek. Ballagi Mór ur egészen ve-
lök tart , szerinte a dogmák csak a meghasonlás nyomorait 

5) Monde 64 sz. mart. 6. 1866. 
6) Prot . egyh. s isk. lap 38 sz. sept. 17. 1865. 
^ Monde 269 sz. oct. 2. 1865. 
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szülték, egy társadalmi erényt sem neveltek. 8) A párisi 
consistorium a symbolumot, védi, e czélra zsinati tekintélyt 
keres. 

Az isteni tokintélyt elvetve, pótlékkal czélt nem ér-
nek. A teljes felbomlás csak az idő kérdése. A lelkismereti 
szabadság=hitetlenségi szabadság. Király vagyok, ez a nép-
felség; istenek vagyunk, ez a lelkismeret szabadsága. Az 
Isten semmit sem hisz, mivel ö mindent tud. A liberálisok 
nem fogadnak ol credót Calvintól, hogyan fogadjanak el 
credót Guizottól ? Tisztelik ők Guizotot, de pápának nem 
akarják. A symbolisták keresnek valamit, mi ne legyen 
pápa, de mégis annyit érjen, mint a pápa. A liberálisok 
semmiféle credót nem akarnak ; de ha credóról volna szó, 
hamarább fogadnák el a pápa credóját, mint Calvinét, mivel 
amellett az ősiség és a következetesség szól. Calvin protes-
tált a pápa ellen, a liberálisok protestálnak Calvin ellen, 
Guizot protestál a liberálisok ellen ; protestatio protestatiot 
szül, a protestatio értékét lerontja, lesz nagy semmi ; s Bay-
level lehet mondani : „én legjobb protestáns vagyok, mivel 
minden ellen, ami van, protestálok. Bossuet kétszáz évvel a 
mai helyzetet nem ugyan jósolta, hanem protestantismus el-
véből lehozta. Szabad kutatás mellett, egyházi tekintély 
nélkül vallásos község lehetetlen, ha van, ellenmondás-
sal van. 

Keresnek a jó lelkek tekintélyt, egységet, Román ki-
vül nem találnak mást. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
O cs. ap. kir. Fölsége mart. 18-áról kelt legf. elhatározással borsodi 

Latinovics Gábor bajai plébánosnak St. Stephani de Keö ad Tibiscura 
prépostsági czimet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

PEST, april 8-án. A magyar kir. helytartótanács, cs. 
apostoli királyi Fölségének böjtelőhó 23-án kelt legmaga-
sabb elhatározása következtében, folyó év mart. 27-én a 
kath. pesti egyetem tanácsához küldött rendelettel tudatja, 
hogy ezen egyetemen a canonjogi szigorlatokra, s a canon-
jogi tudorságra az ut ismét megnyittatott. Ennek megnyeré-
sére következő feltételek fognak szabályul szolgálni : 1) a 
canonjogi tudorságot csak a nagyobb rendeket biró egyházi 
személyek (clerici majorum ordinum) nyerhetik meg, s a szi-
gorlatokra is o#ak ilyesek bocsáttathatnak, ha az érettségi 
vizsgát jó sikerrel kiállottak, ha a romai és canoni jogtan 
előadásait hetenkint annyi orán át hallgatták, amennyiben 
ezen tantárgyakat az egyetemi jogtanulók hallgatni kötele-
sek ; magától értetvén, hogy a canoni jogot a hittani karnál 
is hallgathatják. 2) Szigorlati tárgyak lesznek, romai, canoni 
jog, s ennek története. 3) Két szigorlat lesz, egyik a romai, 
másik a canoni jogból, s ennek történetéből ; a tudorjelölt-
nek szabadságában lesz, melyikből e kettő közöl tegye le az 
első szigorlatot. 4) A szigorlati vizsgának ideje másfél órá-
ban szabatott meg. 5) A szigorlati vizsgákra állandó bizott-
mány kizárólag kath. férfiakból alakittatik, melynek tagja 
lesz a jogtanulmányi karnak idő szerinti dékánja, mint el-
nök, ki, ha saját tantárgya kerül a szigorlatra, s ezen tan-
tárgyból más rendes tanár nem volna, a szigorlat elnökségét 

*) Prot, egyli. a isk. lap 37 sz. sept. 10, 1865. 

, az aldékánnak engedi át ; másik tagja a szigorlat tantár-
gyának rendes tanára ; a harmadik vizsgáló tagot az eszter-
gomi érsek nevezi ki. 6) Szigorlatok sikeres bevégezte után 
a tudorjelölt a canoni jogból kedve szerint választott tárgy 
fölött értekezést irand, melyet a szigorlati bizottmány fog 
megbírálni, s a kérdés fölött : bocsáttassék-e a tudorjelölt a 
fokra ? ítélni. 7) Mielőtt a tudorjelölt tudorrá avattatnék, 
püspöki bizonyitványuyal tartozik kimutatni, hogy a ker. 
kath. hitvallást IV Pius áital kiadott formában letette. 8) 
Akik a felfüggesztés ideje előtt, vagy 1856-ban a szigorla-
tokat letették, most tudoroztatásra jelenthetik magokat. 9) 
A szigorlati vizsgadíj, ugy szinte a felavatás dija 21 o. é. 
forintban állapíttatott meg, mely összeg a bizottmányi tagok 
között a szokásos mód szerint felosztandó. 

Ez tehát azon hosszas elvvitának megoldása a pesti 
kath. egyetemen, mely 1853-ban ezen egyetem hittani és 
jogtani kara között folyt. *) Az elvkérdés tisztán a kath. 
jelleg, s erre kath. egyházi tényezők közreműködése volt. 
Azért a pesti egyetemi hittani kar 1852 jul. 8-án Lopussuy 
Ferencz dékánsága alatt az egyetemi tanácshoz, későbben 
1853 dec. 22-én ugyanahoz, 1854-ben a herczegprimáshoz 
beadott felterjesztésében a szigorlatokat ezen tudorságra a 
hittani karnak követelte, hogy az, mikint mindig volt, az 
egyház nevében adassék mog. — Mennyire éretett el ezen 
legmagasabb rendelettel ama czél V mennyire van biztosítva 
az egyházi, mondanunk kell, e tudorságban a természet ál-
tal kimutatott elv ? erről most már nem vitázhatunk, mig az 
élet és a gyakorlat támpontokat nem szolgáltat. Szerény vé-
leményünk szerint az egyházi elv, nom a tudorrá felava-
tandó uak kath. hitébon, hiszen ez csak kath pap lehet, a vi-
lágiaknak marad a doctoratus utriusque juris, hanem a ca-
noni jogtannak kath. elveiben, s tételeiben van. Pehem pedig 
az ő ,Praelectiones in jus eccl. universum/ Rechberger az ő 
,Enchiridion' müvében megmutatta, hogy a professio triden-
tina mellett is lehet egyház-ellenes jogtant előadni ; a kath. 
elvnek sulyját tehát inkább a juris canonici tanár, a bizott-
mányi vizsgálók catholicitásában, és a tudori méltóságnak 
az egyház nevében történendő megadásában látjuk. Ezeket 
pedig a hittani kar csak abban látta elérhetőkuek, ha a tu-
dori felavatást a hittani kar foganatosítja. A bécsi kath. 
egyetem hittani tanári és tudori kara 1851 nov. 6-án kije-
lenthette, hogy ott a canoni jogtudorságot a jogi kar adomá-
nyozhatja, mivel azon kornak 5 ü rbáu pápa 1365-ben a ha-
talmat megadta, 6-ik Orbán pápa pedig 1384-ben ugyanazon 
hatalmat mogerősitette. Ily pápai hatalom a pesti állam- és 
jogtudományi karnál nincsen ; a hittani kar tehát, ezen egy-
házi tantárgynak természetét, kihatásait, előjogait tekintve, 
méltán kivánhatta, hogy a canoni tudorság teendői az ő kö-
rében legyenek. A bécsi egyetemen előbb volt jogtani kar, 
mely a pápa nevében már működött, mikor a hittani kar 
felállíttatott : a pesti egyetemnél pedig épen ellenkezőleg 
történt ; azért a bécsi hittani kar a pápai jogot a jogtani 
karnál tisztelte, a pesti hittani kar pedig a magáét vé-
delmezte. 

ESZTERGOM, mart. 30-án. Aki tudja minő hosszas 
szertartások tartatnak székesegyházakban a nagy héten, bá-
mulva nézi, miképen végezheti azokat egy 82 éves aggas-

*) Lásd, Roskovány Monuments 4 kötet 477—496 lapokon. 
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tyán, értem ő eminentiáját kegyelmes főpásztorunkat. Az 
idén egy izig mind ő végezte, és a föltámadás nagy ünnepén 
még egy óránál tovább prédikált. Ezeket egyébiránt meg-
szoktuk immár. Egy más jelenetről is akarom tudósítani. 
Nagy csütörtökön ő eminentiája a papságot, midőn megáldoz-
tatta, asztalához is szokta hivni. Természetes hogy ilyenkor 
minden ünnepélyesség kerülendő, hanem ez évben megtörte a 
csendet gróf Forgách kanonok és föispányi helytartó, s mi-
után megemlítette, hogy főpásztorunk ma 39-szer szentelte 
az olajokat, ama nevezetes óhajt, sőt reméljük hinni köze-
ledő tényt emelte ki, miszerint ma szenteltetett azon olaj is, 
melylyel a magyar király fel fog kenetni. Forró óhajtásunk 
dörgő éljenekben tört ki, s azóta nem egy iinafohász száll fel 
az égbe eme reményünk teljesedéseért. 

KÁRÜLY-FEHÉRVAR, febr. végén. Mint mikor a vé-
letlen vihar a csendes erdőben rohamot fut, s a fiatal és ke-
mény tölgyfát is néma zúgás között kíméletlenül a földre 
terítvén, a viruló természet éveken át ápolt szép reményeit 
egy pillanat alatt összezúzza : ugy érkezett körünkbe is a 
halál, mely Bálás József ifjú pályatársunkat, ki mármár a 
papneveidei hittani tanulmányokat bevégezvén, szép remé-
nyekkel vala kimenendőaz életbe, ezen mulandó élet helyett 
e hó 21-én reggel az örökkévalóságba szólitá. Aki őt ismerte, 
becsülte is. Jó akarata, szorgalma, becsületessége, tükre volt 
tiszta lelkének, és biztositéka elöljárói, tanárai és pályatár-
sai szeretetének, melyet ő élvezett. Betegségében, mely mell-
fájásból száraz betegségbe ment át, keresztény türelmet ta-
núsított, és ámbár ragaszkodott az élethez, mégis megnyugo-
dott Isten akarat jában s a haldoklók szentségeit felvette. Ha-
lála amily csendesen történt, épen oly mély fájdalmat oko-
zott, különösen szülőinek, kik a távolban — Csíkban — 
nem is sejtették a veszélyt, melyet ö maga is, gyengélkedé-
sének leírásával szülőit szomoritani nem akarván, elhallga-
tott. Temetése 22-én délután történt nsgos Ráduly János 
nagyprépost ur által. Tanárai, elöljárói, pályatársai, a tanuló 
iíjuság és számosok kisérték bánatos szivvel őt a nyugalom 
helyére, a városi temetőbe. Requiem aeternam dona ei Do-
mine et lux perpetua luceat ei ! 

NYÍREGYHÁZA, mart. 14-én. Ma kisértük az örök 
nyugalomba ft. Hrabár István helybeli görög szertartású 
kath. plébános ur édes anyját Tarkovics Borbálát, néhai 
eperjesi püspök édes nővérét, ki még 1763-ban született és 
sok év óta szeretett fiánál tartózkodva, valamint a legke-
gyeletesebb ápolásban, ugy a legdiszesebb temetésben része-
sittetett. A 103 éves öregnek halála átalános figyelmet ger-
jesztett, miért is tömérdek nép csatlakozott gyászmenetéhez. 
Megható volt az eVangeliomi szent szakaszok a görög szer-
tartás szerint útközben magyar nyelveni olvasása. Szóltak 
az összes templomok harangjai, a két szertartású katholiku-
soké úgymint a 12000 protestáns s 1000 reformátusoké. Vi-
dékünkön azon szokás van, hogy a város elöbbkelőinek 
minden templomban harangoznak. Mint hallom ugy van ez 
Debreczenben is s másutt ; de ft. Simon Endre esperes ur 
édes atyja halálakor a két protestáns felekezetnél nem ha-
rangoztatott, hasonlóképen cselekvék néhány jó módú s szi-
gorúbb katholikus családfő. Mindazáltal, midőn a mult év-
ben a református lelkész meghalt, szóltak (tiszteletből) a mi 
harangjaink is, mivel az ellenkező bármely részről roppant 

sérelemnek vétetnék. Sőt megtörtént, hogy a város főbírája 
meghalván, mivel a rkath. plébániával hivatalosan nem kö-
zöltetett halála, a plébános hon nem létében a káplány nem 
engedett harangozni mindaddig, mig arra az egyház fel nem 
kéretik. Eljött a polgármester, kereste a lelkészeket, de azo-
kat nem találván, a rkath. plébánia cselédségét küldte fel, 
hogy harangozzanak, mi azonban csakis a föltételezett enge-
delemből magyarázandó. 

Különben a köznép efélékre nem sokat ad. Bármily 
módos protestáns gazda hal is meg, megelégszik saját tem-
ploma úgyis eléggé méltóságos harangjai zúgásával, hason-
lókép a katholikusok. De a köznép szeret még vasár- s ün-
nepnap a templomba járni, mig a müveit osztály csak néha 
néha pillant be az Isten házába, mintegy az Istent is sze-
rencséltetni vélvén magas megjelenése által. Azért is a far-
sangi bálokat mind úgy rendezték, hogy mig a szegény nép 
Istent magasztalja, Udvözitönk mennyei a tyjának önmagát 
feláldozza, ök puha párnáikon heverjenek a táncz és élv fá-
radalmait kipihenendök. Vala a casinónak négy reúnio 
bálja, mind szombat estve tartaték, ezen kivül hogy ne ma-
radna egy vasárnap s ünnep előestéje bál nélkül külön titu-
lusokat kerestek s meg is találták, hogy mind betöltsék : 
ilyenek az ifjúság bálja, a dalárda-bál stb. Most újra a ca-
sino akadémiai felolvasásokat ad könyvtára javára ; sem az 
eszköz sem a czél ellen nem volna kifogás, miután sok jó 
könyve van s többet akar szerezni, s miután a mult felolva-
sás, mely egy oi'vos által történt, a pálinka ital borzalmas 
ártalmairól szólott s még szólni akar ; de az ellen vagyon 
kifogás, hogy épen vasárnap délutáni 2 \ órára tétetik, mi-
dőn a kath. templomokban böjti szent beszédek tar tatnak ; 
de ugy hiszem, nem hogy ártana ez által, hanem inkább 
használ, mivel azok, kik oda mennek, a templomba ugy sem 
jönnének ; tehát hallanak mégis valami hasznosat s vonhat-
nak némi erkölcsi tanulságot ; habár az egész dolog nagyob-
bára anyagi szempontból tárgyaltatik is. 

Mennyire uralkodik e vidéken a pálinka ital s mily 
szomorú következményei vannak, ha szerkesztő ur szives 
leend megengedni, később megírom. 1" 

CSANÁD, mart. 12-én. A csanádi püspökmegye Ma-
gyarorságban Csanád mvárostól kölcsönözte nevét, ahol 
Szent Gellért első csanádi püspök és vértanú a pogányság 
közepette tulajdon életének feláldozásával hirdette az Isten 
igéit, és igy gyújtotta a keresztény érzelmek világosságát 
az áldott Bánát és alsó Magyarország rónáin ; s ezen mvá-
rosban van egy — kicsiny — a lelkek számának egyáta-
lában meg nem felelő, egészen elavult, toronynélküli, és 
inkább magtárhoz hasonló templom, mely már egyik részé-
ben roskadozik. 

Ezen körülmény igen megszomoritotta volt az Urban 
megboldogult m. s főt. Csajághy Sándor püspök urnák szi-
vét, miért a szentnek emlékére érdemes templom építését ki-
látásba helyezte. 

Nagy vala szivének gondolata, erös volt akarata, de 
gyenge a tehetsége és eszközei, melyek igénybe vétettek, 
eme czélnak elérésére elégtelenek valának. 

Sok évek hosszú során a könyöradományok nem ha-
ladták a 7,000 frt. o. é. s már jó ideje, hogy csak igen gyé-
ren gyül valami e czélra. 
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A csanádi plebánosi hivatal részéről minden elkövet-
tetett, hogy egy megfelelő templom épitése lehetővé tétessék, 
de hasztalan, s már minden reménysugár eltűnt, midőn — 
egyszerre — e tekintetben a jelenlegi csanádi püspök m. s 
főt. Bonnaz Sándor urnák az áhitatos, s számos jótékony 
czélu alapítványok létesítése által áldozatkész főpásztori buz-
galma azon fényes pontját érte, miszerint f. év, és hó 9-kére 
a csanádi lelkipásztort, s mvárosi elöljáróságot maga elébe 
rendelvén, az újonnan épitendő templom tárgyában kijelenté : 
miszerint ő kész Csanádon egy szép, — a Nagy-Becskereken 
épülendő templomhoz hasonló, s szent Gellért emlékezetére 
érdemes templomot építtetni tulajdon költségéből, — bárha 
eme templomnak nem is kegyura. 

Atyai szive beismervén a nép nyomasztó állapotját, a 
német és szerb csanádi községeknek már irásilag tett abbeli 
ajánlatukat, miszerint a templom építésére 600,000 téglával 
járulni készek, és az abbeli készséget, hogy a még szükség-
lendő téglákat kiállitandják, visszautasította, miszerint a 
községektől a templom épitésére sem pénzt, sem mást, mint 
a köteles fuvar és kézi munkákat kívánja, és hogy a püspöki 
megyében gyűjtött — már érintett könyöradományokon ki-
vül mindent — még a tégla égetésére szükségelt anyagot is 
magáéból fedezendi, hogy a templom három év alatt kész 
leend, s ebbeli nyilatkozatát következőleg fejezte be : „most 
már kedveseim ez komoly elhatározás, és ezennel hozzá 
kell látni." 

Örömteljes képpel távozott a községi elöljáróság, és az 
illető lelkipásztor, mennyei áldást kívánván főpásztorának, 
ki szent Gellértnek méltó utódjaként nyilvánul, mint ki 
szintén kitűnő szép templomot épitett volt Csanádon ; lelki 
örömben már mintegy szemlélve a nemcsak szép, és a szük-
ségeknek megfelelő, de egyszersmind szent Gellért emlékeze-
tének méltó templomot ; megfontolva, hogy minekutána a 
buzgó főpásztor átlátja, miszerint a község részéről ajánlott 
áldozatnak hasznát nem veheti, és főpásztori nyilatkozata 
következtében a templom építést tulajdon erejéből kivinni 
magát elhatározta, az által, hogy az emléktemplom épité-
sére a megyében gyűjtött könyöradományt ezen templom 
épitésére fordítani kinyilatkoztatta, kétségkivül nemcsak az 
akaratot, egy — a szt. Gellért emlékezetének megfelelő, és 
az által emléktemplomot építeni szándékában, és nyilatko-
zatában felvette ; hanem egyszersmind annak kivitelét bizo-
nyossá tet te , és igy, sok jótékony czélu alapitványaira 
ez által a legszebb koronát illeszteni elhatározta. 

BRUXELLES, febr. 14-én. Azon időben, midőn a 
belga kőmivesek az elhunyt első Lipót királynak gyászün-
nepét ülték, az „ujabb és régibb beavatási szertartások" 
czime alatt megjelent, és a nagy Oriens által helyeselt könyv-
ben a Kadosch lovag fokáról (ezt birta 1-ső Lipót is) érde-
kes közlemény foglaltatik. „Az ezen fokuak által vallott 
tanok — mondatik — a valóságos kömivesség lényegét ké-
pezik. Ezen fok (30-ik) joggal birja a „non plus ul t ra" czi-
met, mert a következő három, mely még fölötte áll, csak 
administrativ jelentőséggel bír. Van e fokban négy helyiség 
(appartement.) Az első feketével van bevonva, és csak egy, 
háromszög alakú lámpa által világittatik. Összeköttetésben 
áll egy pincze alakú helyiséggel, a meggondolás termével, 
hol a halál jelvényei vannak. A szomorú jelvények, síri 

csend, és koporsóból hallatszó kérdések meggondolásra in-
tik a felveendőt. Eszébe jut ta t ják a veszélyeket, melyeknek 
kitéve voltak „a bölcsészet terjesztői, Socrates, Jézus, Gal-
lilei, és mások, és melyeknek ő is kitétethetik, és hogy ta-
nácsosabb visszafordulni, ha nem érez magában elég bátor-
ságot azok leküzdésére." A jelölt megmarad szándékánál, és 
belép a második helyiségbe. Ez fehérrel van bevonva, a kö-
zépen két oltár van, egyiken borszeszszel telt veder, mely 
borszesz meggyújtva világítja a termet, a másikon tüz és 
tömjén egy egy edényben. E teremben csak az áldozó testvér 
van, ki a jelöltnek mondja : ,borulj le', a jelölt engedelmes-
kedik, tömjént vet a tűzbe, és hallgatja az áldozónak imá-
ját a „mindenható bölcsességhez." — A harmadik helyiség 
kék, és három sárga viasz gyertya által világittatik, ez a 
bölcsek gyülekezési helye, kik figyelmeztetik a bevezetőt, 
hogy a fő t i tkokba csak az avattathatik be, ki becsületes-
ség, egyenesség, jó hir nevében áll, azok, kik buzgók, 
kitartók, minden előítélettől mentek, és a bölcsészeti elveket 
elfogadni hajlandók, kiket lángeszök az igazság felfogására 
képesít. A bevezető jót állván a jelöltről, mint önnönmagá-
ról, bevezeti ezt a negyedik helyiségbe, hol a választott Ka-
dosch lovagok souverain tanácsa ülésez. Ez a terem veres 
színű, keletre trónus emelkedik, felette kettős koronázott 
sas. Itt a jelölt megérti a vállalandó kötelezettségeket. Ezen 
fok jelvényei egy kereszt, és háromfejű kigyó. A kigyó je-
lenti a roszat, három feje azon visszaéléseket, és rosszat, 
mely a társadalom legmagasb rétegeiben honol, a kigyó első 
feje, mely koronát visel, a fejedelmeket, a második tiárával 
a pápát, a harmadik karddal a hadseregeket. A felveendő-
nek Ígérni kell, hogy a bölcsészet és hazája érdekében ezen 
roszak elfojtásán fog működni, és ennek zálogául egy tőr-
rel levágni a kigyó három fejét." — Itt megszűnnek Ragon 
ur magyarázatai, de ugy tetszik, több páholyban a kereszt, 
melyet eme fok jelvényei közt látunk szerepelni, profana-
tiók tárgya volt. Ugyanis a „Conservateur belge" 1828 évi 
19-ik kötetében olvassuk : „Midőn a Kadosch lovag leteszi 
esküjét, tőrt adnak kezébe, lábaihoz pedig foszületet. Azután 
a T. • . G. • . mondja : ,Tipord a vakhit eme jelvényét, törd 
össze.' Ha nem teszi ezt a jelölt, hogy ne árultassék el semmi, 
T. • . G. • . beszédet tart hozzá ajtatosságáról (sur sa piété.) 
Elfogadják, anélkül, hogy a fok titkait közölnék vele. De 
ha lábbal tiporja a keresztet, akkor bevezettetik a titkok 
ismeretébe. — Nem lehet kételkedni azon, hogy akik 1-ső 
Lipót király, az egykori Szász-Koburg herczeget a Kadosch 
lovagok rendébe fogadták, tanaik minden titkait nem is-
mertették meg vele. Midőn az európai fejedelmek egyik 
leggazdagabbikává lőn, elfelejtette a kömivesi kátét, mely 
azt parancsolja, hogy szorosan vett tulajdona ne legyen, mert 
lélekfordulás nélkül osztott szét végrendeletileg 60 millió 
frankot kedveltjei, rokonai között. Ezt tűrik a kőmivesek, 
hogy a fejedelmeket magukhoz vonzzák, pártolásukról biz-
tosak legyenek, sőt a legfőbb fokokat is osztogatják nekik, 
anélkül, hogy ezek titkosabb tanait közölnék velők. Mind-
inkább bebizonyul, hogy számosan vannak a legfőbb fokuak 
közöl, kik vak eszközökkint szerepelnek, anélkül, hogy a 
titkos társulat minden titkai előttök fellebbentetnének. Kü-
lönben I Lipót Bernben avattatott be a kömivességhez. 

AFRIKAI MISSIÓK. A s e n e g a m b i a i a p . he -
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l y o t t n ö k s é g b ő l . Mióta Faidherbe urnák fényes katonai 
tettei Francziaország számára a parti terület birtokát bizto-
sították, Dakartól egész a Salum folyamig, Senegambia kath. 
missiója és a telepitvény ügye napról napra előbbre halad. 
Szólani akarunk különösen a n'gazobili sz. Józsefről czim-
zett földmivelészi telepitvényről. A gyapyucrisis a senegam-
biai ap. vicariusnak, főt. Kobés urnák, a Szentlélek és bold, 
szűz Mária szivéről nevezett congregatio tagjának alkalmul 
szolgált arra, hogy a franczia kormánytól 1000 hectárnyi 
földterületet kérjen Sine és Joal vidékén, hogy itt telepit-
vényt alapítván a gyapyu termesztést megkísértse. Az enge-
dély 1862 maj. 2-án véglegesen megadatott, mire azonnal 
munkához fogtak. Eme telepitvény nem volt tisztán nyere-
ményre számítva, czélja ezen túl és nemesebb volt : megno-
mesiteni a feketéket a vallás és a munka által, adván vallási 
oktatást, megalapitván a családot és tulajdont. 1863 febr. 
havától kezdve Senegal kormányzója a helyettnök rendel-
kezésére 300 hectár földet adott, mire az épitkezések azon-
nal megkezdettek. Miután kő és mész a hely szinén könnyen 
megszercztethottek, az építés gyorsan folyt. Sok kéz kellett 
a munkára, szerencsére nem hiányzottak, mert a benszülöt-
tek gyorsan ide szegődtek, eleinte csak rövid időre és egyen-
kint, később pedig egész családok, melyeket a salumi har-
czok, és az éhség űzött ide, és kik a munkával együtt itt oly 
biztosságot találtak, mint sehol másutt. Csakhamar egész 
falu emelkedett, melynek főnökévé egy fekete tétetett, ki 
joali születésű, jó keresztény, hü, munkás. Ezen falu hat 
hónap múlván már körülbelől 100 családot számított, melyek 
kar ja i a telepitvény rendelkezésére állottak. Két u j falu sz. 
Benedek és sz. Mihály 1.864 folytán keletkezett, a telepit-
vény más pontjain. Két cv múlván már 6 falu volt, melyek 
összesen kétezer lelket számítanak, kik a kereset árnya, és 
franczia zászló alatt békét és biztonságot kerestek. Feltalá-
landnak itt még egy más jótéteményt is, a hitet, Isten ezen 
ajándokát, melyet még nem birnak, és amely egyedül sze-
rezheti meg nekik a valódi békességet. Mindezen falvak a 
tenger hosszában fekszenek Joal és Yanning között, eddig 
lakatlan helyen. A telepitvény átalános igazgatása a sene-
gambiai apostoli helyettnökre bizatott, ki rendesen sz. Jó-
zsefben lakik. Az alapítás után tíz hónap alatt a vicariusnak 
segítségére 2 küldér pap volt, kik az oktatást és felügyeletet 
vitték, 3 laicus testvér, kik a műhelyekre felügyeltek. 1864 
jan. havában az áldozárok száma négyre, a testvéreké hatra 
emelkedett. Az intézet növendékei két részre oszolnak, az 
egyik földművelést, a másik kézmiveket és ipart tanul. Az 
előbbiek külsőkre és belsőkre osztatnak. A munka óráin 
kivül a vallásban, és elemi oktatásban részesülnek. Összesen 
mindkét osztályban 125 vannak. A külmunkák igazgatásá-
sával megbízott személyzethez két fő-, három alügynök, 
és néhány segédügynök tartozik. A munkások száma, az 
asszonyokat és gyermeket ide nem értve, 200. Mindannyian 
benszülöttek, a küldéreket kivéve, sőt ezek közöl is kettő 
benszülött. A telepitvény távol a népesebb pontoktól ez or-
szágban, szükségkép magára szorul. A gyapottermesztés 
évről évre nagyobb kiterjedést nyer, úgyhogy 1863 Fran-
cziaországba már 3000 kilogramm kifejtett gyapotot küld-
hettek. A földi termesztési munkák befejezését a kézmüvek 
képezik. Fából, vasból, rézből szükséges edényeket, eszkö-

zöket készítenek, és feketéink elég tanulékonyak a mester-
ségek elsajátításában. Mária szent szivének leányai kizáró-
lagosan benszülött leányokból álló egyesülete 1858 a vicarius 
által oly czélból alapíttattak, hogy az afrikai feketék meg-
térésén munkálkodjanak, ima, és az irgalmasság lelki és 
testi cselekedetei által. És ezen egyesület megerősítést nyer-
vén a pápától, a missio ügyének Senegámbiában valóban 
nagy szolgálatokat tesz. Mult évi april havában 10 a foga-
dalmat már letett, 6 ujoncz, és 3 postuláns volt, asz . Józsefi, 
dakari, és joali állomásokon felosztva. Vannak tanodáik, és 
beteg-ápoló intézetük. 

Egy utas a franczia földtani társulat évkönyveiben a 
sz. Józsefről czimzett eme telepitvény felől igy nyilatkozik : 
Minden egyes küldérnolt, és testvérnek megvan határozottan 
kiszabott része a közös munkából, minden más jutalom vagy 
elismerés vágya nélkül, csak az örök életbon reménylvén 
jutalmát vehetni. Nem lehet megindulás nélkül szemlélni az 
atyák körül összegyülekezett 1200—1500 szerencsétlen fér-
fiakat, nőket, gyermekeket, kiket az éhség vagy háború 
űzött el tűzhelyeiktől, és kik itt menhelyet s családi életet 
találnak egy kis munkáért a püspök-földész felügyelete 
alatt. Csak egy félszázad előtt is még e szegények vadak 
módjára üldöztetvén, számkivetésre é3 rabságra lettek volna 
kárhoztatva. Méltán kérdhetjük, mivé lehetett volna ezen 
afrikai csudaország, ha mindazon karok, melyektől a rab-
szolgaság megfosztotta, saját gazdagságainak, kincseinek 
kiaknázására fordíttattak volna ?" 

Valóban szép eredményeket mutathat fel az uj tele-
pitvény. Ezen szegény emberek, kiket a küldérek a halál 
vagy rabszolgaság torkából ragadtak ki, tudnak elismerés-
sel lenni ; nyíltan kimondják, hogy csak a fehérek viseltet-
nek irántuk szeretettel. Mindennap többen és többen jelen-
keznek felvételre. A lelkek megnyilandnak azon vallás 
igazságainak, mely a szeretet vonzó alakjában nyilatkozik. 
„A nyomor — igy irt Kobés 1864 aug. 16-án — napról 
napra növekszik, annyi szegény kiéhezett ember szemlélete 
könyökre indit. Adunk alamizsnát, amennyi csak telik tő-
lünk ; tlo fájdalom nem vagyunk képesek az összes szüksé-
geket kielégíteni. Ma is kettőt temettünk el, kik az éhség 
áldozatai lettek. Az elsőt egy asszonyt, hála Istennek, a ke-
resztség méltó felvételére még előkészíthettük. A másik egy 
sinai férfiú, kit már eszméletlenül találtunk a mezőn. A sze-
gény árvák, kiket felszedhetünk, szerencsések a keresztség-
gel együtt keresztény nevelést kaphatni. Az intézetünk kö-
rül letelepedett népség előbb utóbb a gyarmatosítás valósá-
gos középpontját képezendi. A családok, melyek itt biztosí-
tott léteit, és békét találnak, szükségkép ragaszkodnak a 
vidékhez. Amint velünk megbarátkoznak a falukban lakó 
felnőttek, nemcsak életszokásainkat követik, de élénken 
óhajtanak a keresztény vallás gyakorlataival is megismer-
kedni. Némelyek már is buzgó katholikusok, mások kegye-
lemnek tekintik, ha a vallási oktatásban és keresztségben 
részesittetnek. Kettő a jövőre nézve biztosítottnak tekint-
hető, először, hogy a benszülöttek ragaszkodni fognak a 
franczia területhez ; másodszor, hogy rövid idő alatt keresz-
tényekké leendőnek. — A senegambiai helyettnökség többi 
tartományaiban, habár a növekedés kevésbé gyors, mégis 
jelentékeny. 1864 jul. havában Dakárban bölcsőde alapitta-
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-tott. A küldérek által igazgatott finevelde, és a szeplőtelen 
fogantatásról nevezett nénikékre bizott leánytanoda a ne-
velés utján terjesztik hitünket. Grambiai Sz. Mária angol te-
lepitvényen a népség nagyobb része protestáns, mégis a 
katholikus templomnak 1863-ban tágittatni kellett. A kül-
dérek a plébánián kivül tanodával birnak 70 gyermekkel. 
A szeplőtelen fogantatásról czimzett nénék tanodáját 50 nö-
vendék látogatja. A nénék ezen kivül kórodájukban bete-
geket is ápolnak. 1864-ik év folytán a katholikusok száma 
4000 volt, felnőttek keresztsége 80, húsvéti áldozó 450, leül 
dér 9, templom és kápolna 9. 

VEGYESEK. 
Lonovies József érsek ő nméltósága, gégebajának sike-

resebb gyógyitása tekintetéből, mikint a lapok írják, Bécsbe 
utazott, hogy e bajok orvoslásáról híres orvos közvetlen fi-
gyelése, s működése alatt lehessen. A haza milliói kisérik az 
érdemdús érseket és a hazánk nagy fiát forró óhajukkal, 
vajha e csökönös baj megszűntével ismét hallhatnák a drága 
szavakat, melyeket a lángeszű főpap ajkairól oly kedvesen 
hallottak. O nagy méltósága april 22-én fogja papságának 
50-ik évfordulati napját ünnepelni ; e napon fognak közö-
lünk számosan ő nagy méltóságáról a szentmisében megem-
lékezni. 

A bümnerényók borzasztó számmal szaporodnak. A 
felizgatott bűnös indulatok között elfojtott lelkierő nem ké-
pes azon indulatok rohamát visszatartóztatni, imádsághoz 
pedig nem folyamodik, hogy természetfölötti erőt nyerhessen ; 
azért a vad indulat vad merényekre ragad sokakat. A pozso-
nyi és érsekújvári párbaj egymás után jött, mindenike halált 
szórt. A pozsonyinak elesett martaléka gróf Nemes Ábrahám 
halotti czéduláján ez olvasható : „A holttest a pozsonyi kór-
ház kápolnájában fog beszenteltetni ; az engesztelő szentmi-
seáldozatok f. hó 5-én Pozsonyban, Hidvéghen, és Bécsben 
délelőtti 10 órakor fognak bemutattatni." Az atya által ke-
gyetlenül elszomorított gyermekek nyomtattathatnak, ami ne-
kik tetszik ; de a plébános, bár mily fájdalmasan is essék, a 
párbajban elesettnek az egyházi szolgálatot megtagadni 
köteles. 

Braun Károly (jézustársasági tag) a pozsonyi colle-
giumban természettan tanára, rendkívüli háromnemü fölfe-
dezést tett a természettanban : 1) egy felhőfigyolö (Nephos-
cop) készletet, a felhők rohamának iránya és sebessége lcitu-
dására, minden fölpillantás nélkül ; a légtüneti figyeldéken 
már alkalmazásba hozatott. 2) Egy fontos hadtani fölfedezést, 
t. i. egy olynemü ürlövetet, mely épen azon időpontban pat-
tan szét, melyben a földre, vagy valamely kemény tárgyra 
lecsap ; mi eddig nem létezett. A tüzéri kar tudja ennek 
rendkivüli fontosságát. Egy kormány, mint halljuk, már al-
kalmazásba hozta. A titok, és a lövet belszerkezete rajzok-
kal együtt közzé van téve. Szintén egy rendkivüli hord-
erejű lőfegyvert (puskát) fedezett fel ugyan e tanár. A 
lőfegyver 1800 lépésnyire még biztosan talál, az ugy ne-
vezett deszkakisérletnél 20 deszkát átfúr, és az hüvelyk 
vastagságú nagyon mozgékony vertvaslemezen 40 lépés-
nyire tökéletes kerekded lyukat tör. Szerző az iratban 
késznek nyilatkozik az illető fegyvermüveshez utasitani. 
A 3-dik nemű fölfedezés csillagászati, t. i. átmeneti v. de-
lelés paránymérő (Passagen-Mikrometer), mely készlet se-
gélyével képzeletet felülhaladó pontossággal megtudható va-

lamely csillag tényleges delelés-ideje. A tisztelendő tanár 
élénk közlekedésben áll a párisi és londoni csillagdákkal e 
nagyszerű mü kivitele végett. 

Főt. s tudós Dankó József, cz. kanonok s sz. Ágoston-
ról nevezett bécsi cs. felsőbb papnevelde igazgatójának kö-
szönünk e czim alatti imakönyvet : ,Kath. lelki kalauz/ Bécs-
ben, Ueberreuter Károly nyomdából, mely az ajtatos iroda-
lomnak oly jeles müveket adott. E könyv német szövegből 
fordíttatott, és pedig már a 32-ik kiadás után : ami az ima-
könyv jelességének és czélszerüségének egyik bizonyitéka. 
Föérdeme ezen imakönyvnek, hogy a kath. családi életnek 
igazi oktatója, vezetője ; a szokott reggeli, esteli, misére 
való, poenitentiatartás és szent áldozásra, ugyszinte külön-
féle lelkiszükségekre szóló imádságokon kivül, Jézus, és 
Mária szent szivéhez, a betegség idején tartandó ajtatossá-
got tüzetesen tárgyalja, az elmélkedésről szóló oktatás után 
elmélkedési mintákat, a szülők, házastársak kötelességeit, 
jól szerkesztett kis kátét, lelki olvasmányt történetekben és 
elbeszélésekben tartalmaz. Az egyházi énekek a könyv vége 
felé találhatók. Bezárja az egészet sz. Liguori Alfonz, és 
Hofbauer Kelemen rövid életrajza. Minden elemek, melyek 
a kath. életre szükségesek. Olcsósága az imakönyvnek pél-
dát lan; 28 iv, 12-ed rétben, mégis kötve 64 krajezár, szá-
zankint 44 kr. ; fűzve 54 kr., százankint 34 kr. A diszkö-
tésüek drágábbak lesznek. Főt. Dankó urnak a latin iroda-
lom több jeles, örök becsű munkákat köszön ; Szécs érsek 
alatti zsinat határozatait mult évben adta ki, logközelébb a 
győri megye egy régi zsinatának határozatai fognak kia-
datni, melyeket ft . D. J . a császári könyvtárban felfedezett ; 
ezen imakönyv által a magyar a jkú hivek háláját biztosí-
totta magának. 

Híre kering, hogy a máltai rend, mely most már majd 
nem egyedül csak tiszteleti név, az ő nagy terjedelmű javai-
val a szentszék hadi védelmére, s tiszti testőrségére ajánlaná 
fel magát ; a jószágok jövedelmének egyik része ezután is 
koródákra fordíttatnék. — Ez csak kósza hír, melyet talán 
csak az aggódó szeretet talált fel ; de mely ha létre jövend, 
a máltai rend megifjodik, régi rendeltetésére egészen vissza-
tér. Hitetlenek, a pogány töröknél gonoszabbak, az erkölcs-
telenség bünbarlangjainak lakói, árulás, esküszegés által, s 
a nagyravágyás csábjai között szolgálatba fogadott egy ki-
rályi korona segítségével hatalomra vergődvén osti-omolják 
ma a szentszéket, a kath. anyaszentegyházat, a ker. hitet ; 
e szerzet a betegek ápolása mellett ily ellenségek ellen 
védelemre is szánta magát. A rend nagymestere most her-
czeg Colloredó, aki jelenleg Bécsben lakik. 

A csehországi zavarok sok fejet komoly elmélkedésre 
birtak. Társadalmi kapcsaink szakadoznak a társadalmi 
szervezés liiu kísérleteiben. Nagykorúvá akar ják tenni a 
népet, s kiskorúvá teszik. Elveszik a plébánostól, s gensdarm-
nak fegyvere alá helyezik. O ! az ember engedelmességre te-
remtetett, nem pedig szabadságra, mikint a liberálisok akar-
ják . Vagy erkölcsi tekintélynek engedelmeskedik, vagy 
fegyvernek. Minden plébános szellemi tekintélyének leron-
tását 10 gensdárral kell pótolni. A deficitet az erkölcs te-
kintélyében a gensdár pótolja : s lesz a nép szolga-csoport. 
Akik a csehországi kihágások ellen szót emelnek, jobb volna 
saját irodalmi s szónoki működésüket vizsgálatra venni. 
Nem csufolják-e a papot '? Nem gányolják-e a processiokat ? 
Nem zárják-e ki a papot az iskolából ? A papot csak a gens-
damt pótolja. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, april 14-én. £ 9 , I. Félév. 1866 

TARTALOM : Adalék a szentírás jelképi magyaráza-
tához. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki határozat. — 
Vegyesek. 

A d a l é k 

a s z e n t í r á s j e l k é p i m a g y a r á z a t á h o z . 

VII . A k e t t é s z a k a d t o r s z á g . Salamon 
halála után Israel elszakadt Judától, királyul Jero-
boamot választá magának, és hogy a politikai elsza-
kadást föntartsa, megszilárdítsa, hozzácsatolta a val-
lásit is. Jeroboam két borjut állított föl, Danban 
tudnillik és Bethelben, hogy alattvalóit Jerusalem-
től távol tartsa. J u d a pedig a régi valláshoz és an-
nak szentélyéhez, a templomhoz ragaszkodott, meg-
tartotta az Aaron és Levi nemzetségéből származott 
papokat, a Jehova által rendelt áldozatokat, hitága-
zatokat és szokásokat. 

I lyen volt a 16-ik századbeli szakadás is, Leg-
közelebbi oka a Romától való idegenkedés volt, me-
lyet növeltek a politikai ellenkezésből és elválási 
viszketegből származott panaszai a fejedelmeknek a 
császár ellen, az alsóbb nemességnek a fejedelmek, 
a polgárok és parasztoké eddigi elöljáróik ellen. 
Forrongás volt minden viszonyokban anélkül, hogy 
az u j alakok még kellő kinyomatot nyertek volna ; 
az ős hit pedig és a rajta feneklő közrend akadá-
lyozá az egymással küzdő ellentéteknek forradalmi 
rohamát. Az ekkép forrongó gyúanyagba a vak-
merő, féketlen szerzetes veté a szikrát, minekelőtte 
az egyházi reform be lett volna fejezve, a politikai 
pártok czéljuk elérése végett megragadták a vissza-
élések és vallási vi ták fonalát, merő haszonlesésből, 
kisebb vagy nagyobb függetlenség kivívásáért meg-
gyengitendők a császári hatalmat, valamint a püs-
pökök és átalában az egyház uralmát is, és azért, 
búcsút véve az ős, változhatlan hittől, nemzeti egy-
ház megalapításához fogtak. Mert a protestantismus 
lényegileg véve nem egyéb, mint a nemzetiségnek az 
egyetemesség, az egyénnek az egyházi tekintély, a 

korszellemnek a századokon keresztül vonuló ke-
resztény hagyomány fölé való emelése, mely külö-
nösen hizeleg az emberi szellem büszkeségének ; 
nem egyéb, mint a religionak alulról való fölépítése, 
az egységnek és átalánosnak megszaggatása, és az 
egész múlttal való tökéletes szakitás. Ámde, mi 
isteni, az átalános és örök, az idő és tér határain 
túlterjedő; az igaz religio nem változhatik, l énye -
gében mindig ugyanaz marad, nincs is egy ország-
nak határai közé szoritva ; a religiot függővé tenni 
a territóriumtól, azt, mi isteni és örök, az egyén 
vagy nemzetiség szerint alakitani akarni , annyi t 
tesz, mint a religiot lealacsonyítani és visszaesni a 
pogányságba, mely nemzeti isteneket imádott. Ez 
volt kezdete az u g y nevezett reformationak, mely a 
régi, áthagyományozott tanitmánytól elpártolt, a 
papságban megszakította a successiot, és mint Jero-
boam mindenkit pappá avatott, az is létesitette az 
átalános közös papságot, és mindenütt nemzeti egy-
házakat alakitott a világi felsőbbség kormányzata 
alatt. Isten végtelen bölcseségében megengedte Is-
raelnek elszakadását. Ha az ország egysége és ha-
talma nem vezérelte a nemzetet bensőbb egyességre, 
hűségre Jehova i ránt : a szakadás által előidézett 
viszály és ellenkezés lőn eszközzé, hogy a Jehova 
és törvénye iránti buzgalom fölébredne, és élesit-
tetnék. A ketté szakadt ország korában tűntek föl a 
nagy próféták, Illés, Elizeus, Jonas, Micheas és töb-
ben, kik buzgólkodtak a törvényért, a Messias eljö-
vetelébe helyzett reményt élesztették, és a hit ügyé-
ben gyakran Judaea határain tul is működtek. J u -
daeaban lánglelkü királyok is támadtak, minő volt 
Asa, Josaphat, Ezechias és Josias. 

I g y történt ez az egyházban is. A fájdalom5 

melyet a szakadás szült, üdvös lett. A keletkezett 
ellentét buzgalmat keltett, a veszély bátorságot, az 
üldözés lelkesedést idézett elő. Az elszakadás szá-
zada a nagy szenteknek százada volt ; akkor tün-
dökölt sz. Ignácz, xav. Ferencz, boroméi Károly , 
Y. Pius, Cajetán, nerei Fülöp, Theresia, keresztről 
nevezett sz. János, alcant. Péter és több mások, kik 
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az egyház bensejében fölélesztették az áhitat- és 
Isten szeretetének lángját, kivülre pedig Isten or-
szágát terjesztettékés védelmezték; nem kevesbbé 
az egyház javáért buzgólkodó fejedelmeket is mutat 
föl nagyobb számmal, kik mindent elkövettek az 
ős hit oltalmára, megszilárdítására, és habár sok 
szerencsétlenség, veszteség érte is őket, mégsem 
ingattattak meg az egyház iránti hűségükben, buz-
galmukban, mint Josaphat sem, ámbár az etzion-
geberi kikötőben hajói vihar által szétzuzattak. 

Az éjszaki ország mindamellett, hogy'politikai-
lag hatalmasabb volt, és ily összeköttetésekre fek-
tette reményét, csakhamar legyőzettetett az ellensé-
ges ero által. Achab és Jezabel megalapították á 
bálványok tiszteletét, üldözték a prófétákat, és az 
igaz religiot majdnem végkép kiirtották ; utódaik is 
szintazon ösvényen jártak. Földi hatalomba bízva, 
földi hatalom által döntetett is meg, zsákmányul az 
assyriaiak hatalmába esvén. Azonban a déli orézág 
is, ámbár néhány jó fejedelme volt, mintegy száz-
harmincz esztendővel később enyészetnek indult, 
mert abban is némely királyném JehoVába helyezte 
bizalmát, hanem inkább saját erejére, vagy politi-
kai szövetkezésekre támaszkodott, és mint Manasses 
az országot a bujaság és bálványok uudokságával 
fertőztették meg, Isten haragját vonta ekkép ezen 
ország is magára, és a babyloniák által még a tem-
plom is leromboltatván lakosai fogságba hurczol-
t, attak. 

VIII . Az a s s y r i a i é s b a b y lo n i a i f o g -
s á g . Váljon mit jelent a keresztény népek történel-
mében Assyria- és Babylöniának ezen hatalmasko-
dása Israel és Judaea fölött? Az assyriaiak és ba-
byloniak leigázták Israelnek fejedelmeit, kik egye- ' 
dül a földi hatalom- és segélyre támaszkodtak, kik 
nem akartak már többé Jehovától függni, hanem 
idegen nemzetek segélyében bizakodtak ; miért is az 
eddigi, az isteni kinyilatkoztatáson alapuló állam-
rendszert, a theocratiát megdöntötték, és saját aka-
ratjukat, kényüket minden fölé helyezvén, pusztán 
világi uralmat alakitottak. Amiben vétkeztek, azál-
tal bűnhődtek is, az egyedül természeti alapra fek-
tetett, önmagára pöffeszkedő, semmi, magasabb jogot 
el nem ismerő fejedelmi hatalom az idegen nemze-
teknek szintén semmi jogot nem tisztelő nyers -ereje 
által támadtatottmeg és rontatott le; Babylonnak és 
Assyriának uralma a keresztény népek történelmé-
ben a forradalom uralma, mely nem egyéb, mint a 
minden tekintélyt támogató egyháztól való elpárto-
lás által előidézett lázadás a fönálló államrendszer 

ellen, megbuktatása az isteni rendtől elszakadt és 
önnön világi erejében bizakodó fejedelmi hatalom-
nak, az állami és politikai rendnek nem fölülről, 
hanem alulróli megalapítása, nem Istennel, hanem 
a népnek kegyelméből, vagy valakinek saját Önké-
nyéből. Ami Israel történetében a külső ellenség, ki 
mindenbe beavatkozik és mindent lerombol ; az a 
kereszténység történelmében az egyháztól elszakadt 
népek közt nagyranevelt ellenség, tudnillik a be-
lülről kifelé ható rombolás. A forradalom az egy-
háztól elpártolt Angolországban, a protestantismus 
e főállamában, alapíttatott meg és neveltetett nagyra, 
innen átment Francziaországba, mely ujabb időkben 
a többinek élére állott, és az eddigi államrendet ha-
lomra dönté. 

Angolországban az egyháztóli elszakadás oly 
erőszak- és kegyetlenséggel vitetett véghez, minő 
más országokban sehol sem használtatott; ott egy 
uj Achab és egy második Jezabel, ki uralomravá-
gyó, kegyetlen, buja és kapzsi volt mint a régi, az 
ős hit szolgáit és követőit üldözte, lemészároltatta, 
javaikat elkobozta, ravaszság- és hatalomra támasz-
kodva mindkettő az egyház fejévé tolta föl magát ; 
miért is ott a vallási elpártolást csakhamar a poli-
tikai .is követte. VIII . Henrik halála óta alig folyt 
le egy század, és ime a monarchia meg lőn buktatva. 
I. Károly király 1649-ben a vérpadra hurczoltatott, 
a felsőbbség hatalmáról szóló keresztény elveken a 
forradalmiak győztek ; Assur uralgott Israel fölött. 

Nem is egészen 150 év után, következett Fran-
cziaország. Ezen ország, hol a tizenhetedik század-
ban az egyház nagy virágzásnak örvendett, és melyre 
a vallási ügyeknek eddig Németországra bizott ve-
zetése átmenni látszott, fejedelmeinek fölfuvalkodott-
sága és erkölcstelensége által az enyészet felé so-
dortatott. Minekutána XIV. Lajos sem az egyháznak 
sem a népnek jogait nem tisztelte, XV. Lajos pedig 
mint egy második Manasses, erkölcstelenségének 
bűzével az egész országot elárasztotta, az encyclo-
paedisták hitetlenségének az ajtót és kaput megnyi-
totta, és nemzetségének többi sarjaival az egyházat 
és intézményeit károsította: kiöntötte Isten harag-
ját a' fejedelmeinek bűnei által is megfertőztetett or-
szágra, és még a szerencsétlen XVI. Lajosnak ne-
mes, vallásos lelkülete által sem engesztelődött ki. 
Eljöttek Babylon hadai, a népnek Istentől és az egy-
háztól elpártolt rétegei- és mélyéből fölmerült a 
forradalom, elözönlötte az országot, megszentségte-
lenítette az egyházakat és szentélyeket, rabolt, pusz-
tított, gyilkolt, mint egykor a chaldeusok Jerusa-



lemben, és megdöntötte az eddig főnállott egész rendet ; Ba-
bel legyőzte Jndát és fogságba hurczolta. A Nagy-Károly 
által alapított keresztény társadalom megbukott a forrada-
lom ütései alatt. Az egyház, az államtól elhagyattatva, ön-
álló uton akar haladni, azonban az u j ellenfél, tudván ere-
detét és ezélját, annak fönállása ellen is dühöng. 

' Megbuktatván az államot, akarja, hogy a dolgok u j 
rendje előtt minden meghajoljon ; ami pedig vele ellenkezni 
merészel, irtattassék ki ; győzelmi mámorában az egyházat 
is meg akarja, mint az államhatalomról szóló keresztény 
alapelveknek hajlithatlan képviselőjét, semmisíteni ; — de 
nem képes ! Dániel prófétának könyvében olvasható,, hogy 
a babyloniai király, Nabuchodonozor, egy nagy bálvány-
szobrot készíttetett, az elöljárókat a népekkel együtt kény-
szeritette annak imádására. Le is borultak előtte mindnyá-
jan, csak a zsidó népek képviselői, Ananias, Azarias, Misael 
nem. A haragra gyuladt király parancsa szerint égő kemen-
czébe vettettek. Azonban mig a tüz a hohérokat fölemészté, 
megkímélte a három ifjút, kik az angyaltól megóvatva, dics-
énekek közt járkál tak a lángok közt. A király álmélkodva 
e csudadolog fölött, kiszabadítja az ifjúkat, hirdeti a zsidók 
Istenének hatalmát, dicsőségét, és megtiltja káromoltatását. 

Váljon mit jelent ezen elbeszélés? Babylon fejedelme 
jelenti a forradalom uralmát. A bálványszobor, melyet min-
denki imádni tartozott , a dolgok uj rendje, az istenitett 
természet, az istenitett ész, az istenitett állam, mely Isten 
helyét foglalja el. Ki ezt imádni vonakodik, arra az izzó 
kemencze büntetése vár, tudnillik tömlöcz, számkivetés, vér-
pad. Mindannyian hódolnak neki, csa,k az egyház nem ; ez 
vonakodik elismerni az uj rendet, mely az isteni jogot többé 
nem tiszteli. Kegyetlen üldözés ront emiatt reá, de annak 
tüze nem emészti őt fel, hanem fölemészti szorongatóit, föl-
emészti azokat, kik e tüzet ellene támaszták. A cons'titutio-
nalistákat fölemésztik a girondisták, ezeket megbuktatják 
a hegypártiak ; a hegypártbeli vér- és rém-embereket leve-
rik a 9-ik thermidor hősének hatalmas csapásai ; a forrada-
lom, mint egy második chronos, saját gyermekeit falja föl. 
Az egyház azonban az üldözés égő kemenczéjéből győzel-
mesen lép ki, mert isteni véderő őrködött fölötte. Csudálko-
zás lepi meg emiatt Nabuchodonozort ; bámul Napoléon, kit 
a felforgatás hullámai consulságra, trónra emeltek, beis-
meri az egyház hatalmát, kiirthatlan életét, elhatározza ma-
gát annak védelmére, emelésére és concordatumot köt ; mig 
a forradalom ezredéves országokat elpusztitott, az egyház 
majdnem sértetlenül állotta ki az üldözés tüzét, és keresztül 
esve a tűzpróbán, újra kifejti áldásos tevékenységét. 

Ez századunk első éveiben történt. Nem sokára uj fer-
geteg támadt. A forradalom hatalmas fejedelme gyengébb 
levén mint voltak a hullámok, melyek őt fölemelték, semmi 
önálló hatalmat sem maga mellett tűrni ; az egyházat is ter-
vei szolgálatába akarta szegődtetni, uralkodási és nagyravá-
gyásának eszközeül használni ; akarta, hogy az egyház feje 
szintén hajoljon meg előtte ; de csakhamar elérte őt a bün-
tetés. 

Almában Nabuchodonozor egy fát látott, melynek 
csúcsa az egekig nyúlt fel, ágai a föld határáig terjedtek ; 
de hallottá e szózatot is az égből : vágjátok le a fát ; gyö-
kerét azonban hagyjátok a földben, hadd nedvesitse azt a 

harmat, és legyen osztályosa a vad állatoknak. Vétessék el 
tőle az emberi sziv, és helyette adassék neki állatnak szive. 
Hét idő forogjon le fölötte, mig az emberek elismerik, hogy 
Isten országol az emberek birodalmában, és annak adja azt 
át, kinek akarja. Mindez, mint tudva van, teljesült Nabucho-
donozoron, büszkeségeért az állatok közt bűnhődött őrült-
ségébon, mig elismeri, hogy Istentöl van minden hatalom. 
Ez volt a jövendölésnek első teljesülése, azonban volt annak 
egy második, távolabbi jelentősége is, mely napjainkban 
ment teljesedésbe. 

Váljon ki volt ezen hatalmas fa, melynek csúcsa az 
egekig ért, ágai pedig a föld határáig terjedtek, ha nem 
Napoléonnak, e második Nabuchodonozornak hatalma? Ezen 
hatalmának tudatában gőggel lépett ő fel mindenütt, kirá-
lyok hódoltak neki ; nagyravágyása, büszkesége nem ismert 
határt, kezét Krisztus helytartójának szentséges személye 
ellen is kiterjeszteni elég vakmerő volt. Ámde Isten őrkö-
dött, és ismét hallatszott e' szózata : döntsétek le az óriási 
fának törzsét, vágjátok le ágait. Az elszédített uralkodó azt 
gondolá gőgje esztelenségében, hogy semmi sem állhat ellene; 
azonban Oroszország jégföldjén megdermedett hatalma. 
Trónjáról lesujtatott, és kik azelőtt szolgálták őt, kiket ő 
emelt föl és kik kegyelméből éltek, most futottak tőle, mint 
az állatok és madarak elhagyták ama nagy fát. Es hol volt 
lakhelye ? A világtenger egy magányos szigetén, távol az 
emberektől. Itt áztatta őt az ég harmatja, ott jutott annak 
elismerésére, hogy lakik az égben egy ur, ki országokat ád 
és elvesz. Ott józanult ő ki, és a magasabb erő előtt megha-
jolva, alázattal ismerte el az Urnák istenségét és evangéliu-
mának isteni erejét. Meddig tartott száműzetése ? Hét időig, 
hét esztendeig ; 1814-től, melyben Elba szigetére számki-
vettetett, 1821-ig, midőn sz. Ilonán meghalt. A fa ledönte-
tett, de gyökere megmaradt. Napoléon és családja kizárat-
tatott a franczia uralomból, sőt megtiltatott neki az ország-
ban tartózkodni, és az emberek akarat ját tekintve, a gyökér 
alig hajthatott volna többé ki- De Isten szava itt is teljese-
désbe ment ; a gyökér újra kihajtott, és a forradalmi csá-
szárt bölcseségtől, hatalom-és fénytől környezetten látjuk 
nagybátyjának trónján ülni. Ö újra kihirdette és fön is tart ja 
azon elveket, melyek családját trónra emelték ; Babylon 
még uralkodik, még teljesiti missioját. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 6-án. Elmúlt a nagyböjt, a bűnbánat és 

kegyelem ideje, a lármás mulatságok előtérbe léphetnének, 
ha a nagyböjtben is megszűntek volna a lármás mulatságok ; 
mert mig az egyház igy sopánkodott': peccavimus, injuste 
egimus, iniquitatem fecimus, miserere nobis! addig több evő-
és ivóhelyen nem hiányzott a sonitus tubae et iîstulae, et 
citharae, sambucae et psalterii, et symphoniae, et universi 
generis musiçorum; persze ez is rendén van, némelyek előtt, 
kik az anyagi jólléten kivül semmiféle más jóllétet nem is-
mernek. De minek ilyféle komor gondolatok ? nincs-e ez 
másutt is igy ? nem panaszkodott e Favre Parisban a multhó 
második felében, ki a többi közt a színházakról szólván, 
azokat a könnyelműség és tisztátalanság főhelyének mondja, 
hol szemtelen meztelenségek állíttatnak a néző elé ! panasz-
kodik álarczos bálok ellen. stb. 
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A nagyböjt vége a nagyhét is elmúlt, megkezdettek a 
templomokban a nagyszerű ájtatosságok, s különösen örül-
tünk a belvárosi templomban ozidén legelőször ünnepély-
lyel tartatott matutinum tenebrarumokon , melyeket ft. 
Sehwendtner Mihály plébános ur ültetett be a belvárosi tem-
plomba. Nem lehet végül meg nem emlékezni a feltámadási 
körmenetről, moly estefelé tartatott a belvárosi plébánián, s 
igen örültünk a diszöltözetben megjelent főpolgármester 
Rottenbiller L. és városi tanácsos urak, valamint több mái-
őszbe borult fejű választott polgár jelenlétén ; örültünk, mert 
regis ad exemplum stb ; de továbbá, mert mindannyi tisz-
tességes ősz fej, mely az isteniszolgálaton imádkozni megje-
lenik, tanuságul szolgál hogy : „fecisti nos ad te Deus ; et 
inquietum est cor nostrum, donee roquiescat in te." 

GYOR, april 3-án. A nagyhéti s húsvéti ajtatosságok 
székesegyházunkban, ezen kivül a két plébániában, s a szer-
zetes házak templomaiban példásan, mindnyájunk lelki vi-
gasztalására és épülésére megtartattak. A nagyböjti buzgó 
szónokok fáradozásai, s nm. püspökünk czélszerü intézkedé-
sei dús aratást hoztak. Minden templomokban végzett ajta-
tosságokat felülmúlták a megyei püspök által oly nagy költsé-
gen uj díszbe hozott székesegyházunk ajtatosságai. Boldog 
város, moly püspöknek lehet székhelye, földi áldásokon ki-
vül a lelki hasznokat minden más városnál bővebben szedi. 

A nagyhéti szertartásokat nm. püspökünk végezte, 
délután pedig a matutinum tenebrarum éneklésén mindig 
jelen volt. Nagycsütörtökön a szentmise alatt, a székváros 
számos papjain, a két papnevelde növendékein kivül, a hi-
vek minden osztályából 300-nál többen áldoztak, kik mind-
nyájan, csendesen épületes rendben, olvasót, vagy imakönyv-
ből imádkozva, léptek elő a főoltárhoz, melynek lépcsőin 
térdelve, mindnyájan a püspök kezéből vették az Oltári-
szentséget. A gyónószékek kora reggeltől egész délig ostro-
moltattak, s kik még a püspök által kiosztott áldozás előtt 
gyónásukat el nem végezték, később az oldaloltárnál, mely-
ben a szentség szokott tartatni, áldoztak. A gyónások és ál-
dozások ily nagy száma a többi templomokban, különösen a 
sarutlan carmeliták templomában is volt. A koldusok lábai-
nak mosása, csókolása, ezeknek megvendégelése s megaján-
dékoztatása, s az összes városi papságnak a szeretett, tisztelt 
főpásztor, valóságos lelkiatya körül összegyűjtése szokott 
módon történt. E napon szenteltettek az özvegy fehérvári 
megye számára is az olajok. A hosszas szertartás alatt, kez-
detétől végig, a templom telve volt, kik székekbe nem jut-
hattak, azoknak kitartási erőt az állásban az éber, az eleven 
istenesség kölcsönzött. Nem lehet nem venni észre népünkön 
az éledő, az erősödő ajtatosságot, a szentségekkeli élést, a 
templomnak szeretetét, és ezt évről évre jobban. A kath. 
szivérzelem, a kath. akarat, nem csak abban nyilatkozik, 
hogy templomaink mindig számosabban látogattatnak ; ha-
nem a polgári életben is gyökeret vert, s érvényesiti magát, 
amikor alkalma van. A kath. szivérzelem és akarat, anélkül 
hogy sértene valakit, saját jogával él, s örszommel van, hogy 
érdekei a polgári életben se szoríttassanak háttérbe. Pedig 
ezek sok helyütt leszoríttatnak, gondoljunk csak az ország-
gyűlés egyik első tagjának nyilatkozatára. A csendes de 
szilárd akarat, ez a mi kath. életünk nyilatkozata, a mai 
téveszmék, néha szándékos, balsugallatu izgatások, csábitá-

sok között is. Hogy mindezekre a jó magot megyés püspö-
künk vetette el, hogy mindezt atyai gondoskodása, szelíd-
sége mellett erős szándéka élteti ; hogy ezt az ő jótékony-
sága, az ö nyájassága, leereszkedése, a nép minden rétegei-
vel, a legfelsőbbtől a legalsóbbig folytonos érintkezése gya-
rapítja ; hogy Győr városa lakóinak bizalmát, szeretetét osz-
tatlanul birja, s a hatalmában levő népbizalommal, a szék-
városba jól kiválasztott s buzgóságban megtartott papságá-
val, az eszközök okos használata mellett létrehozott egyle-
tekkel, az ő kezdeményezése, közbelépése következtében az 
Isten Szentlelkével megáldott carmelita szerzettel, az általa 
alapított apáczák leánytanodájával, kórházával viszi véghez, 
s hogy városunkban máskor előfordult, s másutt előforduló 
szomoritó eseményeket ily vigasztaló tünemények váltották 
fel, nem szükség emlitenem ; csak azért említem, mi-
vel nagycsütörtök, papságunknak ünnepnapja levén, hiva-
tásunk téréit, múltját, jelenét, jövőjét minden jólélek elmél-
kedési tárgyul választja. Példás székváros az egész megyére 
áldásos befolyást gyakorol ; példás lesz a székváros, ha nem 
ajáulgatások, nem földi tekintetek, hanem főpapi lelkisme-
retből jól megválasztott, s ut pupilla oculi megőrzött, a fő-
pásztor által igy megtartott papsága vagyon, mely, a mai 
nehéz időben, a kath. élet növelésére, érvényesítésére minden 
czélszerü szent eszközt foganatba vesz. Voltak idők, mikor 
a polgári, társadalmi, állami élet minden viszonyai köze-
lünkbe hozták a népet, hozzánk csatolták, csatolva tartották : 
ma ez nincs igy, sőt minden külső viszonyok a népet az egy-
háztól elidegeníteni, s az egyháztól elidegenített keblek gyű-
löletét, megvetését ellenünk felizgatni törekszenek ; most a 
felelősség nagyobb, veszélyesebb, a munka meggyült, való-
ban, kell, kezünk az okoszarvon legyen mindig ; lelkipász-
torkodásunk a tevékenység minden izeit, minden lehető ne-
meit igénybe veszi. 

Nagypénteken, nagyszombaton székesegyházunkban 
a püspök által, és pedig a beiiedictione fontis inchoando, vég-
zett szertartások után, a feltámadás kedvező idő mellett 
megtartatott. Az idő zordonsága, mely nagypénteken hóval 
köszöntött be, a népet a templomtól vissza nem tartotta, ft. 
W. kanonok ur által mondott nagyböjti szentbeszédek eme 
zárbeszédén, mikint az egész beszéd folyamon, ugy most is 
tele templom volt ; szombaton délután, a várdomb telve volt 
néppel, mely a többi templomokban végzett feltámadástól, a 
székesegyházba sereglett. A nép ajtatosan énekelt, a növen-
dékpapok, a papneveldék olőjárói, tanárai, a székeskáptalan 
tagjai az Oltáriszentség előtt lépdeltek égő gyertyákkal, a kö-
rülálló házak ablakai ki világíttattak,a püspöki vártorony óriás 
zászlója kitüzetett ; nm. püspökünk által, ki a feltámadási 
szertartást végezte, a körmenetet vezette, az Oltáriszentség-
gel adott négyszeri áldást térdre borulva fogadtuk. 

Nagyszombaton déltájban az Erzsébet-egylet osztotta 
ki adományait a szegények között. Megyés püspökünk párt-
fogása alatt, kath. nők állottak egyletbe, hogy pénzadomá-
nyokat szerezve, a szegények testi szükségein segítve, lel-
koiket is vigasztalva, őket az egyházhoz kössék. Vallásos 
lélek gyűjti az adományokat, vallásos kéz nyújtja, osztja azt 
a szegények kezébe, hogy ez tudja, miszerint Jézus nevében 
kapja ezen adományt, tehát nem annyira ember, mint Jézus 
adja azt. Századunk bölcsei szégyenitőnek mondják az ala-
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mizsnát, akarják, hogy ezt a törvény adja, s igy a felsegélye-
zett senkinek se tartozzék háládatossággal. Defecerunt 
scrutationes multas. Szerintök a törvény, a jog forrása az em-
ber akarata ; mikor a törvényes alamizsnát veszik, csak az 
emberi akarat adományát veszik ; de kik Jézus szeretetéből 
kapják a segélyt, Jézustól kap ják ; dicsérik az Urat, ki a 
sziveket szeretetével áldozatokra gyulasztja, csókolják a ke-
zet, mely nekik Jézus szeretetének ezen adományait nyújt ja. 
Az Erzsébet-egylet 115 családnak adott húsvéti örömet. 
Mindenik család húst, kalácsot, s főt. Nogáll Károly kano-
nok ur bőkezűségéből, még 12 krajczárt kapott, melyhez a 
nm. püspök ur, ki az adományok elosztásánál, felkéretve az 
egylettől, jelen volt, saját kezével többet osztogatott. Egy 
bukott kalapostól megkerestetett az egylet, hogy 100 fr tra 
segitené fel, melylyel u j kenyérkeresetéhez a szükséges biz-
tossági pénzt letehesse. Erre felajánlotta a nála maradt 50 
kalapot, melyek mindenikeért a zsidó csak 50 krajczárt 
akar t adni. Az egylet átvette a kalapokat, 200 sorsjegyet 
árult, a 100 ftot a kalaposnak adva, ezt kenyérkeresetre fel-
segítette. A sorsok Zichy grófné egyleti elnök három éves 
leánykája által kihúzattak, az első két szám a megyés püs-
pök által megvett sorszámok valának, ki a nyert 40 kalapot 
az egyletnek ajándékozá, a harmadik nyerő Kautz, mint 
halljuk, szinte az egyletnek ajándékozta nyereményét. 

Vasárnap megyés püspökünk 9—10-ig prédikált, az-
után a nagymisét végezte. Nyolczadszor hirdette már e 
szent napon az Isten igéjét. Tárgyul Jézus Krisztus valósá-
gos halálát és valóságos feltámadását választá. A templom-
nak minden helyecskéje telve, a figyelem a beszéd első sza-
vától az utóisóig feszült volt, nem veszett el abból egyetlen 
szócska sem, mivel benne egyetlen szó sem volt fölösleges. 
Az arczok mozdulatlanul a püspökszónokra voltak irányozva. 
A nép jól tudja, mily napokon szokott megyés püspökünk 
szónokolni, azon napokon kora reggeltől telik a székesegy-
ház, kik a beharangozáskor jönnek, a hátulsó karzat alatt 
alig találnak helyet. 

Épülés, vigasztalás voltak tehát üunepeink. Mikor me-
gyés püspök által végzett négynapi istenitisztelet fölött el-
mélkodtünk, eszünkbe jutottak a Pontificale Romanum eme 
szavai : „Vis ne plebem, cui ordinandus es, et verbis docere 
et exemplis ? Vis traditiones orthodoxorum patrum, vene-
rauter suscipere, docere et servare ? Vis semper in divinis 
negotiis esse mancipatus ?" — Coufirmet hoc Deus, quod 
operatus est in nobis. 

Húsvét utáni 2-ik vasárnapon uj ünnepélyünk lesz a 
carmeliták templomában, az angyalokról nevezett Mária 
boldoggá avattatásának első háromnapos ünnepe teljes bú-
csúval. 

A ,Religio' mult első félév 12-dik és 21-dik számá-
ban közölte a boldoggáavattatásra vonatkozó okmányo-
kat ; de a carmeliták mindkét nemű szerzetes házainak tem-
plomaiban tartandó három napi ájtatosságra vonatkozó pá-
pai határozat eddig közölve nem volt, a boldoggáavatás ok-
mánya is örök becsű levén, közöljük ezeket a győri püspöki 
körlevelek gyűjteményéből. Sok lelkihasznot várunk ezen 
három naptól, szerzetes házunk böjtölései, önkénytes sanyar-
gattatásai, ugyszinte a szerzet ezen uj szentének érdemei és 
esedezései dús malasztaratást Ígérnek. A gyónók nagy szá-

mát előre tudjuk. April 14-én szombaton esti 5 órakor fel-
olvastatik a pápai oklevél latin, magyar és német nyelven, 
mire a boldognak képe ,Te Deum' éneklése közben leleplez-
tetik, letenye és Salve regina énekeltetik. Vasárnap délelőtt 
9 órakor nagymise, német, — délu. 5 órakor magyar szentbe-
széd lesz. Hétfőn reggel magyar, délután német, kedden dél-
előtt német, délután magyar szentbeszéd, végre ,Te Deurn.' 
Minden nap az ünnepélyes istenitisztelet után a boldognak 
ereklyéi a hiveknek csókolásra fognak nyújtatni. Ezen na-
pon tartatik Turinban is, a boldognak működési, s halála 
helyén, a háromnapi ajtatosság, s hiszszük minden carmo-
lita szerzetházban. Ez alkalomra megjelent Lukács atyától 
Mária élete német nyelven, Sartorinál két kötetben e czim 
alatt : „Die Braut des Gekreuzigten, die selige Maria von 
den Engeln, Carmeliterin." Csinos kiadás, mint Sartori kath. 
könyvkiadónak minden kiadásai szoktak lenni ; a történeti 
liüség mellett épületes olvasmány, úgyhogy azon disz mel-
lett, mely boldog Máriáról a szerzetre ömlik, ezen munka is 
a szerzetnek dicséretére válik. A történelmi épületes előadás 
után függelékül 9 napi ajtatosság áll, és a boldognak család-
fája, mely 1531-re felvive, mutatja, hogy boldog Mária déd-
anyja Márta Gonzaga Ferdinánddal együtt Gonzaga sz. Ala-
josnak szülei valának. A család hűbéri birtoka épen azon 
Santena volt, hol a gyászos emlékű, szerencsétlen életű Ca-
vour Camillus, az összeesküdözők feje, a szentatya üldözői-
nek vezére családi sírboltjában fekszik. 

MISKOLCZ, mart. 26-án. Hétfőn, a ,nagyhét' hétfő-
jén irom e sorokat. Erre pedig nem más adott okot, mint — 
az e napokra elrendelt ujonczozás. A zajos követválasztások 
után városunk egészen régi kerekvágásába jött, âZâZ ! â 
provinciális városok csendjének rendes szinvoualára, me-
lyet a majd egy hónap óta állandóan esős-idő még csende-
sebbé tett. Azonban földerül, vagyis inkább fölmerül mart. 
26-ának hajnala, már korán reggel fölver álmomból iszonyú 
kurjongatás s anuak majd mindig hü szövetségese — a ki-
sujtásozott mindenféle káromkodás, hirtelen nem tudtam el-
gondolni, ha váljon Miskolczon Vagyok-e, vagy valami hir-
liedt pusztán — a szegénylegények tanyáján ? Ki megyek, 
kérdezem, hogy mi okozza e zajt, e széles, de erőltetett ked-
vet ; hát azon feleletet kapom, hogy — ujonczoznak. Higyje 
el, felforrott ereimben a vér, látván a ,nagyhetet/ e vezek-
lési hetet, ezen, minden vallásfolekezeti kereszténytől egy-
aránt vallásos buzgalommal megszentelendő hetet, melyen 
váltságunk legnagyobb titka ületik, igy megzavartatni ! 
Nem tudjuk, hogy váljon ki rendelte el azt a ,nagyhétre. ' — 
Nem teszszük fel a magas kormányról, hogy az ujonczozást 
épen e szent napokra akarta volna tenni. Mi hódolunk a ma-
gas kormány rendeleteinek, mert tudjuk, hogy : non est po-
testas, nisi a Deo ; tudjuk hogy irva van : obedite praeposi-
tis vestris ; tudjuk, hogy a szentkönyv lapjain ragyog ez is : 
reddite, quae sunt caesaris, caesari ; de azt is tudjuk és 
ugyanazon szentkönyvben olvassuk hogy : reddite . . . . et 
quae sunt Dei, Deo . . . . s igy lehetetlen meg nem szomo-
rodnunk ezen intézkedésen. Hallottuk ugyan, hogy az csak 
csütörtökig fog tartani, aztán elnapolják húsvét utánra. Erre 
csak azt válaszoljuk, hogy a ,nagyhét' nem csötörtökkel, 
hanem virágvasárnappal kezdődik. Erről mindenki meggyő-
ződhetett, aki ez napi sz. misén jelen volt, hallván Urunk 



kínszenvedése történetét, az úgynevezett ,passiót' a kar ál-
tal énekeltetni. 

Maga ö Felsége apostoli királyunk — araint a hirla-
pokban olvassuk — megsziinteté a kihallgatásokat — a 
,nagyhét' miatt. Az országgyűlés is elnapolta magát egész 
april 16-ig — a szent-ünnepek miatt. Már pedig tekintve ö 
Felségének audientiáit, ugy szinte az országgyűlés üléseit, 
vajmi mérhetlen vonal választja el azokat az ujonczozástól ! 
Az ily.intézkedés által a különben elkeseredett kedélyű if-
jakat , még elkeseredettebbekké teszik, nem engedvén meg 
nekik a Megváltó kínszenvedései — s haláláról békével el-
mélkedni s annak dicső feltámadását, hitünk e sarkkövét, 
illőleg megünnepelni. E sorokat csak azért irtuk, hogy az 
ily keresztény keblet mélyen megszomoritó intézkedések a 
jövőre nézve elmaradjanak. Dixi et salvavi animam ineam. 
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Szentszéki határozat. 
I. 

P I U S PP . IX. 
Ad perpetuam rei memóriám. 

Sapienter ac vere de Ecclesia Dei scribebat s. Cypria-
nus, „floribus ejus nec rosae, nec lilia desunt", nimirum ut 
conspersa rubuit fortissimorum martyrum sanguine, sic al-
bicantibus virginum liliis exornata nitescit. Nulla enim vero 
aetate in catholica Ecclesia defuerunt generosae indolis pu-
ellae, quae restincto carnis ardore mortalibus nuptiis imina-
culati agni nuptias anteposuerunt, atque adeo virtutum oleo 
ornantes lampades suas, divino sponso obviam factae feliciter 
ab eo sunt in aethereum thalamum introductae. Huic illustri 
virginum agmini adcensenda est venerabilis Dei famula Ma-
ria ab angelis ex ordine religiosarum sororum carmelitidum 
excalceatarum quo praestantissimarum exercitatione virtu-
tum virginitatis decus adornavit, adauxit. Haec porro Au-
gustae Taurinorum ab Joanne Donato Fontanella de Baldis-
sero comité, et Maria Tana de Santena conjugibus aeque pi-
etate ac nobilitate conspicuis orta, et christianae disciplinae 
praeceptionibus instituta a prima aetatula de se magna, ac 
praeclara spopondit. Quippe a puerilibus ludis abstinens se-
cretioribus se occultabat cubiculis, ut orationi vacaret atten-
tius, ac licet paterna in domo bonis omnibus affluente nullis 
careret voluptatum illecebris, numquam tarnen capta ab iis 
est, sed ex lectitandis sacrorum virorum gestis sic exarsit 
severioris vitae studio, ut una cum fratre paternis aedibus 
aufugere, seque desertum in locum conferre proposuerit. Ex 
recolendis vero Christi Domini cruciatibus tanto patiendi 
amore vel a primis annis affecta est, ut jejuniis, vigiliis, 
omhique asperitatum genere afflictare corpus institerit. Ad-
huc sexennis nihil magis habebat in votis, quam ut sanctis-
simo Christi corpore se reficeret, quod quum primum fuit 
assequuta, majoris divini ainoris flammas in corde concepit. 
Quantis proposita periculis innocentia sit mature intelligens, 
veluti Noemica columba non inveniens in terris ubi requie-
sceret, pes ejus redivit in arcam, ita claustrorum in latebras 
se rccipere statuit, ut castitatis florem ab omni labe servaret 
immunem. Huic obstitit consilio parens, quae filiam benemo-
ratam, et in familiae decus succrescentem, a suo latere di-

velli aegro animo ferret ; sed tandem victa precibus, victa 
etiam lacrymis optatam illi veniam concessit. Qua impetrata 
nobilis puella laeta, atque alacris advolans ad religiosas so-
roros ordinis Carmelitarum excalceatas sanctae Christinae 
Augustae Taurinorum sacris induta vestibus est anno 
MDCLXXVI. In tyrocinio christianae perfectionis iter sic 
animose suscepit excurrendum. ut in admirationem sui rape-
ret reliquas sodales. Postquam vero solemnia vota nuncupas-
set, grave ac diuturnum subiit virtutis experimentum, siqui-
dem per annos sex, Deo sic volente, coelesti quavis jucundi-
tate, ac lumine caruit, quibus perfundi soient ac recreari pi-
orum hominum mentes, et quasi obscurae noctis obvoluta 
tenebris illud iterare cum regio vate cogebatur „probasti me 
Deu3, et visitasti nocte." Ad haec porro multiplici tentatio-
num genere ab inferno hoste lacessita et vexata, vitam tra-
xit quovis poenarum genere acerbiorem. Sedata denique di-
vino beneficio hac tanta animi tempestate, coelestibus recre-
ari deliciis uberrime coepit, sic ut intimis abrepta sensibus 
perstaret, quoties de Deo cogitaret, aut loqueretur. Quum 
insigni opinione virtutis apud sodales merito floreret, omnium 
suffragio dignissima habita est, cui tyruncularum cura ac re-
gimen, exinde vero supremum asceterii moderamen iteratis 
etiam vicibus invitae ac reluctanti demandaretur. Quibus 
muneribus venerabilis Dei famula sic perfuncta est, ut ma-
gistra ac dux esset omnibus ad ineundam et absolvendam 
religiosae perfectionis viam. Scilicet elucebat in ipsa singu-
laris animi demissio, praecipua erga Deum Caritas, num-
quam intermissum precationis Studium, accuratissima legum 
omnium observantia, inusitatus sese afflictandi ardor, ut re-
ferre videretur s. Aloysium Gonzagam, materno genere se 
proxime attingentem, qui quidem admirabilem vitae inno-
centiam singulari austeritate cumula vit. Divinae gloriae pro-
pagandae studiosissima superatis difficultatibus omnibus, no-
vum sui ordinis monasterium in monte Calerio excitavit, ac 
licet absens sacras virgines inibi degentes ad omnium vir-
tutum laudem incendit, erexit. Caritate erga proximum 
ducta graviter angebatur tot perditos homines in aeternae 
mortis periculo versari, assiduisque precibus, et voluntariis 
cruciatibus illud ab divina dementia contendebat, ut ipsi 
gratiae coelestis auxilio in viam possent redire salutis. Quod 
caritatis officium erga animas pariter exercuit, quae pia-
culari igne torquentur : quippe et precationibus, et corporis 
afflictationibus statas eis poenas contrahere, et in coelestem 
beatitatem ingressum maturare studebat. Singulari pietatis 
studio beatissimam Virginem Dei Matrem, ejusque sponsum 
s. Josephum prosecuta est, quibus exoratis patriam suam ab 
hostili incursione atque impetu liberavit. Denique gravi cor-
repta morbo, quum praeclara edidisset christianae patientiae 
documenta, coelestes nuptias anhelans placidissime conquie-
vit in osculo Domini die XVI. decembris anni MDCCXVII. 
Quae de illius sanctitate invaluerat opinio, longe multumque 
aucta est post pretiosam ejusdem mortem, accedente prodi-
giorum celebritate, quae a Deo patrata illius suffragio fere-
bantur. Quamobrem de venerabilis Dei famulae vita ac vir-
tutibus delata causa est ad congregationem VV. F F . NN. S. 
R. E. Cardinalium legitimis ritibus tuendis praepositorum, 
rebusque omnibus maturo judicio ponderatis, virtutes quibus 
Dei famula inclaruerat heroicum attigisse culmen decrevit 
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fel. rec. Pius VI. praecessor Noster editis liac super re litte-
ris die V. maji anno MDCCLXXVIII . Postea agitari quae-
stio eepit de miraculis, quibus venerabilis Mariae ab angelis 
heroica virtus confirmari dicebatur, ac diligenti instituto 
examine duo ex Ulis vera, atque explorata judicata sunt. 
Nosque de illorum veritate decretum edidimus octavo Idus 
januarias labentis anni MDCCCLXV. Hoc restabat unum, 
ut memoratae congregationis Cardinales interrogarentur , 
num venerabilem Dei famulam inter beatas recenseri posse 
existimarent ; iique in generali conventu coram Nobis habito 
quarto Idus januarias currentis anni tuto id fieri posse una-
nimi consensu responderunt. Attamen in re tanti momenti 
Nostrani pandere mentem distulimus, donee ferventi prece a 
patre luminum subsidium opemque posceremus. Quod cum 
impense fecissemus, tandem tertio Kalendas martii anni 
ejusdem solemni decreto pronunciavimus: procedi tuto posse 
ad solemnem venerabilis Mariae ab Angelis beatificationem. 
Nos igitur permoti precibus universi ordinis Carmelitarum 
excalceatorum, ex memoratae Cai-dinalium congregationis 
consilio et assensu, auctoritate Nostra apostolica harum lit-
terarum vi facultatem impertimur, ut eadem venerabilis Dei 
famula Maria ab angelis Beatae nomine in posterum nuncu-
petur, ejusque corpus, et lipsana, seu reliquiae, non tamen in 
solemnibus supplicationibus deferendae, publicae fidelium 
venerationi exponantur, atque imagines radiis decorentur. 
Praeterea eadem auctoritate Nostra concedimus, ut de illa 
recitetur officium, et missa singulis annis de communi virgi-
num cum orationibus propriis per Nos approbatis, juxta ru-
bricas missalis, et breviarii Romani. Ejusmodi vero officii 
recitationem, missaeque celebrationem fieri concedimus Au-
gustae Tauriuorum, ejusque in dioecesi, itemque omnibus in 
templis religiosarum domorum, ubi constituti reperiuntur 
fratres carmelitae excalceati, vel moniales ejusdem ordinis 
die XYI. mensis decembris ab omnibus christifidelibus tam 
saecularibus, quam regularibus, qui horas canonicas dicere 
tenentur. Quod vero ad missas attinet etiam ab omnibus sa-
cerdotibus ad occlesias, in quibus festum peragatur confiuen-
tibus. Denique concedimus, ut anno ab liisce litteris. datis 
primo solemnia beatificationis venerabilis servae Dei Mariae 
ab angelis in dioecesi, templisque supradictis celebrentur 
cum officio et missis duplicis majoris ritus, idque fieri prae-
cipimus die ab ordinariis indicenda, ac postquam eadem so-
lemnia in basilica Vaticana peracta fuerint. Non obstantibus 
constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, decretisque de 
non cultu editis, caeterisque contrariis quibuscumque. Volu-
mus autom, ut harum litterarum exemplis etiam impressis, 
dummodo mauu secretarii memoratae congregationis sacris 
ritibus praepositae subscripta sint, et sigillo praefecti munita, 
eadem prorsus in judicialibus etiam disceptationibus fides 
habeatur, quae Nostrae voluntatis signification! hisce litteris 
ostensae habenda esset. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub anuulo pisca-
toris die XXV. április anno MDCCCLXV. pontificatus No-
stri decimo nono. 

Locus -j- Sigilli. 

N. CARD. PARACCIANI CLARELLI , 

II. 
P I U S P P . I X . 

U n i v e r s i s c h r i s t i f i d e l i b u s p r a e s e n t e s l i t -
t e r a s i n s p e c t u r i s s a l u t e m e t a p o s t o l i c a m 

b e n e d i c t i o n e m . 
Cum sicut accepimus in ecclesiis fratrum monialiumque 

ordinis B. M. V. de monte Carmelo excalceat. nuncup. aole-
mnia in triduum in honorem b. MARIAE ab angelis dicti 
ordinis, quain nuper beatarum albo adcensuimus, celebrari 
velint, Nos ad augendam fidelium religionem et animarum 
salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia caritate intenti, 
omnibus et singulis utriusquo sexus christifidelibus vere poe-
nitentibus et confessis ac ' sacra communione refectis, qui 
quamlibet ex memoratis ecclesiis in uno ex tribus hujusmodi 
diebus ad uniuscujusque christifidelis libitum sibi deligendo 
devote visitaverint, ibique pro christianorum principum con-
cordia, haeresum exstirpatione, a;C sanctae m at ris Ecclesiae 
exaltatione pias àd Deum preces effuderint, quo die prae-
scriptorum id egerint, plenariam semel tantum, in qualibet 
ex dietis ecclesiis^ per unumquemque christifidelem lucrifa-
ciendam, omnium peccatorum suorum indulgentiam et remis-
sionom misericorditer in Domino concedimus. Insuper qui 
corde saltern contriti, .in quolibet ex tribus diebus pariter 
quamlibet ex memoratis ecclesiis visitaverint, ibique ut supra 
oraverint, eisdem Septem annos totidemque quadragenas de 
injunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in 
forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas onines et singu-
las indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum 
relaxationes etiam animabus christifidelium, quae Deo in 
caritate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum 
suffragii applicari posse impertimur. Praesentibus in unum 
annum tantum valituris. Volumus autem, ut praesentium lit-
terarum transsumptis seu exemplis etiam impressis manu ali-
cujus Notarii publici subscriptis et sigillo viri in ecclesiastica 
dignitate constituti munitis eadem prorsus fides adhibeatur, 
quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel 
ostensae. Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscato-
ris die XI. julii MDCCCLXV. pontificatus Nostri anno vi-
gesimo. 

N. Card. PARACCIANI CLARELLI . 
Concordat cum originali quod asservatur Romae 
in arehivio congregationis. In quorum fidem etc. 

F r . Jo. Baptista a Matre misericordiae 
Proc. gen. Carmelit. discalceat. congreg. Italiae. 

VEGYESEK. 
E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s Pollák János egyetemi 

tanárnak Pesten 1866-ki nagyböjtben mondott conferentia-
beszédeire. Ezen kitűnő szentboszédekről az előadásaikon 
nagyobbrészt jelenvolt nm. püspöki kar a legkedvezőbben 
nyilatkozott, s több illetékes oldalról kifejezett óhaj, hogy 
azok a nagy magyar közönség használatára mielőbb közzé-
tétessenok. Ezen óhajnak megfelelőleg, meg fognak azok je-
lenni az alulirt és Talabér János által szerkesztett Katho-
likus Lelkipásztor II. kötete II. füzetében, de meg fognak 
jelenni külön kiadásban is, melyre ezennel előfizetést nyi-
tunk. A legalább 8 ivre terjedendő füzetre az előfizetési dij 
70 krajezár ; az előfizetési pénzeket april végéig alulirthoz 
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küldetni kér jük. A legalább 10 példányt megrendelőknek a 
füzeteket bérmentve küldjük. A t. közönség tájékozása vé-
gett megjegyezzük, hogy előfizetési iveket nem bocsátunk 
szét. Pest, mart. 31. 1866. 

Füssy Tarnáe, 
szent-István társulati igazgató (Borz-utcza 3. sz.) 

Következő felhivást vettünk : „ F e 1 h i v á s. Tudva 
levő dolog, hogy a tizenötödik században II. Mohamed török 
császár egész Görögországot meghóditá, de még több európai 
szomszéd országokat, és ezek közt a Herczegovinát is ma-
gáévá tette. A legyőzöttek kényszerítve voltak a török ke-
gyetlenségek alatt szenvedni ; papok és nemesek, kik a Mo-
hamed hitvallására áttérni nem akartak, kard által lettek 
kivégezve, templomok, zárdák és más, Istennek szentelt 
épületek tökéletesen elpusztíttattak, és élet-halálra meg lett 
tiltva azokat ismét felépiteni. Azután más idegen ásiai né-
pek hozattak ezen országokba, az ott szülöttek kényszerítve 
lettek erdőkbe menekülni, kitéve minden szellemi és testi 
nyomornak. Isteni gondviselés következtében akkor a kö-
zeli Bosniában három ferenczi-zárda az átalános pusztítás-
ból mentve maradt, ezekből a papok életök feláldozásával 
400 év alatt vonultak ki, hogy a mindenfelé elszéledt hí-
vőknek a szent vallás tanításait és vigaszát nyújtsák oly 
annyira, hogy Istennek hála mondható, hogy a Herczegoviná-
ban ma még 50,000 keresztény van, kik a kath. valláshoz 
hiven maradtak. De a kolostorok száma sokkal csekélyebb 
volt, sem hogy egy 300 mértföld hosszú és széles téren szét-
szórt katholikusoknak elégséges segélyt nyújthatott volna, 
minek szükséges következménye volt, hogy az ország nyo-
mora a legfőbb fokra emelkedett. Igy volt ez még 1856-ban. 
— Akkor ugyan a kath. Austria, és Francziaország hatal-
masságai jótékony befolyásuk alatt a párisi congressuson 
kivivatott, hogy templomok, zárdák és iskolák építését aka-
dályozni nem szabad. Mivel a 4 százados szolgaság alatt 
végkép elszegényedett katholikusok a legcsekélyebb ösz-
szeggel sem rendelkezhetnek, alólirott, herczegovinai sz.-
ferencz missionariusok őre késztetve érzé magát, jobb kö-
rülmények között élő kath. testvéreinél gyűjtést rendezni. 
E valóban legnagyobb szükségben szerzetes testvérünket, 
igen érdemes missionarius papunkat p. Lékie Illést a ma-
gyar és erdélyországi m. udvari cancelláriák engedelme 
mellett küldjük ki Magyar- és Erdélyország kath. testvére-
inkhez, és erős bizodalommal számítunk azok hatalmas tá-
mogatására. Egyházi ékszereket és ruhadarabokat, valamint 
más az istenitisztelethez szükséges tárgyakat legnagyobb 
köszönettel fogadunk el. Magunk és szegény hivőink soha 
meg nem szűnő imádsága és Isten áldása lesz a jutalom, me-
lyet mindenkinek Ígérhetünk, ki velünk irgalmasságot cse-
lekszik. Siroki-brig Herczegovina 1866 febr. 18. 

(L. f S.) Fr. Petrus Cordik, (L. f S.) Fr. Angelus Kraljevic 
Gustos provinciális m. p. Episcopus m. p. 

Amerikában a fénian mozgalmak nagy mérvet vettek. 
A kormány, ha nem is pártolja nyiltan, • szabadon engedi 
azokat. Ez viszonzás a délszaki államoknak hadviselő fele-
kül tett elismeréseért. Angolország ellen a gyűlölet borzasz-
tóan nagy. A kath. püspökök és papoknak nehéz a helyze-
tök. Nekik a fenian mozgalmakat kárhoztatni kell, meg is 
teszik ; de evvel kath. híveiknek tévútra ragadott hazasze-
retetével ellenkezésbe jönnek. Anglia, a perfid Albion, mely 
véres üldözéseért egy kath. papnak jó szavát sem érdemelné 
meg, látja, hogy a kath. egyház szolgái, meddig igaz szol-
gái, bűnös izgatásokban részt nem vesznek. E papok a régi 
és jelenlegi üldözéseket jótéteménynyel viszonozzák, mikor 
a fénian mozgalmakat kárhoztatják. A veszély azonban 
nagy, hogy a jó kath. írek elszakadnak püspökeiktől, s mint 

a lapok irják, a prot. prédikátorok buzgólkodnak az irek 
között. Ubi fuerit cadaver, illuc congregantur et aquilae. 

Vallette franczia prot. pastor által tervezett tudós egy-
let keletkeztében dugába dűlt, protestáns, zsidó, anglikán tu-
dósok az első értekezlet nagy lármája között a gyermeket a 
teknöből kiöntötték. A fiasco teljes, mielőtt a ,Bereschit 
bara' szavak francziára fordíttattak volna. A katholikus tu-
dósok, kiknek neveit az egylet névsorában olvastuk, sorban 
tiltakoznak neveik odatétele ellen, mindnyájan mondják, 
hogy tudtok nélkül írattak be neveik azon szép társaságba. 
Vallette pastor gondolta, hogy ha a kath. tudósok neveit a 
zsidó rabbik mellé írja, megtisztelve találandják magokat. 
Vallette ur a kath. credónak ellent mond ; de hogy a becsü-
let szabályainak is ellent mondjon, a francziák nem várták. 
Furcsa ! hogy a kath. credón kivül a becsület gyengédségeit 
is a közéletben oly nehéz megtartani. Ezen tudós urak be-
csületsértéssel ir ták a katholikusok neveit az ö soraik közé, 
s hozzá még ujabb becsületsértésre, hogy a hittanban enged-
ményeket, egyezményeket, egyesitményeket tegyenek. U j 
babel, nyelvtant akar kiadni, a szentkönyvet, mely az egy-
ház tulajdona, ellopja, hogy megrontsa. 

Italiában a királytól kezdve egészen a falusi jegyzőig 
mind megesküdött az alkotmány első czikkére, hogy a romai, 
apostoli, kath. religio egyedül uralkodó ; azonban napnap 
mellett ezen eskü megszegetik. Corte képviselő, mazzinia-
nus, indítványozta az alkotmány ezen czikkének eltörlését ; 
de a kormány jól tudja, hogy ha az alkotmány első czikkét 
szabad eltörülni, miért ne volna szabad azon alkotmány má-
sodik czikkét is eltörülni, mely igy hangzik : az ország mo-
narchicus állam, a savoyi ház első szülötteinek örökösödése 
szerint 'í Azért inkább practice akar ják eltörülni azon első 
czikkét. Azonban a practicus eltörlés a második czikkre is 
jöhet, mivel a nép a praxist igen könnyen megtanulja. A mi-
nister válaszolta : hogy azon első czikk értelme nem más, 
mint hogy az állam, valahányszor ünnepi szertartást tart, a 
kath. cultust választja. Az uralkodó religio tehát merő káp-
lánsági tisztkedés az állam parancsára ; s e káplánságot 
szükséges volt az alkotmány homlokára irai. A nép azonban 
másképen érez. A kormány rendszeresen vitt működéssel 
elősegíti Italia protestantisatioját ; az angol methodisták, 
quackerek, a svajczi küldönczök a kormány fedezete alatt 
rontják a kath. hitet. A forradalmárok mindig pártfogoltak 
ily küldönczöket. Barletta városkában, nápolyi Bari tarto-
mányban, a nép feldühödött, a prot. küldönczöket, kik az 
igehirdetői tisztségbe talán be sem voltak avatva, megölte 
volna. Bizonyost nem mondhatni. Elég, hogy a nép elhagya-
tottságában már ilyenekre vetemedik. Mondatik, hogy a 
nagyböjti szónok lázította volna fel a népet. Ily rágalmat 
előre lehetett volna jósolni. A lázadás abban állott volna, 
hogy azon küldönczök a kath. hit lerontásán fáradoznak. 
Szabad a fizetett küldöncznek mondani : a kath. religio ba-
bonaság, a pápa antichristus, aki ezt mondja, jogával él, őt 
védeni kell ; de ha a kath pap azt mondja : a protestantis-
mus a kath. hitnek megrontása, azon küldönczök az anti-
christus bérenczei,— az már lázadás. Aesopus meséje de lupo 
et agno ad eumdem rivum számtalanszor igazoltatik. Tá-
madni, joggyakorlat, — védeni magát, — lázítás. 

Az olaszok, kik a forradalom és igy a fönálló kormány el-
len tiltakoznak, sz. József napján következő fölirat alatt küld-
ték a péterfillért : „S. Josephe — qui claris quibusque virtuti-
bus fulges — nostris benignus annue votis — Italorum animos 
divinae voluntati obsequentes facito —• invictaconstantiarobo-
ratos ad bonam spem erige — quae in adversis solatur quae su-
perante hominum malitia — meminit Deum omnipotentem re-
bus humanis praeesse."—A péterfillér csak 130,000 f rank volt. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, april 18-án. S O . í. Félév. 1866. 

TARTALOM : Adalék a szentirás jelképi magyaráza-
tához. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A d a l é k 

a s z e n t í r á s j e l k é p i m a g y a r á z a t á h o z . 

IX. A j ö v ő . Ekkép eljutottunk egész nap-
jainkig. Israel története nem hagyott el bennünket, 
jól tudjuk, hol állunk. Még a babyloni fogságban 
időzünk, Balthasar uralma alatt, ki Nabuchodono-
sor utódja volt ; a forradalom uralma tart még ; él-
nek annak elvei, bevégzett tényei, phrasisai, hazug-
ságai. Ki kételkedhetnék ezen? Európában meg-
tette körútját, és nagyobb birodalmat hódított meg, 
mint Nabuchodonosor. A forradalom uralkodik né-
mely thrónon, az kormányoz a kamrákban, .ő adja 
a vezérhangot a sajtóban, zsarnokoskodik a közvé-
lemény fölött; és a fejedelmek trónjaikon méltán 
félnek tőle. Megsemmisiteni igyekszik mindazt, mi 
elveinek nem hódol, és pedig jelenleg inkább ravasz, 
alattomos dulakodással, mint nyilvános erőszakkal. 
Nabuchodouosort ugyanis Balthasar követte, vagyis 
a vad, erőszakos forradalmat az előre számitó és 
ravasz, mely veszedelmesebb amannál. Az rombolt 
ez az alapot ássa alá; amaz nyiltan fegyverrel vert 
le mindent, ez lassankint és alattomban mérgezi 
meg ; az a nyers erőt hivta ki a harezra ; ez mint 
rákfene rágódik tovább.; amaz hasonlított az orosz-
lányhoz, mely ordítása által elárulta magát és egye-
nesen megtámadta ellenfelét ; ez hasonló a leselke-
dő ragadozóhoz, mely titkos rejtekéből szökik elő ; 
amaz harczolt, rombolt, mint Nabuchodonosor, ez 
lakmároz és kéjéig, mint Balthasar, mert az anya-
giasságot és élvezetet fűzi magához, mint szövetsé-
gest, hazugság és csalás által terjeszti ki uralmát, 
és mint azon vad forradalom, ugy ezen titokban 
romboló is a szabadság védbástyája ellen harezol, 
azon szikla ellen, mely leginkább daezol vele, és ez 
az egyház feje. Mindinkább reményli, hogy ezen 

utólsó erődöt is megdönti, hogy korlátlanul ural-
kodhassék. 

Azonban az ő napjai is meg vannak számitva. 
El fog múlni a forradalom uralma is, mert csak 
büntető vessző az a népek és fejedelmek bűneiért • 
ha egyszer a bánat és bűnhődés- ideje lejárt, össze-
töri az Ur a vesszőt is. Még nincs telve a mérték^ 
de nem sokára az leszen. El fog múlni, mert meg-
csalta a népeket, és a népek öntudatra fognak 
ébredni; még sokkal több egészséges csira van a 
népben, sokkal több vallási erő. 3okkal több jó és 
igazi érzület, hogysem a forradalomnak hazugsága 
és szószegése teljes uralmat vivhatna ki a népek 
fölött, és hogy ellenhatás ne támadjon hazug üzelme 
ellen. Csalékony szólamnak lépett ő föl, és mint a 
népek szabaditója üdvözöltetett, mint Assur és Ba-
bylon egykor segitségül hivattatott Israel- és Ju-
dától, de leigázta a népeket. Szabadságot igért és 
szolgaságot szült; ahol uralkodik, mindent vasvesz-
szővel hajlit igája alá; más hatalmak szabadságát, 
önállóságát nem türi meg maga mellett. Egyenlősé-
get, testvériséget kiáltott ki, azonban a birtokos és 
birtoktalan osztályok közt még tátongóbbá tevé a 
mélységet; fölemésztette az egyház javait, és nagyra 
nevelte a pauperismust; száműzte a ker. szeretetet, 
és a szegénységet az önzésnek veti oda zsákmányul; 
kizárt a nyilvános életből minden magasabb, termé-
szetfölötti érdeket, a természeti erőket fölszabadí-
totta, szabad útlevelet adott a hitetlenség- és erkölcs-
telenségnek, de a dolgozó osztályoknak nyomora 
fokozódott az államok adósságaival, az anyagi nyo-
morral egyenlő lépést tart az erkölcsi is, és emésztő 
féreg gyanánt rágódik a közjó gyökerén. Uralmá-
nak modora, alakja minduntalan változott, de egyik 
rendszere sem állotta ki a próbát. Önkény- és gőg-
gel gyakorolta uralmát, gúnyt űzött a szentélyből, 
de gőgje csak bukását előzi meg. 

Balthasar király az ország nagyjai részére fé-
nyes lakomát rendezett, mely alatt ivószerekül a 
templom szent edényeit használta, melyeket atyja 
hozott el Jerusalemből. Ittak belőlök mindnyájan, a 
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király, az országnagyok, a király feleségei, és ágya-
sai. Ivás közben dicsénekeket zengedeztek hamis is-
teneiknek, arany, ezüst, kő, fa-bálványaiknak. Ekkor 
a királylyal szemközt a falon megjelent egy kéz, 
mely e szavakat irta reá: Mane, Thekel, Phares. A 
király elsápad, Dániel pedig ekkép fejti meg e sza-
vakat : Megszámittattak uralmadnak napjai; meg-
mérettettél, de könnyűnek találtattál ; birodalmad a 
medusok és perzsák közt meg fog osztatni. És igy 
történt, a baby Ion i uralom véget ért. Nabuchodono-
sor nemzetsége elveszett, mert megvetette a tanitást, 
melyet hatalmas ősének történelme elébe tartott, és 
elkábittatva uralma sikerétől, megvetette azt is. mi 
szent, mi isteni volt. 

Nem ugy látszik-e, mintha jelenleg a forrada-
lom szintén lakomáját tartaná, és isteneinek tiszte-
letére dicsénekeket hangoztatna? Váljon mit dicsőit 
a korszellem, mit akar elérni ? Az anyagiság győ-
zelmét! Pénz és élvezet, élvezet és pénz, ezek az ő 
bálványai, melyek előtt még az igaz Istennek is meg 
kellene hajolni. Szerinte a fölcsigázott élvezet, fé--
nyüzés, a tőke és anyagi érdekek korlátlan hatalma 
előtt az emberi szellem minden magasb érdekeinek 
el kell némulni, elenyészni, a jövő életrőli hábor-
gató megemlékezés a nyilvános életből vonuljon a 
csendes kamrácskába, és ha valaki szükségesnek 
találná, foglalkozzék vele ott néma rejtekben ; az 
Isten legyen száműzve a társadalmi életből, és he-
lyét a tűznek, gőznek, az ipar- és kereskedésnek, a 
gazdagság- és élvezeteknek istenei foglalják el. Ezt 
akarják Balthasar és az ő nagyjai : arany és ezüst, 
vas és réz. kő és fa, minden elem, mely pénzt te-
remthet, lőnek az istenek, melyeket nyugidő nélkül 
tisztelni kell. Ezen uj isteneknek uralma azonban 
egy kissé veszélyeztetik még a nép rajongása által, 
mely a régihez ragaszkodik, és a kereszténység el-
veit, melyek gyötrelmeiben neki vigaszt nyújtanak, 
nem akarja elvetni. Ez igen sérti a forradalmat, 
azonban még több sikerre is számit, mely ezen végső 
akadály fölött is győzelemre vezérlendi. Ha majd 
több eredményt vivott ki, tomboló féktelensége nyil-
vánosságra hozandja, mit most még egy kissé titko-
sabban űz ; mindazt, mi szent, mi iste'ni, gúuyolni 
fogja és megszentségteleníteni ; azonban bukása 
ekkor már a küszöbön áll. Oly elvek és hatalmas-
ságok , melyeket most figyelembe sem vesz, meg 
fogják mászni bástyáit és előkészítik romlását; a 
népek számára pedig uj korszak támadand; ezt 'a 
medusok és persák uralma jellegzi. 

Kezdődik Cyrus uralma. Elismeri a zsidók 

Istenét, elbocsátja őket Babylonból, megengedi, hogy 
templomukat fölépítsék, vallásgyakorlatuk önálló-
ságát biztositja. 

Ez Babylon megbukásának nehéz de bizonyos 
válsága után a jövő, mely legközelebb reánk vára-
kozik, tudnillik a perzsa-uralom. Ez reactio lesz a 
forradalom ellen, mely a dolgok természetfölötti 
rendjét és .minden jogot megvet, és mely, mint Ba-

. bylon, egyedül a természetnek, és a természet erői-
' nek hódol. Már az ős időben az elhatalmaskodó po-
gányság ellen fölemelkedett a perzsa religionak jobb 
szelleme, és Zoroaster a régi isteni kinyilatkoztatás 
hagyományait igyekezett megmenteni. Igy fogja az 
u j világuralom is, mely alkalmasint valamely nagy, 
hatalmas szellem és hős által leend alapitva, vagy 
inkább megszilárdítva, a religiot tisztelni és oltal-
mazni. Az israeliták Cyrustól fölszólittatván, vé-
delme alatt és gazdagon megajándékoztatva Jerusa-
lembe tértek vissza, hol ismét egyesültek az assy-
riai és babyloniai. fogság után. 

Ha a babyloniai fogság azon eredményeket 
jelenté, melyeket a forradalom az egyház megrablá-
sára és leigázására czélzó elvei, tettei által el akar 
érni: a fogságból való elbocsátás jelentheti a való-
ban jó.és igazán conservativ elemeknek, erőknek 
azon szabad mozgását, rendezett szabadságát és ön-
állóságát, melyet azon uralom engedélyez és előmoz-
dít. Vajha minél előbb bekövetkeznének e napok, 
vajha tanuja lehetne azoknak a Péter székén ülő 
nagy szenvedő, ki Babel uralma alatt most oly nagy 
hitbeli bizalommal tű r ; adja az ég. hogy ő legyen 
Zorobabel, ki az egyházat, megszabadítva a méltat-
lan hatalmaskodástól. jobb idők, átalánosb tisztelet 
felé vezesse ! 

Valóban, ha olvassuk, hogy nemcsak a babylo-
niai, hanem az assyriai fogságból is összegyülekez-
nek az israeliták és szent városuk felé tartanak Is-
tennek templomot épitendők ; méltán kérdezhetjük, 
mit jelent ez? Nem keletkezik-e itt azon remény, 
hogy a hitszakadás tátongó nyilása elenyészik, a 
régi seb beheged, és a hitre nézve tőlünk elszakadt 
atyánkfiai velünk egyesülni fognak, közakarattal 
fölépitendők az Urnák hajlékát? És valamint Juda 
és Israel mostanról kezdve hű maradt Jehovához a 
legutólsó időkig, szintén ugy látszik, hogy itt sem 
fog többé megingattatni az ős hit iránti hűség a vi-
lág végének nehéz napjáig. Nem hiányoztak ugyan 
ellenségek, mert a samariaiak, zsidók-és pogányok-
ból elegyült ezen nép, csellel és erőszakkal egyaránt 
igyekeztek akadályozni az épitést; azonban legfö-
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lebb egy időre gátolhatják csak, de meg nem hiusithatják ; 
az épitkezők egyik kézben kardot, a másikban vakolót. 
tartva, emelik az épületet, és Istenbe vetett bizalmukat siker 
fogja koronázni. 

Ekkép Isten igéje az átmeneti idő fájdalmai után ör-
vendetes és megnyugtató eseményeket helyez kilátásba egy-' 
házunkra nézve : tudnillik az uralkodó hatalom részéről 
tiszteletet, jóakaratot, különösen pedig a hitben tőlünk el-
vált és a forradalom nyomorgatása által velünk együtt meg-
látogatott atyánkfiainak visszatérését a közös munka befe-
jezésére ; az egyház tagjainak pedig bensőbb hűségét, mele-
gebb buzgalmát, és az ellenfél irányában bátorságát, szilárd 
összetartását. 

Azonban ezen, az egyház kifejlődésére nézve kedvező 
hatalom is meg fog gyengülni, sőt elenyészni. Amint a ba-
byloniai oroszlányra következett a perzsa medve, ugy kö-
veti ezt a macedóniai parducz, tengeren túlról jön ő nagy 
gyorsasággal, és mint rohanó bak, dönti le a perzsa kost 
szarvaival. (Dániel VIII, 5i) Ez által u j fordulat, a dolgok 
uj rendje, u j hatalom jelentetik, mely, mint Nagy Sándoré, 
tengeren túlról, oly világrészről jövend, mely földirati te-
kintetben a macedóniai Görögországhoz hasonló alakú, po-
litikailag avval egyenlő kifejlődésü lesz, és melynek előké-
pül a macedon-görög világuralom szolgálhat társadalmi vi-
szonyainak hellen kifejlettségével együtt. Ugy látszik, ez 
sem fog ellenséges indulattal viseltetni az egyház iránt, leg-
alább ezt sejteti Nagy-Sándornak magatartása a zsidók irá-
nyában. Azonban hamar el fog enyészni, és romjaiból az 
utólsó világhatalom fog fölmerülni, mely ellenségesen lép föl 
az egyház iránt és jelképezve van azon állatban, mely vas 
fogaival mindent összeőröl, lábaival mindent összetapos ; 
fölszabaditja a természet alsóbb erőit, az érzékiséget, ördögi 
befolyásnak késziti elő útjait, föllázad Isten és mindaz ellen, 
mi szent, káromolni fogja a Legmagasabbat, üldözi'a kivá-
lasztottakat. Mindez az anti-krisztus végső napjaira vonat-
kozik, és Antiochus-Epiphanesben ábrázoltatik, ki sanyar-
gatta, üldözte a zsidókat és meggyalázta templomukat. 

Ezen utólsó, de legborzasztóbb szorongatás a próféta 
vigasztaló sejtelmei szerint csakhamar el fog múlni ; az Ur 
szájának leheletével fogja megölni öt, és feltűnik az idők 
ura, kinyittatnak a könyvek, mert a világtörténelem lefolyt, 
kezdődik a világitélet, az örök jutalom és büntetés, Istennek 
uralma szenteivel a megdicsőült teremtés fölött, melyből 
mindaz, mi gonosz, örökre száműzve van. 

Ekkép Israelnek Egyptomba való költözésétől egész 
a babyloniai fogságig, és igy következetesen ezen időtől is 
Antiochus koráig, ki jelképe anti-krisztusnak és az utólsó 
világhatalomnak, az események egész lánczolata vonul el, 
melyek idöszerinti lefolyásukban az egyház történelmét jel-
képezik az idők végéig. Röviden érintettek az analogiai 
pontok, de sokszor önmaguktól is ajánlkoznak azok, egész 
a legkisebb részletig. Alig lehet félreismerni a párvonalt, 
mely Israelnek és az egyháznak történelme közt létezik, 
egyszersmind pedig mily csudálatosan világlik ki belőle az 
isteni gondviselés. Kezdettől fogva nem vake3et, hanem va-
lóban az isteni bölcseség rendezte és kormányozta titoktel-
jes vezérlettel kiválasztott népének sorsát ; az ö keze, leg-
inkább későbbi időkben fölismertetve, ugy igazgatta útjait, 

hogy az emberek szabad tetteiből, melyek sokszor ellenkez-
tek Isten akaratjával, bizonyos láthatlan befolyás által fö-
lülről azon történelmi szövet alakult, melynek képei az új-
szövetségi egyháfc jövő eseményeit idöszerinti egymásután-
ban ábrázolák, teljesülvén itt is e régi közmondat : mundus 
regitur et Dei Providentia et hominum confusioue. 

Ezen typicai magyarázat igen fönséges fényt áraszt 
egyszersmind az ó-szövetségi szentiratok jellegére is. Vagy 
nem tanusitja-e figyelemre méltó módon a történelmi szent 
könyveknek is isteni sugallatát ? Váljon ki kormányozhatta 
volna egyéb mint Isten ezen férfiak elméjét és kezét, hogy 
épen azon eseményeket választották ki a följegyzésre, me-
lyek szintannyi jóslat gyanánt szolgálnának későbbi, sok 
századok után bekövetkező eseményekre nézve? Es mily 
döntő mindez az igaz egyház fölismerhetésére is ! Isten szeme 
előtt látta annak történetét, és hogy senki se vezettethessék 
félre vagy kételkedhessék az igazság fölismerhetésében, ezen 
előrelátást nem rejté mindentudásának mélységébe, hanem 
századok előtt kinyilatkoztatta tárgyukat, azokat megjö-
vendölé, jelképezé, és följegyezteté. Azok tehát, kik a szent-
könyveket egyedüli forrásául vallják az isteni igazságok-
nak, ezen jelképek által szintén az igazság megismerésére 
vezéreltethetnek. Vagy nem ismernék-e föl az ó-szövetségi 
Israelben az újszövetségnek valódi Israeljét ? Behunyhat-
ják-e szemeiket Isten Ítélete előtt ? Az ó-szövetség törté-
nelmében, mint azt a szentiratok elbeszélik, Isten ítéletet 
tart az újszövetség történelme fölött, és ki Istent féli, alá is 
veti magát igazságos Ítéletének. 

Mindezt szem előtt tartva, lelkünk mélyéből intézzük 
szavunkat tőlünk elszakadt atyánkfiaihoz. Elég sokáig vi-
szálkodtunk már, vád és védelem régtől váltja föl egymást 
közöttünk. Egy legfelsőbb biró azonban, ki kimondotta volna 
az Ítéletet, nem találkozhatott, mert ti elvetettétek az egy-
ház tekintélyét, és Istennel egyedül irott igéjére támasz-
kodva, magatoknak tulajdonítottátok azt. íme pedig, most 
az Ur maga nyilvánitja épen azon irott igéjében kétségtelen 
Ítéletét, melyet minden elfogulatlan fölismerhet Valamint 
egyszülött fiát ő világosan előre hirdeté az ó-szövetségben 
jóslatok és előképek által, és a zsidók részéről szomorú ön-
csalódás volt, hogy öt megváltójuknak nem akar ták elis-
merni, elfogadni: épen ugy előre kijelenté egyházának tör-
ténelmét és a szakadást is, mely három század óta titeket 
elválaszt tőlünk. ítéljetek már most magatok, melyik részre 
kelljen állnotok ? Komoly szó ez, melynek hallatára mind-
egyikünk mellét verheti és elismerni kénytelen hibáját ; 
mert Isten mindegyikünknek szeme elé tart ja hibáját, és 
egyedül őket illeti meg a dicsőség ! 

A mi hibánkat, — mely azonban a tietek is volt, mert 
akkoron még velünk voltatok egyesülve — David- és Sa-
lamonnak bukásában ábrázolá ; mert a fény- és gyönyörtől 
elkábittatva némely pásztorok megfeledkeztek szent kötel-
meikről, nem hallgattak az egyház intő szózatára, és a vi-
l ágnak szertelenül hódolva, Isten szent parancsolatjait és ju-
haiknak kötelemszerü legeltetését elhanyagolták; a só el-
vesztette ízét, és a hivőket rothadás lepte meg ; de Isten meg-
óvott bennünket, hogy az egyházhoz, az igazság és malaszt 
ezen örök és csalhatatlan őréhez nem lettünk hütelenek ; 
Szentlelke által eszközlé, hogy bűneinket megbánva vissza-
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tértünk a fegyelem- és engedelmességhez, és igy belülről, az 
egyház kebléből hatott ki az újjászületés. 

De a ti hibátok az, hogy el hagytátok magatokat csá-
bítani az egyháznak, az üdv ezen isteni forrásának megve-
tésére, ti nem akartatok a bűnbánat- és javulásért küzdő 
jobb szellemekhez csatlakozni, melyek először magukon 
kozdve a reformot, az egyház és az áthagyományozott igaz-
sághozi rendíthetlen hüségökben hatalmasan és komolyan 
keltek ki a becsúszott visszaélések ellen ; ti nem követtétek 
a Jehováért és törvényéért buzgólkodó prófétákat, hanem 
Jeroboamot, ki merő politikából szakitotta el Israeli Jeho-
vától; megvetettétek világi érdekekből a jerusalemi tem-
plomot, áldozatjait, papságát, nemzeti istenitisztelotet alapí-
tottatok helyotte, mindenkit saját tanítójává, vezére- és pap-
jává tettetek, Dan- és Bethelben emeltetek magatoknak tem-
plomokat. Ez a ti hibátok, mely azonban talán nem követ-
kezett volna be, ha a mi hibánk meg nem előzi azt. Sala-
monnak elvilágiasodása miatt Isten megengedé az ország 
kettészakadását és azt Ahias próféta által előre ki is je-
lenté : épen igy engedé meg a háromszázad előtti szakadást 
is mint büntetését azon elvilágiasodásnak, mely az emberek 
hibájából több helyen becsúszott a szentélybe. Ámde ő, a 
legbölcsebb és mindenható Isten, ezt is az egyház javára 
eredményezteté. A közös vétket ő kölcsönös büntetéssé vál-
toztatta ; bennünket az okozott károk gyorsabb beismeré-
sére, bűnbánatra és javulásra juttatott, veletek pedig azon 
keserű tapasztalatot tétette: a hitnek és minden vallási rend-
nek mily szakadozottságára vezet az egyházi egységnek és 
tekintélynek megvetése! Most tehát Isten igéje és határozata 
után vonuljon háttérbe minden viszálkodás, nyujtsunk egy-
másnak kezet, ismerjük el hibánkat, és adjuk meg Istennek 
a kellő dicsőséget. Azért egyesüljetek velünk, kik Babel 
uralma alól most kivándorlunk, a forradalom feuyitö vessze-
jét összetöri az Ur ; épitsük föl közakarattal, mint egykor 
Juda és Israel az Urnák templomát, nem köböl, hanem a 
lelkekböl, melyek egyesülve igazság- és szeretetben Isten 
élő hajlékaivá emelkednek, s többé nem pártolnak el a haj-
léktól, melyben igazsága és kegyelme őriztetik. 

Reánk, katholikusokra nézve pedig bizonynyal semmi 
sincs a világon, mi szivünket közelebbről érdekelné, mint 
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egyházunknak sorsa. 0 a mi anyánk! és váljon hol van 
gyermeki sziv, mely nem dobogna anyjáért ? Ámbár pedig 
most szorongattatásban lát juk a kedves anyát, még sem kér-
dezzük kétségbeesetten : valljon mi leend belőle '? mert meg 
vagyunk győződve, hogy Isten maga az ő kormányzója és 
védője, ki tőle nem távozik ; azonban mégis nagy vigaszta-
lásul szolgálhat tudni azt, mily sokáig fog még tartani a nagy 
harcz ; mily utakon vezérlendi még Isten az ő egyházát, és 
mily messze van még a kitűzött czél. A mondottakból lát-
ható, hogy mindezt nem rejtette el végkép elölünk a bölcs 
Isten. A viszontagságos időkben, melyeket most élünk, na-
gyobb világosságra, biztosabb ismeretre akar bennünket ve-
zetni és bátoritani a jövö dolgokat illetőleg. És ez valóban 
nagy vigasztalás. Int bennünket, hogy annál buzgóbban, 
annál nagyobb hitbeli bizalommal munkálkodjunk Isten or-
szágáért akár közös vállalatok által, akár mindegyik a maga 
körében, és pedig a sikernél minden elbizakodás, a veszte-
ségek- és bukásoknál kislelkűség nélkül ; nehézségekben 

nyugtalanság, megtámadtatásokbau elkeseredés nélkül; bá-
torsággal, lelkesedés- és kitartással, mindig szemünk előtt 
lebegvén a czél, és meg levén győződve, hogy mindeu lép-
tünk meg van számítva, hogy minden áldás fölülről jön, és 
hogy, az apostol szavai szerint, sem az valami, ki ültet, sem 
ki öntözget, hanem ki a növekedést adja, az Ur ! *) 

I'olldk. 

*) Kétszeres köszönet az érdekes, s annyi századok eseményei 
között el nem tévesztett párvonalok közléséért. Hitünk az isteni gondvi-
selésben, s az egyháznak adott Ígéretekben mindinkább megerősödik ily 
olvasmány által. Nincs is nagyobb szükségünk, mintsem a napi terhek, 
a borús sejtelmek, a fokozott félelmek között azon Ígéretekre emlékezni, 
s a változhatatlan tannak tételei körében megállva, minden alkudozások-
tól, alkalmazkodásoktól, engedményektől, simulásoktól, felezésektől, stb. 
melyek e parancsban intéztetnek hozzánk : ,az egyház engesztelődjék ki 
a század műveltségével, az u j társadalommal', mely parancs a syllabus 
80-ik tételében visszautasittatik, elfordulni. A synagoga időközi intéz-
mény volt, azért története teljes pusztulással végződhetett, s már majdnem 
egész 19 század mult el, hogy életét vissza nem veheti ; meghalt a syna-
goga, még sem tud elenyészni, sinlik, még sem tud élni. A keresztény egy-
ház története csak Jézus Krisztus élete lehet, s mai párvonala a szenve-
dés és megdicsőülés, a halál és feltámadás, melyen annyi komoly elmék 
vigasztalódnak, kik a legközelebbi eseményeken, vagy a még czélba vett 
tervek foganatosításán elmélkedni szeretnek. ,Komoly elmék', mivel hogy 
a Megváltó szenvedései és az egyház mai üldöztetése között valaki a pár-
vonalt feltalálja, arra kath. hit nem szükséges, arra komoly elme ele-
gendő, bár mily vallást is valljon. Tekintsünk a fényes bevonulástól Je -
rusalembe a fájdalmas és terhes keresztviselésig a Golgotára ; emlékez-
zünk a ,hosanna' után a ,crucifige eum' szólamokra : szálljunk egy gon-
dolattal a Vatican csarnokaiba, hiányzott, hiányzik-e Heródes, aki csudát 
vár Jézus helytartójától, hogy éljeu, mikor a fönlét minden elemeit elzárja 
tőle? aki nem tudván Piussal semmire sem menni, Jésust Pilatusnak 
visszaküldi, a forradalomnak átadja V Hiányzott, hiányzik-e gyáva Pilá-
tus, aki, mikor Piust védtelen hagyja, magát igazolni törekszik a világ 
előtt ? Nincsenek-e seribae et pliarizaei, kik a világot ellene lázít ják nap-
nap mellett ? nem választatik-e Barabbás, a szövetségbe fogadott forra-
dalmi korona, Pius pedig a feluszitott forradalmi csoportnak áldozatul 
liagyatik V. Nincs-e Júdás ? nincsenek-e félékeny tanítványok, kik a sza-
badelvüség magas tarajai elől rejtekbe vonulnak ? nincs-e Péter, aki öt a 
családi körökben, a házi tűzhelynél egy nyomorult szolgáló, vagy is a 
szabadelvüség tudatlan szolgalelkének első negédes szavára eltagadja ? 
Reánk, katholikusokra, papokra, kivált hazánkban, nem annyira a nyil-
vános közélet, mint inkább a házi körök nyújtanak kísértetet ; — a nyilvá-
nos, a közélet felmutatja az ő bátorait, de a magános házi körök ezereket 
vernek békóba, eltöltenek előítéletekkel, tévelyekkel, megtörik a külön-
ben bátor lelket. I t t van az : quoties inter homines fui, semper minor 
homo redivi. Ha nem több, simulás, hallgatás a ká r , a lelkivereség szám-
talanokra. Egy két bátor a nyilvános életben ezereket buzdít ; de a magá-
nos, házi tűzhelyeknél, a kisvárosi körökben, a casinokban a jó lélek 
elszigetelve áll, elbátortalanodik. Be sok a tanítvány, akik, mikor Jézust 
Ítéletre viszik, elbújnak, 12-ből egy követte öt, ez is messziről, a longe 
sequebatur, ez is az első kérdésre megtagadta mesterét. Messze vezetne, 
ha a párvonal további folyamát regélni akarnók, mit az elmélkedés oly 
könnyen, oly hamar feltalál. A deieidák orditásai elég nagyok, a Pilatus 
menteni akarja, emlékeztetett, hogy Europa állami, társadalmi épülete alá 
van aknázva, dili,. az 1815 békekötés alig némely pontjai állanak bor-
zalmi jel gyanánt a többi pontok sírjai fölött, int a veszélyre, de nem 
kérlel, a deieidák ma is kiált ják : crucifige eum, sanguis ejus super nos 
et super filios nostros. Non habemus regem nisi caesarem ; nos legem ha-
bemus, et secundum legem nostram debet mori. A forradalmárok rettegnek 
kezöket kiterjeszteni a felkeutre, akarják, hogy a pápaság meggyilkolását 
a monarchia tegye meg, hogy igy a morény gyülöletessége a forradalomtól 
a monarchiára essék : nobis non licet occidere qucmquam. Szabadkozik, 
alkuszik a monarchia, ostoroztatással akarja kielégíteni a deieidákat ; de 
ezek követelnek, az ostoroztatás után merészebben kiáltják : si hunc di-
mittis, non es amicus caesaris. Caesar a forradalmi elv, melyet szabadel-
vüségnek mondanak, hogy vele az együgyűeket megcsalják. Czéljokra 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, april 13-án. Szomorú szívből jelenthetném a 

Kalocsán tartott gyász- és dicsistenitiszteletet Kunszt Jó-
zsef érsekért, ha nem tudnám, hogy a halál, mely őt körünk-
ből kiragadta, őtet dicsőbbé tette, hogy ö megszűnt élni, mun-
kálkodni saját személyében, de nem szünend meg még több 
századon át élni, munkálkodni nagy müveiben, —- úgyhogy 
akik szerették, nem annyira kénytelenek fáj dalomkönyeket 
hullatni, semmint álmélkodni, mily nagy, mily jeles, mily 
halhatatlan nevű főpap volt az, akit szerettek. Gyásztiszte-
let volt ez, hódolat a boldogult főpapi erényeinek, munkás 
élete érdemeinek, kegyeletünnep volt ez mindazokra, k ik őt 
ismerték, tisztelték, szerették ; vigaszteljes ünnep volt, mert 
figyelmeztetés, hogy az Isten épen akkor küld az ő egyhá-
zának szilárd lelkű, magas sugallatu, nagylelkű főpásztoro-
kat, mikor az egyházon kivül a pulya, a harczkerülő, min-
den részre hajlongó, s csak is az összesugdosásokban ügyes, 
a rémitgetésekben vakmerő lelkek legnagyobb sokasága 
látható, vagy inkább megsiratható. 

Ez alkalomkor Kalocsára sietett vendégek nagy száma? 
s fényes méltósága rendkivüli volt. Nagyok valának, nagyok 
maradnak a kalocsai érsekek mindig, az érseki szék ős1 

időktől óta gondos féltékenységgel őrzi az ő méltóságának 
függetlenségi jogát a hazában ; de ha az érseki széken oly 
nagy lélek, oly magas felfogású személyiség ü l , mint 
Kunszt József, az érseki szék kétszeresen magasztossá válik, 
s akik neki a tisztelet adóját leróvni sietnek, oly érsek iránt, 
mint Kunszt József ur volt, örömmel és vetélkedve fogják 
lerovni. Nm. s főt. Bartakovics Béla egri érsek, a megholt-
nak ifjúkori barátja, Szaniszló Ferencz, Bonnaz Sándor, 
Fogarasy Mihály, mint tartományi püspökök, Girk György 
pécsi püspök, mint a főmegye egykori papja, kanonokja, 
felszentelt püspöke, ő nagyméltóságaik ; a temesvári, nagy-
váradi, esztergomi, győri káptalanok küldöttjei, a cistercita 
rend főt. főnöke, a hétszemélyes táblától Lévay Sándor, Li-
povniczky Vilmos, Szabó Imre, — a királyi táblától Melczer 
István királyi személynök, Lipovniczky István praelatus, b. 
Apor Sándor, Huszár Ferencz alországbiró, Beke János ; a 
közelben tanyázó katonaságból egy őrnagy, és négy tiszt ; 
azon fölül a főmegye nagyobb városainak küldöttjei, az es-

minden eszköz jó, esküszegés, becstelenség mind becsületes, csak a czélra 
szolgáljon. Legio a lovagjai, k ik az árulást, a jogtaposást dicsó'itik, gú-
nyolják a jogot és az igazságot, mivel gyűlölik. Farizeusok ivadéka, ha 
kell, mérsékletet szinlelnek, mikor kell, meglepetéssel rombolnak. Van-
nak fizetett lapjaik, melyek tele hazudják az elméket, vannak fizetett 
irkászaik, kik megrontják a sziveket, vannak felbérelt tudósítóik, k ik 
nem arról tudósítanak, ami igaz, hanem ami az ő malmukra szolgál ; van 
je lszavuk, mely irányt ad, mely hangot üt, s mindnyájan u g y dúdol-
nak. Mindenütt azonegy a gyűlölet : crucifige. — De katliolikusok ! a 
szenvedés maga dicsőség, dicsőségre vezet ; mióta az egy halál életet ho-
zott, az egy szenvedés diadalmaskodott, nincsen diadal szenvedés nélkül, 
nincsen élet halál nélkül sine sanguine non fit remissio : azért a szenvedés 
minket erösit, minket buzdit,bátorít, mivel a diadal záloga; Golgota a fe l tá . 
maiás t adta,semel mortuus amplius non moritur,et mors illi ultra non domi-
nabitur ; a synagoga elveszett, az egyház, a pápaság megmarad, vobiscum 
sum usque ad consummationem saeculorum ; Jerusalem szentváros, Koma 
örökváros, az elveszett, ez, habár a nagy világ egy végcsatára száll, szi-
lárd alapzatán a szikla vár megáll : verbum Domini manet in aeternum. 

Szerk. 

peresi kerületek képviselői, és kik a pécsi, s más megyékből 
a boldogult érseknek tisztelői valának, a fömegyéböl pedig 
igen számos plébános, káplán. Ez volt az időpont, melyben 
kiki az önzetlen tiszteletnek adóját rovta le, megjelenvén 
azon ünnepen, melyet a gyászoló özvegy főmegye nagylelkű 
főpásztorának emlékére, tiszteletére a fiúi szeretet köteles-
ségéből rendezett. 

A főt. káptalan e czélra, hogy minden vendég méltóan 
fogadtassék s elhelyeztessék, alkalmas intézkedéseket tett. 
Az érseki lak, a kanonoki házak, az uradalmi épület és sok 
magánosok lakai előre bejelentve valának, ugyhogy'a part-
ról, hova a vendégek a hajóról kiléptek, mindenik vendég 
az előre kitűzött lakására hajtatott, hol tisztelettel, szeretet-
tel fogadtatott. Nem volt semmi kérdezősködésekre szükség, 
a vendégek nem bolyongtak, nem kérdezősködtek ; a rend, 
amint előre megállapitva, ugy végre is volt hajtva ügyesen. 
Nagyobb része a tisztelkedő vendégeknek hétfőn utazott le, 
de a gőzhajói társulat saját gyorshajóját is kedden rendel-
kezésre adta, hogy a kedden utazó vendégeket Kalocsára 
szállíthassa. Az érsek, a püspökök, és a királyi személynök 
fogadására a ft. káptalan ft. Kovács József kanonokot, s 
királyi táblai praelatust a parthoz küldte ki, az érseki titok-
nok, s egy tiszt a szállások nyomtatott névsorát osztogatta. 

Hétfőn délután, kedden délelőtt a hivatalos és kölcsö-
nös tisztelgések végeztével mindnyájan a jezsuiták colle-
giumának nagy teremében gyülekeztünk össze, hol a megholt 
érsek nevének tiszteletére s emlékére ünnepélyes vitatkozás 
rendeztetett. Kíváncsian, nagy várakozással siettünk ezen 
intézetbe ; de meg kell vallanunk, hogy amit láttunk, amit 
hallottunk, minden, előlegesen legmagasabbra csigázott vá-
rakozást is fölülmúlt, úgyhogy méltán mondhatjuk, misze-
rint ezen intézet és a jezsuita atyák ügyes tanitási szorgal-
ma a boldogult érsek nagy nevét mindig hirdetendi. A nagy 
terem hamar megtelt. Csinos de egyszerű Ízléssel feldiszitett 
terem, a bejárás fölött karzat emelkedik, szemközt az ajtó-
val magasabb hely, mint a színpad, hol a növendékek fog-
lalnak helyet, jobbról a ház igazgatója, mint a vitatkozás 
elnöke, balról szószék, hol a vitatkozó áll, a vitatárgy ta-
nára, ki ez alkalommal Wotka atya volt, a magaslat előfo-
kán szabadon mozgott, kész levén segíteni, útbaigazítani a 
vitatkozót. Két papnövendék a 8-ik osztályból 70 bölcseimi 
tételt vett védelemre ; mindenikének két hivatalos ostrom-
lója levén, egy világi, egy pedig növendékpap, szabad ma-
radván bárkinek is a vendégek közöl a vitatkozót ostromolni. 
A tételek kinyomatva minden belépőnek kézbe szolgáltat-
tak, hogy a vitatkozást figyelemmel kisérhesse, s ha szándéka 
volt, azt a tételt támadhassa meg, amelyet épen akart. Szó-
noklat üdvözölte a méltóságokat, szónoklat köszönte meg 
kegyes látogatásukat is, mind a két szónoklat röviden a 
nagy érsek érdemeit emiitette. A szónokok ügyesen, meg-
lepő szabad állással, hanggal, taglejtéssel szólottak. De a vi-
tatkozás az, mely mindnyájunkat elragadott. Mind a két vi-
tatkozónál a tétel jó értése, a fiatalnál tneglepőleg tágas is-
meret, szabatos előadás, szabad mozgás, logicai alakba öl-
töztetett, szigorú pontossággal kifejtett okoskodás, a spon-
tán lelkiharcz, az érvek világos összeállítása, a helyes leho-
zás, és mindig a felvett tárgy melletti maradás, szóval a 
formális eruditio meglepő tökéletessége igen felötlött. E fia-
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tal korban oly bölcseimi ügyességet, oly correct magyar 
nyelvezetet, oly folyékony, minden ismétlés, vagy megjaví-
tás nélküli előadást tapasztaltunk, mely jóval magasabb kor-
nak is dicséretére válnék, sőt, melyet igen gyéren tapaszta-
lunk, mióta iskoláink rendszerében a logica, vagyis a gon-
dolkozástan a gymnasiumokra 'evitetett, mióta az egyete-
men a bölcseimi tantárgyak igen kevés, vagy épen semmi 
tanonczczal nem birnak, hanem más tanulmányi karok hall-
gatóiból kapják tanonczaikat. A gondolkozás, az Ítélet, az 
okoskodás, a lehozás szabályainak ismerethiánya szüli mai 
nap azon könnyűséget, melylyel az elmék a tévely hálóiba 
befogatnak,—azon nehézséget, melyet tapasztalunk, midőn az 
elöitéleteket ostromolni megkísértjük,—azon ledéx-séget,mely-
lyel sokan az elme szemérmetességének leöltésével a leg-
szentebb, az igaz tanokat, tárgyakat megtámadják,— végre 
azon szomorú szellemi helyzetet, melyben, ha magánkörök-
ben társalkodunk, a müveiteknek nevezetteknél is mindent 
abc-étöl kell kezdenünk. Ezen tapasztalat tudata szülte a 
nagyszámú és fényes hallgatóságban azon lelkesedést, me-
lyet a vitatkozás folyama és a vitatkozók diadala szült, 
mely ft. Ráth József pestlipótvárosi plébános, és ft . Nogáll 
János kanonok urakat, de leginkább az egri érsek ö nagy-
méltóságát a tanítás és tanulás ily fényes eredménye fölött 
a közöröm, a közmegelégedés ünnepélyes kifejezésére indí-
totta. A vitatételek kitűzött ostromlói mellett, hogy a vitat-
kozás komolyságáról kiki meggyőződjék, fölállott ft. Ko-
vács József, Ráth József, Boromisza Tiborcz és ostromolták 
a tételeket, k iknek ellenvetéseik szabatosan és könnyen fel-
fogattak, s fényesen megczáfoltattak. Városy Gyula, Till 
Vilmos papnövendékek, mint vitatkozók, fényes diadalt arat-
tak, tanáruk Wotka atyának érdemeit a tanításban és ma-
guk szorgalmát érdemlegesen kitüntették. A boldogult érsek 
nagy nevének ezen intézet lesz hirdetője, s mennyit tett, 
mily áldást hozott a hazának, az egyháznak, ily alkalommal 
sejtheti mindenki. Az ö nevének tiszteletére volt e vitatko-
zás, megvalljuk, hogy méltó is volt nagy nevéhez. 

Az ünnepélyes gyásznapot az esti harangok egyetemes 
zúgása hirdette, másnap 8 órakor a templomban összesere-
gelvén mindnyájan, a papság az érseki palotába indult, hogy 
onnan az érseket és a négy megyés püspököt a székesegy-
házba bekísérje. Czélirányosabbnak találtatott az ünnepé-
lyes bekisérés, semmint hogy mindenik a rövid közön ko-
csiban jöjjön a székesegyházba. Bejövén a templomba, ns. 
s főt. Lipovniczky István lépett a szószékre, hirdetendő a 
boldogultnak érdemeit. A szónok ur csendes nyugodtsággal 
beszélvén, másfélórai szónoklatával épen nem fárasztott, a 
szónoki jeles tehetség, az elszórt megragadó eszmék, a sze-
líd indulatok felgerjesztése lebilincselte a hallgatóságot, a 
szép magyar nyelvezet pedig kecsegtette. Beszédének tár-
gya e két tételben folyt le : „él és élni fog a boldogult érsek 
az emberek jó emlékében, kiknek szivökbe edzette kitiinő 
erényeinek képét ; él és élni fog főpapi, és hazafiúi jeles mü-
veiben, melyekkel dicső nevét megörökítette." Édesen me-
rengtünk a szónok ur által előnkbe állított képén a boldo-
gultnak, melyet az érdemek minden nagyítása nélkül oly 
szépen festett. Minek is volt volna ottan az érdemeket na-
gyítani, hol a valóságos érdemet sem lehet megszámlálni ? 
A szónok ur minket mindnyájunkat hálára kötelezett, mikor 

a boldogult érsek életével, müveinek rövid elsorolásával a 
megholt iránti tiszteletünknek oly elégtételt adott. 

Következett a gyászmise, melyet nm. s főt. Bartako-
vics Béla egri érsek teljes segédlet mellett tartott. A gyász-
mise után nt. s tudós Schräder Kelemen jezsuita atya, a bé-
csi császári kath. egyetem tanára olvasta a jeles nyelvezetű, 
nagy tudományossággal kidolgozott latin beszédjét. Tizen-
egykor kezdte, egy órakor délután végezte. E latin felolva-
sás, daczára a déli időnek, rendkívül kedvezően fogadtatott, 
mindenki azon oldalra sietett a szentélyben, honnan a fel-
olvasót láthassa, azon helyre törekedett, honnan jobban 
hallhassa, a tudós urnák szép neve hatást gyakorolt, kez-
detben, jó sokáig, egy órán túl feszült figyelemmel hallgatta, 
mig néhánynak lelkiereje, végzendő levén még igen sok, 
gyengeségében ellazult. Tiszteltük régen a tudós atyának 
tudományát, tiszteltük itt is, csudáltuk lelkes kitartását a 
hosszas felolvasásban. A jezsuita szerzet, valamint semmi 
más szerzet, nem szokott háladatlan lenni jótevői iránt : 
Schräder Kelemen atya egész rendjének hálájából merítette 
az erőt, hogy oly hosszasan meg nem tört hanggal szóljon. 

A gyászravatalnál, mely találóan választott latin mon-
datokkal volt az oszlopocskákon ékesítve, az egri érsek a 
többi jelenlevő öt püspökkel sorban elvégezvén az absolu-
tiókat, nm. s főt. Fogarasy Mihály erdélyi püspök a glorio-
summisét fényes segédlet mellett végezte. A nyolcz órakor 
kezdett ajtatosságot egy negyed háromra bevégezvén, a nm. 
érsek és püspökök a papság által az érseki lakba visszakí-
s é r t e l ek . 

A főt. káptalan mindenről gondoskodott, a rend min-
denben pontos volt, a vendégek közöl mindenki a legkegye-
sebb, a legszívélyesebb, a legfigyelmesebb fogadtatásban ré-
szesült ; tisztelettel utaztuuk Kalocsára az érsek iránt, há-
lával távoztunk onnan az élők iránt, szivünkben ápolván 
azon vágyat, azon imát, mely m. s főt. Lévay Sándor hét-
személnök ajkairól hangzott : adjon az Isten minél előbb az 
árva megyének oly érseket, aki a nagy lelkű Kunszt József 
érseknek nyomdokaiba lépve, ennek müveit föntartsa s to-
vább folytassa ! ! 

ESZTERGOM, mart. 14-én. Mult héten temettük el 
zsenge leányneveldénk egy tagját Fehér Gizela szent Viucze 
egy kedves leányát. Alig 20 éves volt, az iskolai év elején 
még virító egészségben, üde szorgalommal tanítani kezdett 
s néhány heti sorvadás a sírba vitte. A tetemet ő emtja maga 
szentelte be rengeteg nép jelenlétében. Az anyák és gyer-
mekek egyaránt siratják a jó tanitónét, a többiek pedig saj-
nálkoznak, hogy fiatalon hervadt el. A keresztény azonban, 
aki tudja, hogy eme szüzek hivatása : mori mundo et sibi, et 
vivere soli Deo, s hogy ők ezen hivatásnak oly örömmel s 
teljes lélekkel megfelelnek, nem önti könyüit, hiszen kinek 
a földi lét halál, annak az öröklét vigalmas élet. Innen van 
hogy a jámborok temetésén oly elégedettség fog el, s restel-
lünk szomorkodni ; inkább felkiáltani vagyunk készek : oh 
halál hol van a te fulánkod ? Isten irgalma ölelje az eltávo-
zottat, nem hagyottéi, megelőzött.— Három templomban tar-
tatnak böjti beszédek, ahova a nép erősen tódul. Hiszen meg-
hallgatják itt az Isten szavát, meg is indulnak a jó útra. Ha 
lelkek physiognomiáját kellene vázolni, a könnyelműséget 
vennők észre leginkább előtérbe nyomatni. Nemcsak a lut-
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rik ostromlása, a számoknak nappal való álmodása szolgál 
érvül kimondásunknak, hanem a következő, nem egyedül 
álló eset is. Egy mesterembert hitelezője töbször akarta már 
néhány száz forintnyi adósság miatt exequáltatni, de idáig 
elmaradt; múltkor határozottan fellépett a hitelező, hogy a 
tartozás fejében háza adassék el az adósnak. „Még négy 
hétig várjon az ur, s azután kifizetem." „Hát honnét remél 
pénzt kapni addig ?" kérdi a hitelező. „Talán nyerek addig 
a kár tyán," volt a felelet. Igy hát nyomorúság van minden-
felé. Egyébiránt ugyan ilyen a világ a szellemi téren. — Lányi 
történelme erősen nyomatik ; amióta oly tetemesen leszálli-
tatott az ára, tömérdek előfizető jelentkezik. A kiállítás pom-
pás lesz. Az első füzettel kiadatik Lányi életirata is, amit a 
terjedelmes olvasó közönség szivesen veszen, mert Knauz 
N. tollából foly ki, erre nézve Lányi érdekes leveleivel ren-
delkezett. — Mult napokban búcsúzott el tőlünk Meszlényi 
Gyula, ő exjának titkára, hogy elfoglalja a komáromi plébá-
niát, hova a város által meg választatott. Kisérje őt a boldog-
ságos Szűz Mária, kinek tiszteletét a négy éven át kitűnő 
buzgalommal vezetett májusi ajtatosság által városunkban 
elő mozdítani igyekezett. 

brg. 

APATIN, mart. 1-én. Ha valaki semmiképen sem 
akar ja elhinni, hogy arczán folt van, meggyőzésére legegy-
szerűbb s hatásosb mód : tükröt tartani eléje, hogy magát 
benne látván, önszemei kényszerítsék az állítás igaz voltát 
elismerni. 

Sokszor volt már mondva, bizonyítva, tagadhatlan té-
nyekkel beyitatva, hogy a türelmetlenség, melylyel váltig a 
catholicismust vádolják bizonyos oldalon, a protestantismust 
ékteleniti. Igen, ott ül a türelmetlenség a protestantismus ar-
czán keletkezte óta, s azt különösen napjainkban — midőn 
a sok egyenlőség, lelkismeretszabadság-féle hangzatos kiál-
tások után már már azon időket vélné az ember élni, me-
lyekről a propheta mondja : habitabit lupus cum agno . . . vi-
tulus et leo et ovis simul morabuntur, — kétszeresen rútítja. 

Minthogy azonban ez állításunkat elhinni nem akar-
ják, alább közlendő hiteles — mert hivatalos — adatainkban 
tükröt fogunk eléjök tartani, hogy önszemeikkel győződhes-
senek meg a dolog mibenlétéről. 

De meg hütőszerül is szolgálhat e közleményünk egy-
némely heves vérű képviselő urnak, ki a türelemről akar ja 
majdan — adandó alkalommal — a kath. egyházat leczkéz-
tetni. . . . 

Emészszen meg adatainkból csak egyet kettőt — s 
fogadni merek, hogy el fog menni minden kedve az e rész-
beni beszédtől ! . . . 

Lássuk már most, mikint értik a lelkismeretszabadsá-
got a prot. Braunschweigban. ') 

* 
* * 

A herczegség katholikusai egytől egyig azon luth, 
egyházba kebelezvék, amelynek kerületében laknak. Innen 
a katholikus egyházkönyveket, a luth, úgynevezett „Gene-
ral — Superintendent" revideálja, s a kath. lelkésznek köte-
lessége, minden keresztelés és esketés előtt írásbeli okmány-

' ) Lásd : „Die kath Kirehe ira Herzogthum Braunschweig" czimü 
közleményt a „Bonifacius — Bla t t " 1865, 4-ik számában. 

nyal magát arról biztositania, hogy az illető luth, egyháznál 
a jelentés megtörtént. Ellenkező esetben a kath. pap, s a 
mulasztó felek 10 tallérnyi pénzbirsággal, vagy két heti bör-
tönnel fenyíttethetnek. S ez eljárás mai napig életben van ! 
A kath. egyház további viszonyát az állam- és prot. egy-
házhoz ez óráig még mindig Károly herczeg 1768-ik év apr. 
9-ről keltezett „Szabályzat"-a rendezi. Annyiban mégis 
valami kevés könnyítetett a katholikusokon, amennyiben 
1864, jul. 1-étől nem tartoznak stólát fizetni az illető luth, 
egyház szolgáinak oly egyházi ténykedés miatt, mely 
kath. templomban végeztetik. 1864-kijul. 1-je előtt nem 
volt szabad kath. papnak semminemű plebánosi ténykedést 
(Pfarrakt) végeznie, mielőtt a luth, egyháznál történt stoia-
illetékek fizetéséről nyugtát nem látott. 

Ami most jő, azt különösen t. Blázy urnak s társainak 
ajánlom különös megszivlelésül. 

A „Szabályzat" 2—4 § § szerint csak akkor szabad 
kath. papnak a hirdetést és esketést végezni, ha à követ-
kező négy föltét együttesen beteljesedik : 

a) ha mindkét jegyes, vagy legalább a vőlegény kath. 
vallású; ha. csupán a menyasszony katholika, akkor a je-
gyesek kath. templomban se nem hirdettetnek, se nem es-
kedtetnek ; 

b) ha a prot. menyasszony kath. vőlegényét önkényt 
akar ja követni. A kath. egyháznak tehát csak akkor van 
joga esketni, ha neki e jogot a prot. menyasszony önkényt 
megadja ; 

c) ha mindkét fél Braunschweigban (a városban) lakik ; 
oly katholikusok, kik a tartományban laknak, a luth, egy-
házhoz vannak utasitva ; 

d) ha a hirdetés a luth, egyházban történik, ha mind-
jár t kath. vallásúak is a jegyesek. 

Az 5 §. szerint különvallásu jegyesek, még a hirdetés 
előtt törvényes szerződés által tartoznak meghatározni, 
hogy mily hitvallásban akar ják remélhető gyermekeiket ne-
veltetni. 

E liatározmány még az által is sulyosbittatik, hogy a 
szerződések, már jó ideje nem törvényszék, hanem közigaz-
gatási hatóságok, városi magistratusok és kerületi igazgató-
ságok előtt köttetnek. Tessék most egy gyáva katholikust 
képzelni, — ki talán csak sok petitio után nyerhette meg a 
polgári jogot, s a nősülési engedélyt, — prot. jegyesével a 
zöld asztal előtt, s ennél tisztviselőt, ki Isten előtt kedves 
dolgot tenni — a haza irányában pedig nagy érdemeket vél 
szerezni, valahányszor egy kath. félt leendő gyermekei luth, 
neveltetésének megnyer : nem hitvallói lélekerőt igényel-e 
az ily kisértetbeni állhatatosság ? és azon luth, hivatalnok 
nem valódi grossinquisitor-e ? 

Még többet. Az illetékes hatóság jogosulva van az ily 
szerződések fölvételénél egy luth, lelkész meghívására, ki a 
luth, jegyest kötelmére figyelmeztesse (!) ; kath. papról — a 
kath. fél támaszául — természetesen szó sincs. 

A már egyszer elvállalt nevelési szerződés (1859. aug. 
20-róli ministeri rendelés szerint) mindenkorra fölbont-
hatlan. 

2) „Serenissimi gnädigstes Reglement für di Rőmiskatholische 
Geistliche in der Stadt Braunschweig sowol als fü r alle derselben Reli-
gion zugethane Personen in hiesigen Landen insgemein" 1768, april 9. 
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Tehát a kath. fél az egyháza és saját lelkismerete ellen 
véghezvitt jogtalanságát soha sem teheti jóvá ! 

Ha a herczegségben még nem honosult házasok letele-
pednek, s gyermekeik vallásáról szerződéssel nem birnak ; 
vagy ha birnak s azt 8 nap alatt elő nem mutat ják : ugy, ha 
az atya luth, vallású, az anya pedig katholika, mindkét nemű 
gyermekek a luth, vallásban ; ha pedig az apa kath. az 
anya pedig prot vallású, a fiuk a katholika, a leányok pe-
dig luth, vallásban neveltetnek ; s e rendben, vagy a kath. 
plébános vagy a luth, lelkész által kereszteltetnek. 

A 12, 13, 14-ik § § tökéletesen ignorálják a kath. há-
zassági törvényt, minthogy mindenféle peresügy az eljegy-
zést vagy házasságot illetőleg, minden esetben, (tessék fi-
gyelni !) még t i s z t á n k a t h . h á z a s s á g o k n á l i s prot. 
törvényszék — consistorium s — fejedelemhez utassittatik. 
Pápa vagy püspökről szó sincs. 

A 15 §. a türelmesség kitűnő példánya. Ugyanis e 
szerint az administratio sacrorum a betegek házaikban csu-
pán Braunschweig és Wolfenbüttel városokban engedtetik 
meg, a többi városokban és helyeken azonban csak akkor, 
ha a kath. lelkész előbb a hatóságnál vagy prot. pásztornál 
magát és az esetet bejelentette. 

A 16 §. édes testvére az előbbinek. Ez azt rendeli, hogy 
a kath. temetések, betegek ellátása ugy történjék, mint a 
protestánsoknál szokásos. Minek következtében a kath. pap-
nak a szenteltvíz használata, keresztül-vitele stb. csupán a 
templom és temetőben van megengedve. 

A gyermekek iskoláztatása is különös fogalmat felté-
telez a „Szabályzat" szerkesztőiben az egyenlőségről. 

Amint csak oly gyermekeket szabad kath. templomban 
keresztelni, kik szerződésileg katholikusok, ugy csakis ezek-
nek szabad kath. iskolába járni. S ha mindjárt maguk a 
szülök kívánnák is, hogy gyermekeik kath. iskolába jár ja-
nak, de szerződést e részben nem — vagy máskép hangzót 
kötöttek, ugy akarat jok ellenére a gyermeknek prot. isko-
lába kell járni, s — a kath. iskolából — mint ez az utóbbi 
időkben csakugyan meg is történt, előljáróságilag kitiltatott. 

A katholikusoknak ellenben teljes „ jogukban" áll gyer-
mekeiket prot. iskolába küldeni, még akkor is, ha kath. ne-
veltetésök szerződésileg van kikötve. 

Ezt a „jogot" sok lanyha katholikus használja is, miu-
tán a kath. iskolák a szegénység miatt rosz állapotban van-
nak, s igy aztán ha a szerződésileg kath. gyermek a prot. is-
kolában 14-ik évét elérte, szabadon adhatják meg neki a 
„Confirmatiot." Egyik módja a proselytáskodásnak ! . . . 

A 18 §-ot egészen kellene szóról szóra ide igtatni, hogy 
kiki láthatná ama nehézségeket, melyeket a netalán meg-
térni akaró protestáns elé gördit a türelmes prot. kormány. 
No de elhagyjuk, miután az önfentartási ösztön némikép e 
buzgóságot menthetné. 3) Azt azonban megjegyezzük, hogy 

*) De az isteni törvény, mely ellen nincs önfentartási erény, kár-
hoztatja. Szerk. 

az ellenkező esetről egy árva betűvel sem emlékszik a „Reg-
lement." 

Már most kérdjük prot. atyánkfiaitól, s felszólítjuk 
őket, mutassanak katholikus államot vagy törvénykönyvet 
e föld hátán, hol napjainkban a pogányok — zsidók — nem 
keresztény, protestánsok ily békókba volnának verve, mint 
vannak napjainkban a fölvilágosultság (!) dicső napjaiban a 
szegény katholikusok Braunschweigban s még több helyen 
i s? ! Pedig ez a kis Braunschweig alkotmányos államocska! 
Meg fölvilágosult is prot. szellemben, földnépe is jómódú 
annyira : hogy egy magyar alföldi paraszt gazda az ottani 
földes gazdát meglátva, aligha azt nem mondaná, mit egy 
bácskai kocsis, Sopron megyében fuvarozván, egy ottani 
kocsi után ballagó emberről mondott, értésére esvén, hogy 
az paraszt gazda : „Uram, hiszen ez nálunk beillenék nó-
táriusnak !" 

r 
Es lám, mindezen fölvilágosultság daczára a türelmet-

lenség kirivó példánya Braunschweig ! Adná már egyszer 
az Isten, hogy aza hánytorgatott türelmesség, melylyel prot. 
atyánkfiai uton-utfélen dicsekednek, mihamarább testté 
válnék ! — rom — 

VEGYESEK. 
Megjelent „Az egri népkönyv" 4-ik füzete, az előbbi 

füzetekhez méltó tartalommal, de a népies irodalom hangjá-
nak, ízlésének szerencsésebb eltalálásával, úgyhogy a hala-
dást e nemben meleg részvéttel kell üdvözölnünk. A tárgyak 
megválasztása a hasznos, mulattató, épületes, történelmi, 
természetrajzi, népismei, erkölcsi, vallási beszély.ek, leírások, 
versezetekben, népdalokban, talányokban vagyon. írói : 
Vincze A., Mérhelyi L., BereczI., Kulcsár I., Mindszenty G., 
mint szerkesztő, Csintalan A., Sellyey B., Orosz A., Nagy 
A., Montedegoi A. 

Romhányról, a buzgó plébános által tartatni szokott 
hitelemzésről, s a népnek ezen hitelemzés iránti rokonszen-
véről kaptunk tudósítást, melyet, mivel a tudósitó nevét ve-
lünk megismertetni elmulasztotta, nem közölhetünk. 

A pozsonyi oltáregylet igazgatósága ezennel köztudo-
másra hozza a tisztelt közönségnek, miszerint a lefolyt év 
alatt elkészült és szegény templomok javára szánt egyházi 
készleteinek kiállítását ezen f. április hó 22, 23, és 24-én 
szokás szerint az ottani primási palotában rendezendi el, — 
melynek bevégezte után a kegyadományok a kérelmezők 
között azonnal szétosztatnak. Egyúttal figyelmeztettetnek az 
érdeklett plébános urak, hogy folyamodványaikat a kiállítás 
határnapjáig az alólirt igazgatósághoz beküldeni szíves-
kedjenek. Pozsony 1866-iki april 6-án. 

A pozsonyi oltáregyletnek igazgatósága. 
„Magyar Sión" martiusi füzetében folytattatik Balbi 

Jeromos életrajza ; Pécsváradi Gábor utazása a szentföldön 
Hatala P-től ; kocskóczi plébánia története Balogh A-tól ; le-
velestár; a posonyi káptalan kéziratairól ismertetés áll a 
szerkesztő úrtól; a tárczában természettani tréfák, mikint 
terjed a történelmi hazugság? Zádori J . ,Máriahavi Nefe-
lejtse' ismertetik, mely a kővetkező május hónapra vonat-
kozik, akik még nem bírják e könyvet ; végre személyze-
tiek. Amit a szerkesztő ur ir : hogy hozzá személyéhez, vagy 
szerkesztőségéhez semmi iratok, vagy könyvek ne küldesse-
nek hivatalosan, mivel mindig büntetést is kell fizetnie, azt 
mink is mondhatjuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos ";PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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I. Félév. 1866 

TARTALOM: A teremtés természet- bölcsészeti szem-
pontból. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. Vegyesek. 

A teremtés 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

„Das Grundthätige und das Ordnende des Da-
seins sind nicht zwei abgesonderte Dinge, 
sondern ein lebendiges, unaufhörlich sowohl 
schaffendes als ordnendes Yernunftganze, eine 
unendlich lebendige Vernunft, . . . Gott !" 
Oersted, „Der Geist in der Natur ." München. 
Li t , art ist . Anstalt. 1850, VII I fej. 209 1. 

I. 

A tudománynak elvitázhatlan joga a vizsgáló-
dás, mert az igazság keresése az ismeretek bármely 
ágában az emberi léleknek egyik legnemesebb tény-
kedése, és az igazság világsugára előtt előbb utóbb 
eloszlik a tévely homálya . . . . mert az igazság Is-
tentől van. 

Azért az igaz religiónak nincsen oka félni a tu-
dományos ismeretek nagy haladása- és elterjedésé-
től; mert ha ez ismeretek az igazság keresésének 
komoly eredményei, azok szükségképen Istennél, az 
igaz religio kutforrásánál, mint végczélnál állapod-
nak meg ; ellenkező esetben, a tévely és hitetlenség 
homályában tapogatózva, a nihilismus örvényébe 
kell hogy sülyedjenek. 

Ez a hivő és hitetlen tudomány közötti élénk 
küzdelemnek következetes eredménye, az eszmék 
bármely nemét tekintjük. Ez áll a teremtés hitága-
zatáról is, mely körül a bölcsészet és természettu-
dományok művelői ellenséges táborokra oszolva 
küzdenek az igazság mellett és ellen; mely küzdel-
met a szellem és anyag egymáselleni harczának, s 
a teremtett dolgok teremtőjök, létokuk elleni láza-
dásának lehet nevezni. 

E nagymérvű küzdelem, melyben jelenleg a 
szorosan vett tudósok mellett a müveit közönség 
nagy része is élénk részt vesz, költé fel Schleierma-
cher, e mély gondolkozású bölcsész lelkében Lü-
ckehez irt emez aggályteljes szavakat : „Ha meg-
figyeli ön a természettudományok jelen állapotát, 

mily sejtelem támad keblében a jövőre nézve '? En 
ugy sejtem, hogy sok oly dolgot kénytelenek le-
szünk nélkülözni, melyeket jelenleg a keresztény-
ség lényegével elválaszthatlanul együvétartozóknak 
hiszünk. Nem is említem a teremtési hat napot; 
hanem maga a teremtés fogalma mostani alakjában 
meddig fogja magát feltarthatni egy tudományos 
összevetésekből képzett teremtési nézlet hatalmával 
szemben ? Mi lesz mindebből kedves barátom ? ! E n 
akkor már nem élek, hanem ön és kortársai. Mit 
fognak önök tenni ?" 1) E sorok irása óta három év-
tized folyt el ; nagy haladás történt a tudományok-
ban, az emberi ész merész röpte mindig szélesebb 
ismeretkörre terjed, s főleg a természettudományok 
sok u j elméleti és gyakorlati fölfedezésekkel gazda-
godtak: azonban daczára e nagy haladásnak, ma 
épen ugy elmondhatjuk azt, mit a bátor és erős hitű 
Lücke válaszolt az aggódó Schleiermachernek, a ke-
reszténységet az ígéret földéhez hasonlitván, mely-
ről a visszatérő kémek mondák : „hogy erős lakói 
vannak, és kővel keritett nagy városai. Semmikép 
sem mehetünk föle néphez, merterősebb mint mink. 
— Ott láttunk oriásokat is, kikhez hasonlitva olya-
noknak látszottunk mint a sáskák." 

Az igaz religio alapigazsága az, hogy Isten te-
remtett mindent ami van semmiből. Ezen teremtési 
fogalom képezi szentkönyveink alpháját , hitünk 
alapeszméjét, melyből a kereszténység összes hitá-
gozatai meg nem szakitható folytonossággal követ-
keznek, mely a világ és Isten, a teremtmény, és szo-
rosabban a religioképes lények és teremtőjük kö-
zötti viszonynak fő feltétele, alapoka. „A legelső 
alapjelleg — mondja Köppen — mely által az Isten 
mint Isten az emberek előtt ismeretessé lőn és tisz-
teltetett, egyedül az, hogy ő teremtője mindannak 
ami van, tehát az embernek is.a 2) 

Idézve Kurtz „Bibel und Astronomie" munkájának 
20-ik lapján. Berlin. 1865. 5-ik kiadás. 

2) Köppen „Die Bibel ein Werk der göttlichen Weis-
heit," I I köt. 456 lap idézve Schultz, die Schöpfungsge-
schichte. Gotha, 1865. 94 lap. 
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A szentirás föladata e tanra nézve az, hogy a 
mindenséget a teremtő mindenható akarata és ere-
jére vezesse vissza, nemcsak szoros válaszfalat húz-
ván a teremtő és létező dolgok között; hanem azok 
időben keletkezése és létezése által szükségképen 
egy oly a világtól lényegére külön, öröktől s önma-
gától létező hatalom és bölcseség elismerésére ve-
zessen, mely által van minden ami van. 

Már pedig azon tan, hogy Isten teremté az 
eget, földet, tengereket és mindent ami van, mint 
alapigazság az összes szentkönyveken a legkülön-
szerübb összhangzásban el nem vitázható világsu-
gárkint ragyog keresztül. 3) 

A szentirás ennyi ily világos bizonyitékai nyo-
mán az egyház s a szentatyák szerint a teremtés fo-
galma s lényege abban áll : hogy Isten semmiből, 
a nemlétből hozott létre mindent, s hogy az időben 
létezni kezdett teremtmények előtt Istenen kivül 
semmi sem volt, hanem a világegyetem eszméje az 
Istenben vala; mint sz. Anselm tanítja: „Az ami 
semmiből lett, mielőtt lőn, valami volt, lia a teremtő 
elméjét tekintjük ; mert nézetem szerint jól meg kell 
különböztetni, mily értelemben nevezhetni a terem-
tett dolgok összegét létezésük előtt „semminek." *) 
Senki sem állithat elő valami dolgot, ha az előállitó 
elméjében nincsen meg annak alakja, előképe. Nyil-
vánvaló tehát, hogy a természetfölötti elmében a te-
remtendő világegyetemnek „mi," „mikint" és „mi-
ko rd j a , mielőtt létrejött, már megvala. 5) Ha tehát 
a teremtett dolgok összege, mielőtt létrejött „semmi" 
vala arra nézve „ami" most, vagy amiből a mosta-

3) Igy Gen. L i ; II, 4 v. és köv. ; Exod. XX, 11; 
X X X L , 17. — Zsolt. VIII, 1 és köv ; XXIV, 1, 2 ; XXXII I , 
6, 9; XCV, 4—7; C1I, 26 és köv; CIV, 29 és köv; CXV, 
15; CXXI, 2. — Példabesz. VIII, 23 és köv. — Izaiás LXI l , 
5 ; XLV, 18. — Jerem. X. 11; XII, 16; XXXII , 17. — 
Nehem. IX. 6. — Sz. János, I, 3. Apóst. csel. IV, 24 ; XIV, 
15; XVII, 24. Romáik, lev. I, 20, 25; XI, 36. — Korint. 
I-ő lecz. VIII, 6. — Ephes. III, 9. — Koloss. I, 16 ; zsidók. 
II, 10 ; III, 4. — Titkos jelen. IV. 11 ; X, 6 ; XIV, 7. stb. 

4) Cum dicitur : Deus de nihilo fecit, quod fecit, non 
dici aliud, nisi quia de seipso non fecit. De nihilo est ergo, 
quod non est de aliquo. Non potest aeternum esse, quod ni-
hil est, quod nulla res est, qud non est. — S. Aug. 1. 5. Op. 
imp. n. 31. T. 10. p. 1256. n. 36. p. 1257. F . 

5) De primis illis incommutabilibus rationibus (ideis), 
quoniam ipsa Dei sapientia, per quam facta sunt omnia, pri-
usquam fierent, ea noverat. Porro si noverat, ubi nisi apud 
ipsum ? Nam si extra se noverat, quis eum docuerat ? E x 
ipso, per ipsum, et in ipso sunt omnia. — S. Aug. 1. 5. de 
Genesi ad litt. c. 13. n. 29. 1. p. Tom. 3. p. 191. A. B. 

nivá lőn: a teremtő elmére nézve, mely által s mely 
szerint lett, nem vala semmi. e) 

Hasonlóan vélekedik Tertullián, midőn Hermo-
genes ellenében a semmiből teremtést igy védi: 
„Mózes elbeszélésében emliti a teremtőt, a müvet, 
tudniillik az eget, földet; de nem emliti az anyagot, 
melyből Isten azokat előállitá. Miért? Ha nem em-
líttetik az anyag,midőn művész és a műről van szó: 
abból világos, hogy azon mü semmiből teremtetett; 
mert ha a mü valamiből jött volna létre, ez esetben 
a „miből" is megemlitetnék." *') 

A teremtésrőli ezen tan világosan és határozot-
tan van ugyan kifejezve a szentírásnak számos he-
lyein, s az összes szintirásértelmezők végeredmény-
ben az Isten általi semmiből-teremtés fogalmánál 
állapodnak meg; mindazáltal e fogalom magasla-
táig sokan nem birtak és bírnak napjainkban is fel-
emelkedni. Mellőzve a különböző népeknek a terem-
tésrőli fogalmát, mint azt Döllinger „Heidenthum 
und Christenthum" munkájának 357 és következő 
lapjain, és Ritter „Geschichte der Philosophie" I-ső 
köt. 203, 439, 559 és köv.; III-ik köt. 476, 568 és 
követ, lapokon olvashatni : — áttérek korunk azon 
természetbölcsészeti rendszerére, mely a semmiből-
teremtést, mint a felvilágosult bölcsészet és a ter-
mészettudományi tapasztalatokkal össze nem férő'tant 
elveti, s az anyag örökkévalóságát, önmagától létét 
állítja és védi; ez az úgynevezett materialisticus-
anyagelvi-teremtésnézlet, mely a kereszténységnek 
Isten és világróli magasztos, a józan bölcsészet s 
természettudományok elvei, tanaival szoros össz-
hangzásban levő tanitmánya ellenében és daczára, 
a természetbölcsészeti tanulmányok körében, s e 
körből kihatva a nagy közönségnél is mindinkább 
terjedni kezd. 

E teremtésnézlettel találkozunk Humboldtnál, 
bár szelid kifejezésekbe burkolva, midőn a világte-
remtéséről, mint a semmiből a létállapotába átme-
netről azt mondja: „hogy az előbbi századok edog-
maticus véleménye ma már csak a nép előítéletei-
ben, s a tudomány azon ágaiban maradt fönn, me-
lyek gyengeségük érzetében homályba szeretnek 
burkolózni." *) 

Burmeister örömmel hivatkozik ily tekintélyes 
szakemberre, s egy lépéssel tovább megy: „A vi-
lágkezdetérőli mondat a népek gyermeteg felfogása 

6) S. Anselmus idézve Piancininál „Mosaische Schöp-
fungsgoscliichte." Aus dem Latein. Regensburg. 1853, 71 lap. 

7) Ugyanott idézve a 78-ik lapon. 
6) Humboldt. Kosmos I. köt. 5 lap. Stuttgart. 1845. 
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gondolá ki. A föld és a világ öröktől van, mert az anyag 
lényegéhez ezen tulajdonság is tartozik. 

Minden hitágazatos tan, egyéni. 
Az egyesek higyjenek amit akarnak. 
Hanem senkinek sincs jogában azt kivánni, hogy má-

sok is ugyanazt higyjék. Ez csak a hyerarchia s nem a meg-
tisztult tudomány követelése ; 9 ) ez okból : a teremtéstörté-
netet mythosnak nevezi, melyet a múltja és jövőjéről gondol-
kozó ember a nemzetiségi nézetek különfélesége szerint 
gondolt ki." 1U) 

Minek folytán Schleiden, ki különben az anyagelvisé-
get, mint az emberi szellemi művelődés szomorú és elvitáz-
hatlan hanyatlását róvja meg, a világteremtést, vizözönt s 
az egész „úgynevezett bibliai történetet, melylyel első okta-
tásunk kezdetik, hazugságnak nevezi, és az egyháznak 
azon szemrehányást teszi, hogy e kedélylázitó tévtanok ál-
tal épen ő terjeszti a hitetlenséget s az anyagelviséget, vagy 
legalább azoknak termékeny földet készit az elmék- és szi-
vekben." ! ') 

Ily előzmények után senkit sem lep meg a drastikus 
Vogtnak eme mondata : „Az anyag nem teremtetett és el-
enyészhetlen. Mert a semmiből semmi sem lehet, s az anyag 
teremtése . . . kézzelfogható képtelenség. A természeti tár-
gyak létrejötte és alakja csak a véletlentől függ." , ; i) Mert : 
„a világegyetem egyedül physikai és vegytani erők által, 
szerves állomány, öntudatos teremtő, sőt minden bármily 
alakitó eszme nélkül jött létre." 13) 

Azért : „nem fogad el sem kezdetben, sem a földtörté-
netének folyamában semmiféle teremtőt, mert szerinte egy 
öntudatos, a világtól különlétezö lény, mely azt teremté, ép 
oly nevetséges, midőn huszonötször vagy többször is kényte-
len a földet szerves lényeivel együtt átalakitani, mig végre az 
igazi állapotot eltalálja : mintha a világ teremtése s a törvé-
nyek hozatala után önmagát nyugdíjazza és tétlenségbe sülyed. 

Az anyag szerinte ép oly kevéssé teremtetett, mint a 
természettörvények adatvák. 

Mindkettő szükségképeni, egymást kölcsönösen fölté-
telező, melyeknek nincsen egy harmadik létokuk. A világ-
tól különlétező teremtő, törvényhozó lényrőli fogalom kép-
telenségre vezet." l 4) 

Vogt mellett méltó helyet foglal el Büchner, ki egyik 
igen elterjedt munkájában azon vallomást teszi, hogy „ám-
bár az ő isten-tagadása a tudomány eredménye — „ein Er-
gebbniss der Wissenschaften"; — mindamellett a világegye-
tem és az élet talánya rá nézve megoldhatlan." , 5) 

E talány megoldását azonban megkísérli ily módon : 
„Egyedül az anyag isteni, öröktől és önmagától való, el nem 

9) Burmeister. Geologische Bilder zur Geschichte der Erde und 

ihrer Bewohner. 2. Köt. 1851—55. Leipzig-, 
J0) Burmeister, „Geschichte der Schöpfung," Leipzig, 1856, 6-e 

Aufl. 268 lap. 
1 t) Schleiden, „Über den Materialismus der neueren deutschen Na-

turwissenschaft" Leipzig, 1863. 48 lap, és a jegyzetek 8-ik lapján. 
Vogt. Altes und neues aus Thier- und Menschenleben. 1-sö köt. 

340 lap. F rank fu r t . 1859. 
" ) Vogt. Physiologische Briefe. 2-e Aud.Giessen. 1854. 636-iklapon. 
n ) „Die natürliche Geschichte der Schöpfung übersezt v. Vogt. 

Braunschweig. 1858. 138 lap. — jegyzet. 2 ik kiadás. 
15) Büchner „Kraf t und Stoff" 8-ik kiadás. Leipzig, 1864. Az elő-

szó XXXlII - ik lapján. 

enyészhető, minden létnek ősforrása, minden a mindenben, 
kezdet- vég, teremtő és teremtménye az öntudatlan minden-
ségnek. Természet, világegyetem, szellem, Isten, kézzelfog-
hatókig fekszenek előttünk az erő és anyagban." 

„A világnak nincsen teremtője, mert ilyen sem a te-
remtési tény előtt vagy után, vagy csak mint pillanatig lé-
tező is, — nem gondolható." 

„A világ nem teremtetett, — ősanyagában kezdetnél-
küli. A természet hozott létre mindent önmagából." 

Mert : „ugy a makro, mint a mikrokosmosi lét, létre-
jöttének minden pontjaiban gépies, magokban a létező tár-
gyakban rejlő törvényeknek engedelmeskedik." 

„Nincs erő anyag nélkül, nincs anyag erő nélkül, s 
nem lehet semmi kétség arról, hogy a világ nem teremtet-
hetett, és öröktől van, mert ami elválaszthatlan, (az erő és 
anyag) az egymástól külön soha sem létezhete ; ami meg 
nem semmisíthető, azt nem is lehet teremteni." ,(i) 

Végre Vogt leghivebb elvbarátját Moleschottot emlí-
tem, kinek több munkái nagy népszerűséggel birnak Német-
honban, s kinek „Der Kreislauf des Lebens, Physiologische 
Antworten auf Liebigs chemische Briefe. Mainz. 1852. köz-
kézen forog, 

E müvének 275-ik lapján kimondja, hogy „a világ-
nem teremtetett, hanem az örök, öntudatnélküli anyagpa-
rányok kifejlődése által részint vakesetleg, részint örök ter-
mészeti kényszer által jött létre. 

A teremtő mindenhatósága . . . . az anyagparányok 
vegyrokonsága." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap, kir. Fölsége Beller József miskolczi plébános s kerületi es-

peres urnák a B. Mariae V. de felső Gagy apátság czimét legkegyelme-
sebben adományozni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége Biró László scutarii vál. püspököt, helytartó-
sági tanácsost, valóságos udvari tanácsossá, s mint ilyent a m. kir. udvari 
cancellaria előadójává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

EGER, april hó 10-én. Kegyelmes érsekünk húsvét 
előtt visszatérve székhelyére, rendkivüli lelkesedéssel, tisz-
telettel, hódolattal fogadtatott ; az egyházi személyeken ki-
vül a polgárság minden osztálya sietett fogadni a főpásztort, 
az atyát, kinek. Eger annyit köszön ; a nép özöne elboritá 
az utczákat, a főpiaczot, jól tudván, hogy legnagyobb jóte-
vője érkezik az országgyűlés nehéz és aggályteljes munká-
jától szeretett hivei közé. Két hétig itthon levén a nagyhéti 
szertartásokat napnap mellett kivétel nélkül szent lelkese-
dése s kedvező egészsége teljében végezé. Az összes egy-
házi és világi hatóságok testületileg bemutatott hódolatának 
elfogadása után, szombaton f. hó 7-én reggeli hat órakor 
harangok zúgása s üdvkivánalmai között távozott ismét kö-
rünkből , hogy Kalocsán a b. elhunyt érsek, Kunszt 
József fölött tartandó gyász-istenitisztelet végezése által 
adja ujabb jelét azon gyöngéd érzelmeknek, melyek e két 
nagy lelket összefüzék. Kalocsáról Pestre tér vissza, hogy 
áldásos működését az annyira szeretett hon javára főváro-
sunkban fordíthassa. 

16) Kraft und Stoff. 7 lap. és a következő egész fejezetek : Kraf t 
und Stoff. Unsterblichkeit des Stoffs. — Unendlichkeit des Stoffs. — Würde 
des Stoffs. Die Unabänderlichkeit der Naturgesetze. Die Gottes-Idee, stb. 
1 —8, 8 15, 2 2 - 2 7 , 2 7 - 33, 3 3 - 4 4 , 1 8 5 - 1 9 6 stb. 
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A sz.-László-társulat egri osztálya f. hó 8-án igen er-
dekes bizottmányi gyűlést tartott, hol többi közt azon, ki-
meritöleg megvitatott, s átalános lelkesedéssel elfogadott in-
dítvány tétetett az egyházi elnök, ft. Perger János kanonok 
ur részéről : keresné meg az egri osztály legalázatosabban 
a f. hó 17-én tartandó központi nagy gyűlést, megbízott két 
tagja által, hogy 1) nagy gyűléseit tartaná a társulat kül-
honi más egyletek példájára, fölváltva honunk nevezetesebb 
városaiban, mi által mind elveinek terjesztésére, mind a tár-
sulat emelkedésére tágabb tér nyittatnék ; 2) hogy fönséges 
elvei érvényesítésére, czéljai elérésére a nevezetesebb kor-
kérdések helyes ismertetése által a kedélyeket kellőleg elő-
készítse , a külhoni röpirat-egyletek (Brochüren-Verein) 
mintájára létesitne nálunk is ilyféle egyletet, melynek veze-
tését s kezelését a társulat vezetné. — A hivatalos kimuta-
tásokból tudomásra hozatott, hogy az egri osztálynál a lel-
kesedés tüze nem szunyád, tagjai között fogyatkozás nem 
történik, söt osztályunk azon szerencsés helyzetben van, 
hogy százakat meghaladó, előbbi küldeményein kivül ismét 
200 frtot tehet át a központi igazgatóság rendelkezése alá. 

A kath. legény-egylet igazgatósága elnöke, ft. Lengyel 
Miklós kanonok ur előülése alatt e nap szinte gyűlést tar-
tott, hol az egylet virágzásának fejlesztésére czélszerü in-
tézkedések történtek. Különösen a nagy számmal levő sza-
bó-segédek iránti figyelemből határoztatott, hogy ezután bi-
zonyos időben az öltöny-szabás is külön tanittassék. A szép-
írás továbbra is rendes tanitó által vezettetik. A hit- és er-
kölcstanbóli tanórákat a lelépett alelnök nt. Lajkó Mihály 
úrtól, az u j alelnök, nt. Skódy József ur vette át. 

A hitélet némi földerítésére — mint vélem — szolgá-
latot tehetek azáltal is, ha megírom, miszerint Eger város 
lakói közöl 1820-ik évtől fogva csak egyetlen egy hagyta 
el a kath. egyház anyai keblét, mig ugyanazon évtől fogva, 
— hivatalos adatok nyomán tudathatom — összesen 424-en 
tértek egyházunkhoz, kik közöl 265 férfi, 159 nő; 275 cál-
vinista, 107 lutheránus, 17 zsidó, 19 gör. nem-egyesült, 6 
socinianus vala. Miskolczon nem rég három család tette le a 
kath. hitvallást. Aldassék értté az Ur neve ! 

r. I 
TATA, márt. elején. A karácsony táján történt sze-

rencsétlenségről, midőn három gyermek — egy kath. és két 
reform. — fuladt egyszerre a tóba, bizonyára már máshol 
is olvastak valamit ezen lapok t. olvasói, valamint azt is, 
hogy ezen gyermekek szegénységük miatt közköltségen lő-
nek eltemetve ; — azt azonban alig, hogy a könyöradomá-
nyok gyűjtője, t. cz. Pusch Vincze ur a temetési költségek 
után fenmaradt összegen a szerencsétleneknek két szép sír-
követ is emeltetett. Ennél még jobban teszett nekünk Pusch 
urnák azon szép ötlete, hogy a gyászos eseménynek emlé-
keül Bécsben néhány száz emlékérmet készittetett s osztott 
ki az iskolás gyermekek között. Amig ezek, vagy idővel 
kisebb testvéreik ezen az egyik lapon az Immaculátát ábrá-
zoló érmecskéket nyakukban viselik, eszükbe fog jutni a 
gyászos esemény, s pengése az elhangzó szavaknál tovább 
fog viszhangzani szivükben. 

Ugyancsak a karácsonyi és uj-évi szent ünnepek al-
kalmából még másnemű ajándékkiosztásokról is emlékez-
hetünk. Városunkban számosak a jótékonyczélu hagyomá-

nyok : szegény és mellette szorgalmas tanulók, jó magavi-
seletű fiatal házasok, és elhagyatott öregek számára, részint 
pénzben, részint ruhában. A hagyományozók többnyire pa-
pok, különösen városunk plébánosai voltak. Miután eféle 
hagyományok más városok-, söt falvakban is igen számosan 
találtatnak, jó volna azoknak kiosztásánál mindannyiszor 
emlékezetbe hozni: hogy a hagyományozó egy szegény pap 
volt, ki a világ példája után indulva, pénzét máshová is te-
hette volna ; mivel tartoznak tehát nekik V mivel az egyház-
nak, — mely az ő szolgáinak a szegényeket Krisztus örök-
ségéül tekinteni parancsolja etc. ? — A nm. uraság részéről 
szintén számosan részesülnek ilyenkor segélyben. 

A farsang közepén egy szitás inas lőtte meg magát — 
fojtással. Lehet, hogy komoly szándéka volt magát agyon 
lőni, lehet, hogy csak gazdáját akarta megijeszteni. Mind-
kettő elég gonoszságra mutat. A gyermeknek szülői is élnek, 
azonban sem ők sem gazdája nem csudálkozhatnak csele-
kedetén, miután sem az előtt rendesen iskolába nem járt , 
sem az elmúlt félévben a vasárnapi iskolában nem volt sze-
rencsénk hozzá. Amint vetnek, ugy fognak aratni. 

Szintén a mult farsang elején sikerült erélyes városi 
főtanitónknak a helybeli fiatalabb iparosokat, segédeket ugy 
mint mestereket dalárdába egyesiteni. Midőn a sz-ferencz-
rendü szerzetesek s domonkosiak a 16—17-ik században 
némely dél-amerikai indián törzsekkel semmire sem tudtak 
menni azoknak vadsága miatt, a jezsuiták hegedűvel lcezök-
ben jelentek meg közöttök, s mint Orphaeus hárfájára a 
sziklák, ugy állottak s szelidültek meg a zenész-hithirdetök 
játékaira ezen eleven tuskók. Távol legyen, hogy derék s 
müveit iparosainkat, különösen azokat, kik már eddig is a 
dalárdához csatlakoztak, a Parana partjain lakó egykori 
vadnépekhez hasonlítsam ; annyit azonban örömmel consta-
tálhatok : miszerint az egész farsang és böjt alatt mitsein 
hallottunk és tapasztaltunk azon esteli lármák és dőzsőlé-
sekböl, melyekkel a városi iparos legények városonkint, 
különösen az ünnepek esti csendjét zavarni szokták, — 
mert fiatalságunk nemcsak hasznosan, hanem, ami előtte 
sajnálatosan mindig az első, élvezetesen is mulatott — az 
iskolában. Akadtak egyes jótevők, kik a dalárdák számára 
kiadott dalkönyveket meghozatták. — Már tudnak több ha-
lotti darabot is, ezekre nézve azonban, ugy hiszem, az az 
óhajtásuk : vajha minél tovább ne kelljen azokat teljes ko-
molysággal, nyilvánosan előadniok. 

Még egy tettről kell ezen alkalomból megemlékeznem, 
mely amily páratlan, oly meglepő, tiszteletre méltó. Van 
városunk főterén egy Mária-szobor s azon egy lámpa, mely-
ben a Szüzanya estéin csak azért nem szokott eddig rende-
sen égni az olaj, mert nincs reá alap. Tekintetes Jankó Mi-
hály uradalmi kormányzó ur újévkor tiz forintot adott át a 
helybeli esperes urnák olajra, s mint hallom, ő az ily ado-
mányokat évenkint meg szokta ujitani. Bizony csaknem 
hallatlan, midőn némely városokban, nem akarom a mienket 
érteni — némely urak csak azért nem lépnek be a sz.-
László-társulatba, mert a pápát is szokta évenkint segélyezni 
filléreivel. A pápa iránti fiúi ragaszkodás pedig és a Szüz-
anya iránti fiúi tisztelet, ugy gondolom, karöltve jár . 

Az örvendetes események után végre ismét egy szo-
morút kell feljegyeznem, mely városunkban sokáig a köz-
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beszéd tárgyát képezé. Egy vidéki plébános ur egy kopott 
rézkelyhet adott át egy helybeli ezüstmüvesnek aranyozás 
végett. Ez, meglehet, hogy a jelen szük világban nem igen 
levén alkalma kényes mesterségét gyakorolhatni, elmulasztá 
az ily aranyozásnál szükséges elővigyázatot, s ugyanazon 
szobában dolgozott, melyben egész családjával együtt tar-
tózkodott. Igy azután az aranyozáshoz szükséges higany 
kigőzölgése által az egész család megbetegedett s két kis 
gyermek ugyanazon egy napon meg is halt. Minthogy pedig 
ezen szerencsétlenséget az egyházi kehely okozza, nem tu-
dom a bécsi Pressék, a pesti Lloydok nem vésznek-e ezen 
incidensből maguknak alkalmat az egyházak gazdagsága 
ellen vezérczikkezni ?*) 

ROMA, april 1-én. Az igazság váljon végre ellenein-
ket is kényszeriti-e, hogy IX-ik Pius pápa dicső érdemei 
iránt elismeréssel legyenek ? Az igazság hatalma erősebb 
leend-e a gyűlöletnél és előítéleteknél ? Ezt hinni vagyunk 
hajlandók, midőn egy protestáns lapban a következőket ol-
vassuk. „IX-ik Pius — igy ir a Temps, — kétségbevonhat-
lanul a legnagyobb pápák egyike, az egyházi ügyeket te-
kintve. Száz püspökséget alapított, miután ezek létezheté-
sének előfeltételeiről gondoskodott. íme ez pápaságának 
nagy ténye. Újra szervezte az angol egyházat, a hollandit 
és németet részben. Soha a bibornoki egyesületek oly tevé-
kenyek nem valának, mint alatta, soha a Vaticánban tett 
látogatások oly termékenyek nem voltak. Ha nem kellene 
vinni a világi hatalom sulyját, ugy látszik nekem, IX-ik 
Pius pápa lelke oly magasan áll, hogy a történetben rend-
kivüli helyet foglalna el." Nem levén czélunk a „Temps"-el 
vitatkozni a pápa világi hatalmára nézve, csak azt jegyez-
zük meg, miszerint megfoghatlan, hogy egy ember, ki a 
lángész ily fensőbbségével kormányozza az egész világegy-
házat, azonnal középszerűvé és képtelenné legyen, ha egy 
kis világi állam kormányáról van szó. A kisérlet a pápában 
két embert különböztetni meg, kiknek egyike a fenségest, 
másika a képtelent érinti, — ügyetlen dolog. Különben ez 
nem csökkenti jelentőségét azon dicsnyilatkozatnak, melyet 
a pápáról egy prot. lap tesz. Ez a catholicismus életerejének 
elismerése. Valóban, ami a prot. irót álmélkodásra ragadja, 
az azon rövid idő alatt, és számos akadályok ellenére a kath. 
egyház által véghezvitt nagyszerű tények. Az újra szerve-
zett angol, német, holland egyházak, 100 u j püspökség, a 
virágzó szerzetes egyesületek, mily hatalmas választ ké-
peznek azon apró szónokocskák szavaira, kik minden nap 
a ,régi' cultus közeli halálát jelentik! — Az idegeneknek, 
kik a nagyhéti szertartásokra ide seregeltek — száma rend-
kivüli nagynak mondható. A sixtinai kápolna, sz. Péter ba-
silikájának azon része, hol a lábmosás történik, a terem, 
melyben a pápa 13 zarándok áldozárnak szolgál az asztal-
nál, sokkal szűkebbek voltak, hogysem befogadhatta volna 
nem mondom azokat, kik bemenni akartak, hanem csak 
azokat, kik belépti jegyekkel voltak ellátva. A roppant tola-
kodásban több ember roszul lett, kiket azután csak ügygyel-
bajjal lehetett kivinni a tömegből. Kívánatosnak mutatko-
zik mindinkább, hogy ne adjanak több belépti jegyet, mint 

*) Ha a thórával találna ily szerencsétlenség történni, akkor saj-
nálatos, sajnálatra méltó baleset volna ; de ha Santiagoban az esteli ve-
csernyével, — ezt el kell törülni. Szerk. 

amennyinek helye van. Virágvasárnapján a pálmaágszente-
lés és körmenet azon fénynyel tartatott, aminőt csak Romá-
ban láthatni. A brabanti herczeg, a nápolyi királyi család 
Mária Amália királyné halála miatt nem voltak jelen. Nagy 
csütörtökön az ünnepélyességek, mint említők, roppant nép-
tömeg jelenlétében tartattak, mely alkalommal többen feje-
delmi családokból is részvettek, mint az özvegy szász ki-
rálynő, és Szász-Koburg-gothai herczegnő. A pápakirály 
mindenütt örömrivalgásokkal fogadtatott. Ezeren és ezeren 
kívánnak a szentatya által fogadtatni és megáldatni, messze 
kell visszamennünk a történetben, hogy hasonló mozgalomra 
akadjunk. A jó, kedves IX-ik Pius fájdalmasan tapasztalja, 
hogy nem elégítheti ki mindannyiok kívánságát. „Ha ez 
igy fog folytattatni — mondá egyik praelatusához — jövő 
évben : Péter temploma közepén oszlopot kell emeltetnünk, 
és mint Simonnak oszlopra állnunk, hogy láthassanak ked-
ves gyermekeim egyenkint, hogy szólhassak velők, és meg-
áldhassam őket." A „Moniteur de l'armée" franczia lap tu-
dósít a pápai, vagyis romai legio alakulásáról. Várhatni, 
hogy legközelebb Romába jövend. Párisban azt akarnák, 
hogy eme csapat állandó helye Roma legyen, Romában pe-
dig fönn akar ják tartani a szabad rendelkezést felőle. A 
romai legio csak francziákból fog állani. A többi csapatok-
hoz is számtalan önkénytes ajánlkozott, ugy hogy a tobor-
zást már meg kellett szüntetni. Többen ajánlottak az utóbbi 
időben jelentékeny öszvegeket, egy ujabb szabad csapat 
alakítására. Mindenütt rendkivüli nagy a lelkesedés a pápa 
személye és ügye iránt. 

AMERIKA, február elején. Nehéz válaszolni azon kér-
désre, váljon az utólsó nagy amerikai háború az éjszaki és 
déli államok között a catholicismusra hasznos vagy káros 
volt-e inkább ? E tekintetben ugy hiszszük előbb éjszak, 
azután dél felé kell forditani tekintetünket. Éjszak alatt ér-
tem mindazon államokat — a rabszolgatartókat is — me-
lyek a háború alatt szövetségi hatóságok által igazgattatttak. 
Ezek a köztársaság leggazdagabb, legnépesebb, és legértel-
mesb részét képezik. Ide levén évtizedek óta irányozva a 
bevándorlók árja, nem csuda, hogy itt a bevándorló idegenek 
számra felülmúlják a benszülötteket. Irhoniak, németek leg-
többen vannak, de Europa egyéb nemzetei is képviselve 
vannak. A köztársaság ezen részében a háború a catholi-
cismusra nézve jó eredményű volt ,• mert legelőször is meg-
akasztotta a magát nemzetinek állitó „Knovnothingsok" 
üldözéseit a katholikusok ellen, melyek hosszú évek során 
át tartottak, s a katholikusok békés növekedését gátolni 
akarák. A presbyterianusok, baptisták, methodisták egyesül-
tek volt, és a katholikusokat nemzetellenes, és köztársaság-
ellenes törekvésekről gyanúsították. A csőcselék nép, mely 
könnyen felizgatható mindenütt, eszközül szolgált a czélra. 
Szerencsére a háború más felé fordította a figyelmet. Az 
amerikai köztársaságiak a szabadság egész hevével fordul-
tak a déli rabszolgatartók ellen. A katholikusok, kiket ha-
zafiatlanoknak tartottak volt, épen ugy védték, mint mások 
az éjszak érdekeit, tömegesen léptek a hadsereg közé, sőt 
jeles vezéreket is adtak, mint Rosenkranz, Sheridan, Meghet 
tábornokokat. Tábori lelkészeink a harcztéren és kórodák-
ban a szeretet és rendithetlen bátorság tanujeleit adták, ami 
annál feltűnőbb volt, mennél gyávábbak, és hasznavehetle-
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nebbek voltak a prot. tábori lelkészek, kiket Buttler tábor-
nok egyszerűen el akar t űzetni a harcztérről. Szeretet-néni -

kéink fényes erényei mindenütt tündököltek, s a legbigot-
teabb protestánsokat is elismerésre ragadták. A catholicis-
mus ügye diadalt nyert a közvélemény fóruma előtt. Arra 
azonban papjaink soha sem voltak rávehetők, hogy a szó-
széket a templomban politikai izgatások szinhelyévé tegyék. 
Átalában tehát el lehet mondani, hogy éjszakon a harcz 
eredménye a catholicismusra rosz nem volt, hanem inkább 
üdvös. Nem lehet ugyan tömeges megtéréseket várni, de leg-
alább megtarthatjuk békén azt, amivel birunk — s ez is itt 
elégnek mondható mostanra — s időről időre némely kivált-
ságos lélek visszatérését az ur aklába eszközölhetjük. Leg-
nagyobb ellenségünk különben a közönyösség. Van az Egye-
sült-államokban huszonöt millió ember, kik semmi vallást 
nem gyakorolnak, hanem csak névleg vannak csatolva egy 
vagy más felekezethez, melynek lelkészét csak a házas-
ság alkalmával az összeadásra veszik igénybe, és ki elte-
meti őket. 

Ami a déli államokat illeti, hosszú idő kell még, mire 
itt oly előnyös állást foglalhat el az egyház, mint éjszakon. 
Texas és Louisiania kivételével, vakbuzgó protestánsok által 
biratván, oda csak kevés bevándorlott jött Európából ; az-
után a rabszolgaság is, mely 4000 feketére nehezedett, aka-
dálya volt a letelepedésnek szabad emberek számára. A föl-
det prot. ültetvényesek és rabszolgák foglalták el. Ezeket 
vallásra, keresztény hitre tanitaui annyinak tekintetett, 
mint őket uraikkal egyenlősíteni, ellenök fellázítani. Innét 
magyarázható, hogy délen a katholikusok átalában a váro-
sokban telepedtek le, mesterségeket űzvén, ezek is nem nagy 
számmal és szegények, vallásilag elhagyottak voltak. Mig 
éjszakon 100,000—200,000 liivöre 100—200 áldozár jutott, 
délen alig egy ötöd volt az áldozároknak ugyanannyi lélek 
szám mellett. Csak az uj-orléansi megye képezett kivételt, 
hol 125 pap van. A háború mint szegényeket találta itt dé-
len a katholikusokat, és ínég szegényebbekké tette. Lehetne 
ugyan most a feketék között terjeszteni Isten országát, ha a 
pénzzel ellátott baptisták és methodisták azonnal nem ke-
x'itenék meg a szegényeket kényelmes felekezetök hálójába, 
hol elég az anyagi megmentésre: az életben egyszer megem-
lékezni arról, hogy vallása van az illetőnek. Egyébiránt ál-
dozáraink nem fognak késni itt is buzgón tenni, amit és 
amennyit csak lehet. — Legutóbb a troy-i papneveldéről jó 
hireket kaptunk. 100 növendék között 7 szerpap és 8 al-
szerpap van, és most már a helyiség nagyobbitásáról komo-
lyan kell gondoskodni. Püspökeink ezután évenkint néhá-
nyat a legkitűnőbbek közöl Lövenbe fognak küldeni, hogy 
itt az egyetemen bővebb hittani kiképeztetést nyerjenek. 
Imádkozzunk, hogy bő legyen az aratás, és munkások se 
hiányozzanak. 

IRODALOM. 
History of my religions opinions. By John Henry 

Newmann. D. D. of the Oratory of St. Philip Neri. London, 
Longman 1865. XXIV u. 379 S. 8. 6 s. 

Geschichte meiner religiösen Meinungen. Von Dr. I. 
H. Newmann, Superior der Oratorianer zu Birmingham. 
Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von G. Schünde-

len, Pfarrer in Spellen. (A. u. d. T : Sammlung von klassi-
schen Werken der kat. Literatur Englands in deutscher 
Uebersetzung. 21. Band.) Köln, Bachem 1865. LIV. u. 368 
§. 8. 1. Thlr. 

I. 
Több oldalról felszólitás, jó indulatu véleménynyilvá-

nítás érkezett e lapok t. szerkesztőjéhez, hogy „Irodalmi 
értesitő"-féle mellékletet adjon, s olvasóival az ujabb bel és 
külföldi irodalmi termékeket ismertesse meg. 

E sorok irója jól tudja, hogy az e részbeni óhajnak 
eleget tehetni, egyik fő vágya s régi terve a t. szerkesztő-
n e k ; de azt is tudja, hogy a Religio jelenlegi pártoltatása 
mellett, amint kijelenté, külön mellékleteket adni, — habár 
csak koronkint is — lehetetlen. 

Idő és pénz ! Két főtényező egy lapnál. 
Ha a szerkesztő, kit a hetenkint kétszer megjelenő lap 

szellemi kiállítása teljesen igénybe vesz, a tömegesebb párto-
lás által oly helyzetbe jönne,hogy segédeket tarthasson, kikkel 
megoszsza, kormányozza a munkát, s ideje marad az ujabb 
munkák áttekintésére s képes lesz az ehez megkívántató 
ujabb munkák megvételére s az idevágó szaklapok tartására: 
e vágy azonnal teljesedésbe menne. 

Azonban a lap jelen állása mellett, egy jobb jövő re-
ményében, legfeljebb kitűnő ujabb termékek jelezhetők, 
hogy az olvasó némi tájékozást nyerjen olvasmányai meg-
választásánál. 

A jelezendő munkák mindegyikét hoszasan nem is-
mertethetem, mert arra nehezen nyernék a sok oldalról 
igénybe vett lapban elég tért ; de saját körülményeim sem 
engedik, hogy a kitűnő u j munkát mind megszerezzem, el-
olvassam és ismertessem. 

Azért a legtöbb mü ismertetésénél a következő folyó-
iratokat, részint szaklapokat fogom használni : 

„Theologisches Literaturblatt" , szerkesztve Reusch 
bonni egyetemi tanár által. 

„Wiener Allgemeine Literatur-Zeitung." 
A rendkívül elterjedt, olcsó és Hülskamp és Rump ál-

tal Münsterben kitűnően szerkesztett : „Literarischer Hand-
weiser." 

Ezeken kivül: „Katholik," — „Chilianeum," — „Tübin-
ger" — és „Linzer" theol. Quartalschrift, — Natur und Of-
fenbarung, — Christliches Kunstbla t t ;" 

mely folyóiratokban a hittudomáuyok és minden ezzel 
érintkező tudományok terén megjelenő nevezetesebb könyv 
tüzetesen ismertetik, részben jeleztetik. 

Ezen, az olvasó tájékozása végett szükségesnek vélt 
előzmény után, térjünk a fent jelzett érdekes műhöz. 

Newman e könyvben önmaga irja meg belvilágának, 
hitéletének történetét. 

E hitélet története nem pusztán egyéni, hanem hü 
tükre azon szellemi küzdelemnek, melynek gyúpontja ő 
vala. 

Newman életrajza egyszersmind életrajza mindazon 
megtérteknek, kiket az igazság világa a tudományos vizs-
gálódások tömkelegén keresztül vezete vissza a katholika 
egyház kebelébe. 

Newman e müvét Kingsley cambridgei- történettanár 
megtámadása következtében irta : „Apologia pro vita sua" 
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czim alatt, s most a Kingsleyre vonatkozó vitarész kihagyá-
sával a jelzett czim alatt adta ki, s Schündelen spelleni plé-
bános, ki Newman több müvét forditá már németre, csak-
hamar átülteté e nagy horderejű müvet is a német iroda-
lomba. 

Kingsley Macmillan „Magazinjának" 1864 januári folya-
mában Froude : Angolország történetének 7, 8-ik kötetét 
birálván, megróvta a romai katholika religiót, hogy az em-
bereket egy jó idő óta roszabbakká teszi s pedig az által, 
mert a pápának joga van jót és roszat tenni, s mi legyen 
igaz, vagy téves, jó vagy rosz, az csak attól függ, váljon a 
pápa oda akarja egy szelet papirra nyomni pecsétjét, és hogy 
az igazságszeretést, az igazlelküséget nem tart ja erénynek ; 
s folytatólag igy ir : 

„A romai kath. papság soha sem tartá valami nagy 
erénynek igazat mondani csupán csak az igazság miatt és 
érdekében. Newman atya tanit erre, aki szerint ravaszság, 
csalárdság azon fegyver, melyet az ég az ö szentjeinek 
adott, hogy azzal küzdjön egy visszás, felfordult világ durva, 
nyers ereje ellen. Osszhangzó-e ezen tan, vagy nem az egy-
ház tanával, ahhoz semmi közöm, a történet és az élet mel-
lettem állanak." 

E sértő sorok folytán Newman, Kingsley és Macmillan 
között levelezés fejlődött, s Newman fölhivá ellenét, hogy ál-
lítását bizonyítsa be. 

Kingsley bizonyítékul hivatkozott Newmannak egyik : 
„Az okosság és ártatlanságról" 1843-ban tartott egyházi be-
szédére. 

Newman figyelmeztető Kingsleyt, hogy azon beszédet 
még mint protestáns pap tartá, s sürgeté ellenfelét a vádkint 
felhozott hely idézésére. 

Kingsley kibúvó ajtókat keresett, de Newman által 
mind szűkebb térre szorítva, azzal vélte az ügyet befejezhe-
tőnek, hogy az emiitett Magazinban késznek nyilatkozott 
egy előbb Newmannal közlött, de senkit ki nem elégíthető 
kétértelmű becsületelégtételnek közzétételére. 

Midőn Newman ezzel nem elégedett meg, Kingsley sa-
já t igazolására kiadta a köztök folyt levelezést. 

Az összes, ugy a kath. mint a protestáns napi sajtó 
Newmannak adott igazat, s kinyilatkoztatá, hogy a kérdéses 
beszédben egyetlen hely sincs, melyre a fölhozott vádat ala-
pitani lehetne. 

E körülmény daczára Kingsley egy röpirattal lépett 
föl, melyben előbbi állítását, ámbár annak visszavonására 
késznek nyilatkozott, újból fölveszi s Newmannak több 
munkáiból vett idézetekkel (melyeket részint még mint 
protestáns, s később mint katholikus irt) igyekszik bebi-
zonyítani. 

Ez a fent jelzett könyv keletkeztének oka s rövid 
története. 

Ugyanis Newman Kingsley e röpiratára : „Apologia 
pro vita sua" czim alatt 1864 apriltól juniusig hetenkint 
megjelenő hét füzetben válaszolt, mely füzetek később ter-
jedelmes függelékkel megtoldva : 

„History of my religions opinions"név alatt jelentek meg. 
E könyv, melyben szerző világosan kimutatá, hogy 

Kingsley körülbelől ugy olvasta el az ő munkáit, mint amaz 
orosz, ki Blackstonenak : az angol törvényhozás alapvona-

lairól irt könyvéből csak azt tanulta, hogy a királyné nem 
vétkezhetik s csalhatatlan és a parlament mindenható, — 
rendkivüli hatást idézett elö. Ugy a katholikus mint a pro-
testáns olvasó közönség mohó kíváncsisággal olvasá, s a leg-
különbözőbb irányú lapok mind összhangzólag magasztalák 
a rendkivüli könyvet. 

A „The London Rewiew" szerint : „Első eset a vallási 
vitatkozás történetében, hogy minden jó protestáns szívből 
örülhet azon, mily derekasan fényit meg egy katholikus theo-
logus egy anglikán tanárt." 

A „Spectator :" Előre látni véli ; hogy Kingsley végre 
maga is érezni és belátni fogja, miszerint oly egyént sértett 
meg, ki mind lénye, mind észtehetségére nézve végtelenül 
fölülmúlja öt, s ki ép oly kevéssé képes még a legkisebb 
csalárdságra vagy az alakoskodás védelmezésére, mint a leg-
őszintébb protestáns. 

A „Saturday Rewiew" szerint e könyvnek legnagyobb 
vonzereje épen a minden emberi tekintetektől ment egyenes 
őszinteségben rejlik ; e könyvben még nyoma sincs annak, 
mintha a szerző a gyanútlan olvasókat hálójába keríteni 
igyekeznék. Szerző mérsékelt, őszinte szabad, mint egy an-
gol s mint okos ember, — s egyszersmind ugy gondolkozik 
mint a pápa, mint a romai camarilla s a jezsuiták. 

A „Times," mely minden Rómáhozi közeledésnek elke -
seredett ellensége, kénytelen bevallani : hogy Newman éle-
tének az angol egyházban eltöltött része, a legkitűnőbb em-
berekre vonatkozó emlékeivel, e könyvnek bizonyára nagy 
olvasó közönséget fog szerezni. Az „Apologia" nem akar 
vitairat lenni ; czélja a mult emlékeit feleleveníteni és vissza-
tükrözni ; és e czélt szokatlan élénkséggel, rendkivüli erővel 
s a természethü érzés s kifejezésmód annyi és azon vará-
zsával éri el, mely szerzőnek az általa leirt években is egy-
háza körében oly hasonlithatlanul magasztos s nagy befo-
lyást szerze. E könyv igen becses adalék egyháztörténel-
münkhöz, ama mozgalmas kor rajzolásában valódi szüksé-
get pótol s pedig oly módon, amint azt semmi más toll nem 
leendett képes." 

E könyv vonzó képe egy önmagával, vallásos elveivel 
meghasonlott ész és sziv küzdelmének az igazság után. 
„Amennyire lehet — mondja ő maga — meg akarom irni 
szellemi fejlődésem történetét ; ki akarom jelelni a pontot, 
melyből kiindulék, véleményeim, nézeteim forrását, azoknak 
önmagokbóli fejlődésüket, átalakulásukat, egymássali össz-
hangzásukat vagy ellenkezésüket ; szorosan az igazsághoz 
ragaszkodva ki kell mutatnom, mikint jutottam a liitágaza-
tok ismeretére, részint protestáns barátaim által, részint ta-
nulmányaim, részint gondolkozás által, s igy fogom felvilá-
gosítani azon fő eseményt, mely sokak előtt talánynak lát-
szik, hogy én tudniillik, testvéreimet s őseim házát elhagy -
hatám s oly egyházba mentem át, melytől egykor rettegve 
fordulék el." 

E történetet, e szellemi fordulatot, átalakulást raj-
zolja Newman e könyvében a legnagyobb egyszerűség és 
nyíltsággal. 

Newman született 1801, febr. 21-kén, gyermekkorától 
a szentírás olvasásával foglalkozók s ifjúsága első éveiben 
már Romaine, Thomas Scott, Nayland, Miliner és Newton 
munkái között találjuk elmerülve. Ez utóbbinak a jövendő-
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lésekről szóló munkájából mérité azon erős meggyőződését, 
liogy a pápa az antikrisztus, s ez oly erős gyökeret vert 
elméjében, hogy csak nagy belső küzdelmek után, 1803-ban 
enyésze el teljesen ez előitélete. 

Az olvasmányok holt befolyását 21 éves korában élő, 
kitűnő tehetségű egyének befolyása váltá fel. 

Ezek közöl emliti Hawkins tudort az Oriel-collegium 
prépostját, kinek tanrendszeréről még a legbarátságosabb 
körökben is azon nézet uralgott, hogy nagyon érezhető rajta 
a romai szag ; ez vezeté őt a keresztség általi újjászületés s 
a szentirás hagyománynélküli elégtelenségének tanára. 

Ehez járult Whately tudor, a későbbi dublini érsek ; a 
nemes gondolkozású Keble, ki a keresztény évről megjelent 
munkájában a Hawkins és Buttler által feltárt két tant a 
hit erejéről, s a szentségek hatásáról az egyházban, a legvi-
lágosabb érthetőségig emelé Newman elméjében. 

Rieh. Hurrel Froude, Keble tanítványa megtanitá a 
legtiszteletteljesebb bámulattal tekinteni a római egyházra, 
s ép oly mérvben csökkenté a reformátio iránti tiszteletét ; 
világossá tevé előtte a boldogságos Szűz tiszteletének ma-
gasztos jelentőségét, s lassankint az Oltári-szentségbeni való-
ságos jelenlét hitére vezeté. 

Azonban vallásos meggyőződéseinek leggazdagabb 
forrását Hugh Rosenak theologiai könyvtára képezé, mely 
öt az egyházi ős történelem tanulmányozására serkenté, 
mely tanulmányozás eredményét Newman „A 4-ik század 
ariánusai-ról" irt könyvében gyüjté össze. 

Még e munkával foglalkozott, midőn Angolhonban 
megkezdettek a reformmozgalmak. Az anglicán egyház, már 
önmagában is megoszolva, a vallási szabadelvüség ostromai 
által a legnagyobb veszélyben forgott. 

„Én ezen szétszakadozott, fenyegetett, saját erejének 
tudatával sem biró államegyházat — mondja Newman — 
összehasonlitám azon tevékeny szabad élettel, mely a ke-
reszténység első századaiból tünt föl lelkemnek. 

Azon kor szerzetesei s remetéinek önmegtagadása, 
vértanúinak türelme, püspökeinek ellenállhatlan szilárd-
sága, . . . mind ez fölemelt és megalázott egyszersmind. Gyak-
ran mondám önmagamnak : „Nézd amaz s nézd eme képet." 

„Szerettem ugyan egyházamat, de rettegtem jövője, s 
boszankodtam gyáva tétlensége miatt ; mert azt hittem, 
hogy ha a szabadelvüség felülkerekedik, akkor győzelme 
kétségtelen, s tudtam, hogy a reformátio elvein nem képes 
romjaiból felépülni. Azonban egyházamat elhagyni, soha 
eszembe sem jutott ; de mindig ugy érzém magamat, mintha 
azt hallanám mondani egy hatalmas belső szózat által : van 
egy nagyobbszerü intézvény, mint az angol egyház, s ez a 
katholika, apostoli egyház, amint az kezdettől megalapitta-
tott ; az angol egyház emennek csak szük térre szoritott 
nyilatkozása, szük térre szoritott eszköze ; ha ez nem akar 
lenni, akkor semmi sem lesz, s ha hatalmas segélyt nem kap 
valahonnét, el van veszve ; egy második reformátióra van 
szüksége." 

Newmannak e szavai képezik azon mozgalom pro-

grammját, melynek gondolata ez időben kezde lelkében 
megszülemleni. 

Ez életerős gondolatot nem szoritá háttérbe lelkében, 
az 1832-ben Hurrel Froude barátjával Olaszhonba tett uta-
zás sem, s midőn az akkor Romában lakó Wiseman búcsú-
zás alkalmával azon óhajt fejezé ki, hogy látogassa meg még 
egyszer Romát, Newman ünneyélyes komolysággal, mely a 
mentséget is magában foglalá, mondá : „Nagy munka vár 
reánk Angolhonban." (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Gyöngyösön húsvét napján a ferencziek templomában 

Varró József és János miskolczi születésü fivérek, a helvét, 
és Zimányi Mária, Varró József neje, az ágostai vallásból a 
rom. katholika egyház kebelébe térvén át, hitvallásukat a 
házfőnök kezébe letevék, ki a szent tény előtt hozzájok 
szentbeszédet intézett. (E—r.) 

Azon plébános, kiről a pesti, bécsi, magyar s német 
lapok irták, hogy D. F-ért motu proprio ünnepélyes szent-
misét tartott, a ,Hon' april 17-i számában magát igazolni 
törekszik. Mondja, hogy causa publica excusat ab offiicio 
applicandi missam pro populo. Csak az a hiba, hogy a kér-
déses ügy egészen személyes nézet volt,melylyel szemközt más 
nézet állhat, áll is ; hogy a causa privata nem lesz közügy-
gyé azáltal, mivel azt azon plébános olyannak nyilatkoz-
tatja. 0 teremtett, ö keresett magának közügyet, s hivatat-
lan levén a haza valóságos közügyeibe, nem mint polgár, de 
mint plébános tolakodott azok közé. Mi a templomban köz-
ügy, azt a püspök határozza meg; a plébános mindig féljen 
a túlkapástól, a veszedelmes túlbuzgólkodástól. Ha az álta-
lunk teremtett közügyek, ha közügy gyanánt kikiáltott egyé-
ni nézeteink, ha mi betolakodásaink felmentenek ab officio, 
plebánosi kötelmeink igen könnyű módon semmivé lesznek. 
Erre figyelmeztettünk mink, mikor azon hirlapi tudósítá-
sokról emlitést tettünk, s ha tizszer sem tetszik, tizenegy-
szer is meg fogjuk tenni. Mi lesz az egyházi fegyelemből, ha 
a plébánosok saját, politikai nézeteik szerint ünnepélyes is-
tenitiszteleteket, a püspök tudta, engedelme nélkül, rögtö-
nözhetnek ? Mi lesz a cultusból, ha ezt politikai tüntetésekre 
fordithatják ? Mi lesz az Isten házából, ha ott egyik, másik, 
harmadik politikai személyiség dicsőítése fog végeztetni ? 
Egyik kevesebbet, másik többet fog ebben tenni, harmadik 
mind a kettőt fölülmúlja. Egyik misét fog mondani, másik 
szónoklatot, harmadik processiot, negyedik Oltári-szentséget 
fog hozzá adhatni, ötödik ? még hevenyészett, uj szentek 
képeit felállítani. Mily profanationak, mily rendetlenségnek 
nézünk elébe, ha ily kigyuladt agyuak balsugallatu kezde-
ményezéseinek eleje nem vétetik az egyházban, ha a püs-
pöki kézből a vezérfonál kiszakíttatik, ha ily felkorbácsolt 
szenvedélyek között a plébános önmagától intézkedhetik! A 
plébános ur gyáva, nem okadatolt kifakadásait nyomorusága-
ikban abba hagyjuk; sajnálkozunk,hogy mart. 15-éröl ada-
tolt nyilatkozatában ,Martius 15-ének1 irója ma is feltalál-
ható közöttünk. Imádkozzék magáért, lelkinyugalmáért, 
imádkozzék mindenkiért az alsó-, a felsőházban, hogy mind-
nyájan a kiegyenlités bölcs létrehozásában legyenek neveze-
tesek, nem pedig annak ügyes megakadályozásában ; imád-
kozzék, de ünnepélyes istenitiszteletet ily czélokra rendezni 
alig lesz többé kedve, vagy bátorsága. 

Szerkesztői tudósítás. 
Dobsina. Most látom, hogy cselédem hibájából M. Néplap helyett a 

Népbarát rendeltetett meg. Az előfizetési nyugta nálam van, lépést teszek. 
A ,Népbarát' sem rosz, gondolom megbocsát. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A teremtés természet- bölcsészeti szem-
pontból. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A teremtés 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

II. 

Ez idézetekből látszik, hogy az itt megjelelt 
természetbölcsészeti irány a teremtésrőli tannak 
lényegét támadja meg, s e megtámadás jogosult he-
lyessége a tudományok haladásának elvitázhatlan 
követelményeként tüntettetik elő. 

Föladatunk lesz tehát: röviden áttekinteni az 
ujabb természettudományi vizsgálódások eredmé-
nyeit, hogy lássuk, váljon oly természetüek-e azok, 
melyek minden józan gondolkodót arra kényszerí-
tenek, hogy a világtól, anyagtól különálló, kivüle s 
föltétlenül létező teremtő fogalmát, mint tarthatlan, 
gyermeteg képzelődést eldobja magától, és az anyag 
örökkévalóságát higyje. Szóval, hogy lássuk mivel 
s átalában pótolhatják-e e tudományos vivmányok 
a rovásukra kiküszöbölt föltétlen, örök lény, az Isten 
fogalmát. 

Mielőtt ez áttekintést megkezdeném, némileg 
okadatolni akarom, miért oly fontos a semmiből 
teremtés kérdése. 

Ugyan is ez nem elvont száraz elmélet, ez egy 
termékeny eszme, melylyel egész vallásos életünk 
szétválaszthatlanul függ össze. 

Ha a dolgok létét nem kezdhetjük az Istennél, 
a folytatást sem vihetjük vissza reá. 

Továbbá lényeges dolog, hogy az emberek el-
ismerjék és higyjék : miszerint Isten nem a már, 
tőle függetlenül létező ősanyagból teremté a létező 
dolgokat, hanem hogy magát ez ősanyagot is te- ' 
remté, és semmi sincs, mit nem ő hozott létre. 

E hit nélkül egy lépéssel sem jutunk előbbre a 
pogányság zűrzavarából. Mert ha az emberi test 
ősanyaga, az anyagi rész Istentől független, mely 
fokozatosan, később alakitatott át s nyerte önma-

gából szellemi részét: akkor erkölcsellenes hajla-
mait és ösztöneit könnyen ezen ősanyagból származ-
tatja, s mint valami egészen természetes roszat, de 
nem mint bünt tekinti, melyért felelős. Más részről 
belsejében egy szózat egészen soha el nem fojtható 
bizonyságot tesz az ellenkezőről, sőt egész belső 
léte és élete tényleges ellenbizonyitvány. Ez tehát 
az ember erkölcsisége és szivnyugalmának kérdése, 
mely nélkül a lelkismeret egy megfoghatlan, ke-
gyetlen kinzó eszköz, mely oly tények elkövetése 
miatt gyötri az embert, melyekért nem felelős, me-
lyek erkölcsi beszámítás alá nem eshetnek. 

Továbbá, ha az ember nem egészen Istentől 
származik, nem is reményiheti, hogy Ahoz egészen 
visszatér, s egykor örök egyesülésben örök békét 
nyer Istennél. Csak ha az első teremtés a szó szoros 
értelmében Isten által történt, lehet reménységünk 
a második örökéletrei ujjáteremtéshez, a „corpus 
clarificatumhoz". 

Mert azon vélemény, hogy az anyagot, mely 
Istennel egyenlően öröktől való, s igy tőle függet-
len, egykor egészen uralma alá hajthassa és átszel-
lemitse... az anyagróli e vélv után alaptalan nem-
csak, sőt az Isten fogalmát is megzavarja. 

Már pedig az erkölcstelen hajlamok szoros 
erkölcsi megitélése, s azok egykori teljes legyőzésé-
nek reménye képezi a szentségrei törekvés lényeges 
indokát. 

E remény nélkül az Istenhez törekvő lélek 
szárnyai ellankadnak a testtel naponkint vivandó 
küzdelemben. 

A teremtésnek ilyetén ferde felfogása továbbá 
tönkre teszi az emberi szabadságot is. Amint az 
ember nem egyedül az Istentől f ü g g . . . az anyag 
uralma alá kerül ; már pedig az anyagtól és annak 
nyers erőitől való függés nem szabadság, hanem a 
fatum vak hatalma alatti szolgaság. Az emberi sza-
badság egyedüli föltéte. . . az Istentőli kizárólagos 
függés. 

E teremtési fogalom lerontja az isteni gondvi-
selés világkormányzói jogosultságát és képességét, 
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s ezzel lerontja egy uj,boldog világ reményét; mert 
ez az Istennek az anyagi lét fölötti korlátlan hatal-
mával elválaszthatlanul összefügg; — szóval le-
rontja az Istenroli tiszta, belyes fogalmat, s ezzel 
erkölcsi életünket, boldogító reményeinket . . . azon-
túl vágyunk — de nem tudjuk mi után ; remény-
lünk — de nem tudjuk, mit és miért? 

Isten, ki még más valakivel osztja meg ural-
mát, ki nem tó'le van , . . . az nem korlátlan, föltétlen 
Isten; Isten, ki az anyaggal nem bánhatik tetszése 
szerint, nem mindenható ; Isten, ki nem képes szent-
ségre, bünnélküliségre vezérelni. . . nem büntetheti 
a bünt, nem lehet biró, s a kegyelem, mint bűnbo-
csánati kegyszer érthetlen valami lesz. E g y szóval 
ily Is ten . . . nem Isten. 

E rövid kitérés a figyelmes olvasó előtt elég 
világot vet a semmiből teremtés tanának nagy fon-
tosságára, és a czélra, melyet az ellene küzdők ki-
tűztek maguknak. 

Azért most fokozódott figyelemmel térjünk át 
a létezők létokának keresésére a tudományos vizs-
gálódások világánál, hogy lássuk, váljon e világsu-
gár vezetésemellett eljutliatunk-e oly valami alap-
erő, létokhoz, mely az Istent mint teremtőt fölösle-
gessé teszi ; s ha igen . . . a tudomány melyik ága 
jutott e nagyszerű fölfedezésre ? 

III . 
Az emiitettem tudósok idézeteiben az anyag 

istenittetik. 
Az első kérdés tehát az: mi az anyag? 
Ez fontos kérdés, melynek megoldása eldönt-

heti az anyag és Isten, amaterialismus, helyesebben 
atheismus és a keresztény Istentan közötti harczot, 
melyet a materialisticus természetbölcsészet vezérei 
Vogt, Büchner, Moleschott élükön Feuerbachchal vív-
nak minden positiv religio ellen. 

Az ujabb természettudósok összhangzó vélemé-
nye szerint, az anyag a természeti jelenségek állaga; 
az, amiből a tárgyak állanak. 

Fechner, a tekintélyes természetbölcsész szerint: 
„az anyag átalában véve az, mi tapintás által észre-
vehető, . . . tehát a kézzelfogható." 

E tulajdonság mellett azonban még más tulaj-
donságok is nyilatkoznak az anyagban, mint az 
egyensúly és a mozgás jelenetei, melyek nem a ta-
pintás körébe, de mégis az anyag meghatározásához 
tartoznak, úgyhogy e jelenetekből joggal következ-
tetjük az anyag jelenlétét. 

*) Fechner, Ueber die physikalische und philosophi-
sche Atomenlehre. Leipzig 1855. 90 és követ, lapokon. 

Végre minden érzéki észrevevések, a hallás, 
szaglás, izlés, látás és minden egyéb ismérvéi az 
anyagnak, az anyag, mint valóban létező és jelenle-
vőről tanúskodnak. 

Ily értelemben az ujabb természettudomány 
szerint az anyag a természeti jelenségek legátaláno-
sabb alapja. 

A lényegre nézve Pouillet,2) Baumgarten és 
Schnell') egyetértve állitják, hogy: az érzéki, kü-
lönösen a tapintás által eszközlött észrevevések 
kényszerítenek bennünket „valami" térben létező-
nek mint a tért betöltőnek elfogadására, ami a léte-
zők alapja. Mi e „valamit" anyagnak nevezzük."4) 

Eisenlohr: „Test vagy anyagnak nevezi mind-
azt, amit érzékeink által észreveszünk." 5) 

Graham és Ottó szerint: „Test az, ami bizo-
nyos határozott tért önállóan betölt. Terjedékeny-
ség, azaz : a tért különböző irányban betölteni ; és 
átliatlanság, azaz : mig egy test valamely tért el-
foglal, ugyanazon tért egyazon időben más test el 
nem foglalhatja: — ez két oly tulajdonság, mely-
lyel minden anyagi bir."e) 

Ez idézetek a legtekintélyesebb természettudó-
sok munkáiból vétettek, melyek mindazáltal az 
anyag lényege- és eredetéről mit sem tanítanak; s 
csak azt határozzák meg : mikint jelenkezik az 
anyag. 

Azonban vizsgáljuk tovább az anyagot a vegy-
tan vezérlete mellett. 

A vegytan segélyével tudjuk, hogy minden 
test nemcsak hason, hanem különböző tulajdonságú 
részekre osztható, ezek az úgynevezett elemek, 
milyet Grraham-Otto 61-et számlál, s egyszerű ele-
meknek nevezi, mert ezeket részeire nem képes 
többé feloldani. 

E szám azonban még növekedhetik ; legalább 
Bunsen és Kirchhof heidelbergi tanárok a spectral-

2) Pouillet, Lehrbuch der Experimental-Physik u. d. 
Meterologie. Nach der 3. original Ausgabe übersetzt v. E. 
H. Schnuse. Leipzig 1839 I. 4. 

3) Schnell, Die Streitfrage des Materialismus etc. Jena, 
1858. 32 lap. 

!l) Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
etc. von A. Baumgarten. 6-te Auflage von ihm, und von A. 

• v. Ettinghausen gemeinsch. bearb. 1839. 3. lap. 
5) Lehrbuch der Physik, etc. 8-te Aufl. Stuttgart, 1860. 

I. 4. lap. 
6) Graham-Otto's ausführliche Lehrbuch der Chemie. 

3-te Aufl. I. B. Physikalische u. theor. Chemie v. H. Buff, H. 
Kopp, und F. Zammiger. Braunschweig 1857, 1 és köv. 
lapokon. 
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analysis folytán a három alkali-érczhez, még egy 4-iket fe-
deztek föl különböző szavakban, s több ilynemű fölfedezé-
seket is lehetségesnek állitanak. 

Ezen elemek, melyek gáz, folyadék vagy merev álla-
potban jönnek elő, — képezik a testek alapállagát. 

A mechanice vagy vegytanilag összetett természeti 
tárgyaknak legkisebb, nagyitó üveggel még észrevehető 
részecskéit, a tudomány „tömecseknek" (molecule) nevezi. 
E tömecsek nagy része a tapintási érzék által már észre-
nem vehető. 

Azonban a természettudomány a tömecseknél nem 
állapodott meg, s bebizonyithatónak véli, hogy a testek el-
oszthatósága még a tömecseken is tulmegyen. 

Ugyanis minden test a legkisebb elemi anyagocskák-
ból áll, melyek eloszthatlan, vagy is physikailag és vegyta-
nilag feloldhatlanoknak tekintendők, amennyiben tovább 
oszthatóságuk mellett természettani érvek föl nem hoz-
hatók. 

Ez eloszthatlan részecskék „parányoknak" (atome) 
neveztetnek. 

E parányoknak természettanilag szükséges elfogadása 
mellett nyilatkoznak a legtekintélyesebb természettudósok 
és vegyészek, mint : Biot, Cauchy, Poisson, Berzelius, 
Arago, Moigno, Graham, Faraday, Liebig, Weber és sok 
mások. 

E tanulmány köréhez nem tartozik a parány rendszer 
melletti védveket előadni, s csak azon végeredményt emli-
tem, mely szerint a parányrendszer természettani és vegy-
tani szükségességét eddig megdönteni nem sikerült. 

Azért elismerjük Pouillettel, hogy a tapasztalás összes 
adatai szerint : „az anyag nem osztható a végtelenbe, s végre 
a részek egy bizonyos parányisága áll elő, mely tovább 
nem osztható. E részek még mindig véges, de általunk ész-
renemvohető nagysággal bírnak." ' ) 

E parányok természete, tulajdonsága, erői s törvénye-
iről a természettan s vegytan semmi határozottat nem 
tud. Azért mondja a jelenkor egyik legkitűnőbb bölcsésze 
Fichte, a hasonnevű bölcsésznek fia : „A természettan csak 
a parányok azon egymástóli különállását (Discretion), me-
lyet a világtesteknél nagyban lá tunk, folytatja tovább 
kicsiben ; maga sem tudván meghatározni, mily viszony 
van a parányok közt a már többé elnemoszthatóság állapo-
tánál, mert ezt a természet- és vegytan el nem dönthetik, — 
e pontban a bölcsészethez kell hogy apelláljanak. 8) 

Lotze, ki a parányokat, mint minden jelenség létrejö-
hetésének „változatlan" erős elemeit föltételezi, szinte elis-
meri, hogy mi a jelenségeket nem ismerjük annyira, mikint 
a változhatlanságot, minden természeti elem átalános tulaj-
donságául kimondani merjük. Mert meglehet, hogy az álta-
lunk még eléggé nem ismert jelenségekben a parányok belső 
kifejlődésnek vannak alávetve. 9) 

Hasonló tapogatózással találkozunk, ha a parányok 
egyesülési, alakulási, mozgási törvényeit keressük. 

' ) Pouillet. Lehrbuch d. Exp. — Physik etc. I . 4 lap. 
8) „Über die Atomistik," in der Zeitschrift für Philosophie. 1854, 

XXV. köt. 28 és köv. lapokon. 
9) Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der 

Menschheit. Versuch einer Antropologie. 3 Bände. 8. Leipzig, 1856 - 6 4 . 
I-sö köt. 33. 43 lapok. 

A természettan a parányoknak majd vonzó, majd ta-
szító erőt tulajdonit. 

E két erő képezné az anyag alaperőit 
Hanem mi értendő természettanilag e szó alatt : „erő ?" 

Különböző valami-e az anyagtól , vagy azzal fogalmilag 
egy ? Es ha egymástól különbözők, mily viszonyban álla-
nak egymással ? 

E kérdésekre ily feleleteket kapunk : 
„Az erő az egyediségrei (Personification) ellenállhat-

lan törekvésnek elrejtett szülöttje." l 0) 
Helmholtz szerint : „az anyag léte mozdulatlanság és 

tehetetlenség. Minden hatást az erő eredményez. Az anyag 
egyedüli változhatósága a mozgás, azonkívül a természeti 
tárgyak hatásait érezzük, mert azok által jutunk ismere-
tükre. A mozdulatlan és tehetetlen anyagnak ilyetén jelen-
ségeit tehát csak az anyag fogalmával összekötött erők esz-
közölhetik. 

A tudománynak tehát a természeti jelenségeket az 
anyagnak változatlan mozgató erők által előidézett mozgá-
sára kell visszavezetni, mely erők a „tér" viszonyoktól függ-
nek. Már pedig a mozgás a téri viszonynak változtatása, — 
tehát a mozgató erő, mint ok . . . két testnek törekvése he-
lyeiket kölcsönösen megváltoztatni." 11) 

Helmholtzal körülbelől egyetért Burmeister, midőn 
mondja : „mi legyen az életerő, ép oly kévéssé tudjuk, mint 
hogy mi az erő lényegileg, elvontan, és meg kell elégednünk 
azon hiányos meghatározással, miszerint : az erő az anyag 
minden jelenségeinek oka. 

E meghatározásnak egyedüli tényleges eredménye az, 
hogy az anyagot és erőt egymástól különválasztani lehetet-
len ; ami ismét azon vélvre jogosit, mintha az erő az anyag-
nak tulajdonsága volna s föltételezett önállósága csak a mi 
— a természetről és tárgyairól képzett nézeteinknek ered-
ménye." 12) 

Ez idézetekből sem tudhatjuk, mi az anyag, mi az erő ? 
Mert e kifejezés „ok" csak más nevezete az erő- és te-

vékenységnek, és mozgásnélküli, lehetetlen létet csakúgy 
képzelhetünk, ha előbb tudjuk, mi a mozgás, tevékenység, 
azaz, mi az erő ; mert a nyugalom és tehetetlenség csak 
negativ fogalmak, melyeknek tartalmát épen a mozgás és 
tevékenység képezik, elannyira, hogy ez utóbbiak nélkül 
az előbbi negativ fogalmak üres és lehetetlenekké lesznek. 

Azért a puszta erő nélküli létről szóló ellentétes foga-
lom téves. 

Mert mi nem elvontan a létet, hanem a nyugvó, tehe-
tetlen létet nevezzük „anyag"-nak, ellentétesen a mozgás-
ban levő, tevékeny léttel, azaz : „erővel." 

Ha pedig e két fogalom között : anyag és erő, — ily 
ellentét van ; kérdés : mikint lehetnek anyag és erő elvá-
laszthatlanul összekötve és lényegileg egyek ? 

A nyugvó é3 tehetetlen, mozgásbanlevő és tevékeny 

, 0) Du Bois-Reymond. Untersuchungen über thierische Electrici tät . 
B erlin 1848. I . X L lap. 

" ) Helmholtz. Über die Erhal tung der Kraf t etc. 3 lap. Ber-
lin, 1847. 

, 2) Burmeister. Geschichte der Schöpfung. 6-te Auflage. Leip-
zig, 1856, pag. 283. és, Geologische Bilder zur Gesehichté der Erde. 2 
Bde. Leipzig, 1851—55. I köt. 257 lap. 

32* 



252 h-

lét egyazonsága, egysége, contradictio in adjecto, melyet 
meg kellene oldani a tudománynak. 

Az eddigiekből annyit tudunk : „hogy mi a tárgyak 
ismeretére csak érzékeinkre való „hatásuk (erő) által ju tunk." 

— (Helmholtz) ; vagy : „az erő az anyag minden jelen-
ségének oka." (Burmeister.) 

Eszerint ránk nézve a természeti tárgyak, habár ma-
gokban véve mozdulatlanoknak látszanak is, — a valóság-
ban nem mozdulatlanok, tehát nem „anyag." 

Kérdés, mily okok hozhatók fel érvül amellett, hogy 
azon tárgyak elvontan, magokban tekintve, mégis anya-
g iak? 

Ez okokat kellene a természettudománynak előadni, 
mielőtt az erő és anyagról, egymástól különválasztva szól. 

Az anyag és erő elválaszthatlanságából még nem kö-
vetkezik, hogy az erő tételeztetik föl az anyagtól ; s ép oly 
joggal állithatni az ellenkezőt, hogy t. i. az erő tételezi föl az 
anyagot : — mert a kölcsönös elválaszthatlanság elfogadása 
által még mindig nem lesz kimutatva, melyik a kettő közöl 
az alapállag, az önmagában is (a másik nélkül) létező. 

Következőleg : az anyag önállósága, és az erőnek at-
tól való függése, — puszta föltevés, mely önmagát czáfolja 
meg, ha Burmeisterrel az erőt az anyagi jelenségek okául 
fogadjuk el. 

Mert ha az anyagi jelenségeknek oka az erő, akkor a 
nyilvánuló anyag maga is csak az erő hatása, és amennyi-
ben minden hatás az azt előidéző oknak nyilvánulása, kö-
vetkezőleg a nyilvánuló anyag sem más, mint az erő jelen-
sége : tehát az erő az anyag állaga, mely benne és általa 
nyilatkozik. 

A tudomány tehát nem világosithat fel az anyag, erő 
miségéről, egymáshozi viszonyáról, s csak eltérő vélvek, né-
zetek, mikkel a tudósoknál e pontra nézve találkozunk. 

Azért elhagyom Schnell, Fechner, Lotze és másoknak 
az anyag és erőre, ezek egymáshozi viszonyára vonatkozó 
okoskodásait, mint melyek még mindig nem oszlatják el az 
e pontban uralgó homályt. Mindezek helyett befejezésül idé-
zem Redtenbacher idevágó világos és szabatos szavait : „Az 
anyag lényegét csak részben ismerjük. A tapasztalásból 
ugyanis tudjuk, hogy az anyag egy kettős lét, mely szenve-
dőleges és tevőleges lételemmel bir. 

A szenvedőleges lételem „tehetetlenségnek" neveztetik, 
s az anyag azon tulajdonsága, melynél fogva önmagától, 
minden külső behatás nélkül a nyugvó vagy mozgó létál-
lapotába jöhet, de mely nyugvó vagy mozgó állapotot ön-
magától nem képes megváltoztatni. 

A tevőleges lételem, erőnek neveztetik, s a testek azon 
tulajdonsága, melynél fogva azok vonzó, vagy taszitó ha-
tást gyakorolnak, és ez által állapotukat változtathatják. E 
két lételem képezi az anyag ismert alaptulajdonságait." 12) 

(Folyt.) 

l l ) Redteubacher : Das Dynamidensystem. Grundzüge einer me-
chanischen Physik. Mannheim. 1857. 11 lap és köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. apr. 19-én. A szent-László-társulat 1866-ik 

évi april hó 17-én tartott közgyűlésének tárgyai vázlatosan. 
Reggeli 9 órakor a szent-László-társulat tagjai, s a 

vidéki fiók-társulatok küldöttei az egyetemi templomba gyü-
lekezének egybe, áhítattal meghallgatandók a mlgos s ftő 
Szabó József pápai praelatus, kanonok és papneveidei kor-
mányzó ur által teljes segédlet mellett mondott csendes sz. 
misét, mely alatt a központi papnevelde jeles énekkara lel-
ket-emelő összhanggal zengé az „áldozattal já ru lunk" . . . 
kezdetű gyönyörű miseéneket. 

Szent-mise után a szép számmal egybegyűlt tagok fel-
vonultak a papneveidei könyvtár tágas boltivei alá, miután 
a gyűlést magas jelenlétével szerencséltetendő főmgss. bi-
bornok primás ő emtját tiszteletteljesen fogadák, ki egyelőre 
a kormányzó ur ő mlga termeibe vonult vissza. 

A nagy számmal egybesereglett tagokat Huszár Fe-
rencz országbíró és társ. val. alelnök ur szívélyesen üdvözöl-
vén, meghatott hangon jelenté, hogy a mélyen tisztelt nmlgu 
elnök ur gyengélkedése, s a mlgos vil. elnökgrófot ért csa-
ládi mély gyász miatt a mai gyűléstől mindketten távol 
lenni kénytelenittetvén, az elnökséget ő viendi; — egyúttal 
a főm. bibornok-primás meghívására m. Apor Sándor báró, 
ns. Kovács József k. tb. főpap és Bornemisza János k. t. ül-
nök és Sujánszky Antal prépost p. Józs. v. plébános urak-
ból álló küldöttséget nevezé ki. E meghívás folytán ő em-
tiája a gyülekezet rivalgó éljenei közt csakhamar meg is je-
lent. A nevezetteken kivül ott láttuk a gyűlésben az erdélyi 
püspök nmlgu Fogarasy Mihály ő exlját, Szabó praelatus, 
Kormöczy és Kubinszky kanonok, Latinovics és Benedek 
Elek, Janikovics prépost, Vitái Alajos k. táblabíró, Hamza 
Máté tanácsos és más számos egyh. és világi urakat, fiók-
társulatok küldötteit, főleg a kalocsai és győri megyékből. 

Primás ö emcja lelkesült éljenekkel fogadott üdvözlő 
beszéde után, elnöklő Huszár Ferencz ő mlga felállván, 
meghatottságtól rezgő hangon jelenti, hogy éltében legfáj-
dalmasabb kötelességet teljesít, midőn a mindnyájunktól a 
legmélyebb tisztelet , szeretet és ragaszkodás cultusával 
ölelt nmlgu elnök urnák, Lonovics József érsek ö excljának 
gyengélkedő egészsége tekintetéből az elnökségrőli lemon-
dását a nagygyűlésnek jelenteni kénytelen. A lelépő elnök 
ő nagyraiga a társulattól egyikében azon ragyogó szónoki 
emelkedettség, mély tudományosság és lélckbensőséggel irt 
beszédeknek vett búcsút, melyet e széken tőle oly magas 
élvezettel hallánk nem egyszer s hallánk ezúttal — fájda-
lom ! — utolszor. Csakhogy e beszédet jelenleg nem maga a 
gyengélkedése miatt távollevő ünnepelt búcsúzó, hanem he-
lyette Sujánszky prépost ur ő nga csengő hangjával, helyes 
szónoki hangsúlyozással olvasott fel. E szép beszédet a gyü-
lekezet a meghatottság csendével hallgatván meg, végsza-
vainál annál kitörőbb lelkesedésben engedett árt érzelmein, 
még hosszú boldog életet kívánván a tőlünk testileg 
ugyan távozó, de magas szellemével szüntelen köztünk mű-
ködő szeretett elnöknek. Erre Huszár Ferencz alelnök ur 
indítványára határozatba ment, hogy a távozó elnök urnák 
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a társulat iránt szerzett nagy érdemeiért jegyzőkönyvileg is 
köszönet szavaztatván, erről ö levél által értesittessék ; úgy-
szintén, hogy ő excljának f. hó 22-én ülendő aranymiséje 
alkalmából a társulat fiúi kegyeletét és szerencsekivánatait 
levélileg tolmácsolja. 

Ezen társulat mai közgyűléséről hely szűke miatt ezút-
tal csakazt sietünk megjegyezni, miszerint a jelen gyűlésnek 
legfőbb momentumát, hazánk koszorús egyházfejedelmének, 
nm. Lonovics József érsek azon levélbeli nyilatkozata ké-
pezte, melylyel ő excja ezen társulat elnökségéről lemondott. 

Ezen ft . Sujánszky Antal prépost ur által felolvasott, 
s az egész közgyűlést a legérzékenyebben megható classikus 
levél igy hangzik : 

Igen tisztelt gyülekezet ! Szivemből fájlalom, hogy 
gyengélkedő egészségem miatt a sz.-László-társulat jelen 
nagygyűlésében, mint máskép forróan óhajtottam volna, 
részt nem vehetvén, annak megjelent nagyérdemű tagjait 
csak innen a távolból e soraimmal üdvözölhetem. 

Ebbeli méltó fájdalmamat neveli beteges állapotom-
szülte azon parancsoló szükség, melynél fogva kényszerítve 
érzem magamat lemondani azon diszes elnöki hivatalról, 
melyre igénytelen személyemet a társulat alakító nagygyű-
lésének fenbecsü bizalma emelte vala; — mely engem a 
nmélt. püspöki karral s társulatunknak ugy központi mint 
honszerte működő többi érdemes orgánumaival folytonos, 
kedves s becses érintkezésben tartott ; de melynek teendőit 
legszivesb készségem mellett sem vagyok többé képes tel-
jesíteni. 

Midőn eszerint elnöki tisztemtől ezennel megválók, 
legyen szabad búcsúzó gyanánt társulatunk valamennyi tag-
jainak lelkem mélyéből fakadt hálámat kifejezni azon nemes 
áldozatkészségért, melylyel intézetünket szakadatlanul gya-
rapítani, — azon tisztelő bizalomért, melylyel engem öt éven 
át támogatni, — s azon épületes buzgalomért, melyet a tár-
sulat szent érdekei iránt tanúsítani szíveskedtek. 

Méltó, miszerint hálám köteles nyilvánításában külö-
nösen kiemeljem a nmélt. s főtdő főpásztorokat, kik társu-
latunk üdvös voltát, s horderejét felismerve s méltányolva, 
kedves tisztjöknek tekinték annak ügyét áhítatos adomá-
nyaik- s lelkesitő körleveleikkel, s ekként szavuk s példájok 
hódító hatásával megyéik területén ápolni, s buzgalmuk he-
vénél másokat is követésökre gyulasztani. 

Szinte kiválólag igényelhetik hálámat ama számos de-
rék lelkész s tanár urak, kik tudván, miszerint minden tár-
sulati tagban csak buzgalmasb híveik s illetőleg csak re-
ménydúsabb tanítványaik sora növekszik, nem kételkedtek 
egyéb hivatalos teendőik nyomasztó súlyához még mindazon 
kisebb s nagyobb gondot, szemeskedést s fáradalmat is tol-
dani, melyekbe az ilynemű egylet bevitele, honosítása s ter-
jesztése szükségképen kerül. 

Végül hálatartozásom lerovásában magasztalólag kell 
még szólnom ama jámbor nőkről is, kik társulatunk zsenge 
kora óta annak különféle körökbeni megalapításához s ter-
jesztéséhez meleg részvéttel s lényeges sikerrel járultak, ab-
beli szép s magasztos rendeltetésűk ujabb tanuságául, mely 
szerint az egyház s keresztény szeretet csodáit ma is általuk 
műveli, s valamint az élet ugy minden erény s minden jóté-

kony cselekvény s vállalat bölcsője mellé dajkákul, örökül s 
ápolókul őket állítja. 

A társulati derék titkár előterjesztéséből megértendi a 
tisztelt gyülekezet annak okát, miért kellett e nagygyűlés-
nek ennyire haladni ? — ugyszinte a pénztár jelen álla-
potát is. 

Tanúsítja ez utóbbi is, hogy társulatunk tagjainak 
száma s evvel pénzereje is az utólsó nagygyűlés óta csök-
kent inkább mint gyarapodott. Mindemellett is társulatunk 
jövőjére nézve nincs mit aggódnunk. Védszentünk oltalma s 
lelkes főpásztoraink pártolása mellett a Mindenható Isten 
szent segélyével társulatunk folytonosan növekedő emelke-
dését bizton reménylhetni, ebbeli reményünk zálogául szol-
gálván már magában a kitűzött társulati czélok magasztos 
volta s különösen az is, hogy társulatunk szerencsésen ki-
állván fakadó korának nehézségeit s veszélyeit, most már öt 
évi tartama alatt gyökeret verve, izmosodva s áldást hintve, 
múltja biztató s jutalmazó öntudatával közelité meg a férfi 
életszakasz meridiánját. 

Miért is szilárdan hiszem azt, hogy társulatunk mind-
inkább fokozódó mérvben leend képes szép rendeltetése sze-
rint adományaival járulni itthon tanodák, templomok, kóro-
dák, növeldék s más üdvös intézetek létesítése- vagy fentar-
tásához ; künn tehetsége szerint fedezni a havasföldi és oláh-
országi hit- és vérrokonink lelki szükségeit ; — támogatni a 
keleti küldérek szent ügyét; — különösen pedig jelen súlyos 
helyzetében római szentatyánknak a fiúi hála s hódolat se-
gélyét nyújtani. Az ő helyzete a legközelebbi évek alatt 
folyvást nehezedvén, ennek arányában a segélynyújtás szük-
sége is mindinkább növekedett. Azonban a tisztelet s ra-
gaszkodás, melylyel kétszázmilliom katholikus Pius iránt 
viseltetik, telyjességgel nincs azon szerény földterülettől fel-
tételezve, melyet a legundóritóbb ármány s árulással páro-
sult szentségtelen rablás neki még meghagyott, hanem szüli 
abbeli ingadozhatlan hitünk, hogy személyében Krisztus 
földi helytartója s mindnyájunk főpásztora s atyja tündök-
lik, s hogy a szeretet az ö mennyei eredeténél s szellemi 
természeténél fogva a zsarnokság minden fegyvereivel da-
czol, áldozatkészségében határt nem ismer, s gazdagabb s 
kimeritketlenebb, mint a leghatalmasabb fejedelmek összes 
kincstára. 

Eszerint benne mi katholikusok mindnyájan egymás-
közt minden faj-, kor- és rangkülönbség nélkül testvérekké 
forrván össze, mint gyermekei a közös atyának, méltán nye-
reségnek tekintjük, ha szenvedő atyánkkal filléreinket s 
végső falatunkat is megoszthatjuk ; ha őszinte s munkás 
részvétünkkel leirhatlan fájdalmait enyhítjük s evvel is ta-
nusithatjuk, hogy mi azon bámulatos lelki ország polgárai 
vagyunk, mely területe s tartamára nézve korlátlan levén, 
az egész világot s a mult s jövő századok mérhetlen sorát 
magáénak vallja ; melynek fejedelme magát a szolgák szol-
gájának, kormányzói szerény pásztoroknak, tagjai pedig 
csalhatlan hitök, halhatlan reményök s boldogitó szeretetök 
egységében, s jogaik s kötelmeik ugyanazonságában testvé-
reknek czimezik magukat. Egykor az Antoninusok egyike 
a birodalmi politikai egység eszméjét avval kívánta elérni, 
hogy a birodalom valamennyi lakóit egy tollvonással romai 
polgárokká nyilvánította. Azonban Roma és annak polgárai 



jogaikkal együtt meghaltak, mikint meg is buktak. — Ennél 
hasonlithatlanul nagyszerűbb, jelentékenyebb s hatályosabb, 
mit Isten a maga egyháza egységeért tön, midőn ezen egy-
séget a lélekismeret megközelithetlen körébe helyezvén, és 
ugyanazon hit- s erkölcságazatok sérthetlen alapjára fektet-
vén, egyháza tagjait minden különbség nélkül testvérekké 
nyilvánitotta. Az irás szerint a szeretet erős levén mint a 
halál, kétszázmillió katholikusnak eme szent testvériségé-
ben a romai legfőbb pásztor kellő segélyezése a napok mind-
fogytáig biztositva van. 

Fogadja, kérem, a tisztelt gyülekezet legszivesb tisz-
teletem kifejezését, társulatunk további felvirágzását tár-
gyazó őszinte kivánatim kiséretében. 

Bécs, april hó 6-án 1866. 
Lonovics József 

amáziai érsek. 

Leróván igy a társulat a hála és szeretet köteles adó-
ját felejthetlen volt elnöke iránt ; az u j elnök választásáról 
kelle gondoskodni. Miért is elnöklő H. F . ur megérintvén, 
hogy a társulat ügyei és vezérlete az elnök folytonos közel-
létét, annak kültekintélye annak kiváló társadalmi méltó-
ságát kívánván meg, ugy hiszi, hogy a közgyűlés egyeteme-
sen táplált érzelmei és óhajainak ád kifejezést, midőn elnö-
kül a széles tudományossága és lebilincselő nyájassága által 
egyiránt köztisztelet és kedvességben álló váczi püspök 
Peitler J . A. ő mlgát ajánlja e tisztségre. Viharos éljenek 
jelenték, mennyire választottja ő mlga a közérzelemnek. 
Azért is a gyűlés e határozatát vagyis inkább fiúi bizal-
mát tolmácsolandó kérelmét az érdekelt méltóságnak meg-
viendő kéttagú bizottmány Kovács praelatus és Bornemisza 
ö ngaikból álló, küldetett ki, hogy az ujan választott mlgos 
elnököt e tisztség elfogadására, s a gyülésbeni megjelenésre 
felkérjék. Mig a küldöttek megbízatásukban eljártak, az el-
nök ur felhívására ngos Vitái Alajos ktáblai érseki biró ur 
egy nagyszerű, messzeterjedő olvasottság s bámulatos emlé-
kező tehetségről tanúskodó beszédet olvasott fel, fejtegetvén 
a társulat hármas czéljai közöl főleg az elsőnek egyházunk 
szentséges feje iránt tartozó fiúi ragaszkodásnak s tettben 
nyilvánuló szeretetünknek ugy kötelező voltát mint a társu-
lat ezen czélra törekvő működése irányának horderejét. E 
beszéd, melyről Körmöczy kanonok úrral méltán elmond-
hátá, hogy nehéz volna meghatározni, ha váljon a tudomá-
nyosság felemelkedő magassága vagy a vallás iránti ragasz-
kodó kegyelet mélysége-e benne tulnyomóbb, némi megsza-
kasztásokkal két és fél órán túl tartott anélkül, hogy a hall-
gatóságban keltett érdekeltséget elejétől végig csökkenni 
engedte volna, sőt azt fokról fokra mind magasabbra emelte, 
mig végül egész a lángoló lelkesültség magasztaltságaig hat-
ványozá. 

Közben azonban primas ő emja, országos gondok által 
igénybevett idejének drága perczeit már tovább a közgyűlés 
folyamának nem szentelhetvén, áldásos tevékenységének 
más szinhelyére készült távozni. De mielőtt a gyűlést oda-
hagyta volna, a megindulás hangján szólitá fel annak tagjait, 
hogy a szentséges romai pápa iránti odaengedő kegyeletének 
a gyűlés egy távirati hódolatsürgönyben adjon kifejezést, 
mely indítványa osztatlan helyeslésre találván, miután a gyü-

lekezetre, H. Ferencz ő mlga felkérése folytán, főpapi áldá-
sát adta volna, mikint jött, sürü éljenek közt távozott. 

Ezalatt az ujan választott mlgos elnök meghívására 
kiküldött megbizottak visszatérvén, azon örömhírrel örven-
dezteték meg a gyűlést, hogy mlgos püspök ur a benne 
helyzett bizalomnak megfelelni óhajtván, az elnökséget el-
fogadni méltóztatott s a gyűlésben csakhamar megjelenni 
Ígérkezett ; mi kis vártatra meg is történt. Azon szűnni nem 
akaró lelkesültség s a riadó éljenek, melyekkel a terembe 
lépő s székét elfoglaló uj elnök ő mlga üdvözöltetett, eléggé 
tanúskodnak arról, mennyire egy sziv- és egy lélekké olvadt 
a gyülekezet, midőn a társulat első méltóságára a közszere-
tetíi püspököt kérte fel és hivta meg. Miután ő mlga a jelen-
voltakat atyailag üdvözölte s a reá esett választást, az ön-
becsét soha sem érző valódi nagyság szerénységével megkö-
szönte volna, rövid idő múlva távozott. 

Most Kubinszky Mihály apát és kalocsai kanonok ur, 
ki az utólsó közgyűlés által kiküldetve, a társulatot a német-
országi kath. egyletek nagygyűlésén 1864. Würzburgban 
képviselte, ezen nagygyűlésen szerzett élményeiről s ottani 
fogadtatásukról tőn hosszabb jelentést. E remek beszédet, 
melynek emelkedett gondolatmenetét, magasztos eszméit 
itt hasztalanul kisértenők meg rövid kivonatban visszaadni, 
a gyűlés határozatából az elnöki búcsúszóval s a többi be-
széddel együtt nyomtatásban veendik olvasóink ; s azért itt 
csak azt emiitjük fel, hogy alig csalódunk, midőn azt már 
azon nagy horderejű indítványoknál fogva is, melyeket az a 
gyűlés elé terjesztett, s melyeket a gyűlés egyhangúlag ma-
gáévá tett, az ez évi közgyűlés egyik fénypontja gyanánt 
tüntetjük fel. Ezen indítványok folytán ment határozatba, 
hogy a közgyűlések ezután ne csak Pesten, de honunk egyéb 
érseki vagy püspöki városaiban is tartatni fognak. A jövő 
közgyűlés helyéül Kovács praelatus ur felszólalására Eszter-
gom tüzetett ki. Mohi Antal győri papueveldei lelkiatya s 
az ottani fióktársulat küldötte, ugy küldőinek mint a nmlgu 
győri püspök urnák nevében meghívta a gyűlést Győrbe 
már azon fontos oknál fogva is, mert e város a társulatot is 
közvetlenül érdeklő oly nagy kincset rejt kebelében, mely-
lyel egy hazai városunk sem dicsekedhetik ; t. i. sz. László 
nagy királyunk dicső koponyáját. De a gyűlés határozata 
Esztergom mellett kimondatván ; a győrieknek s névleg a 
megyés püspök ő excjának vendégszerető meghívásáért ez-
út ta l köszönet mondatott. 

Végül a társulati alapszabályoknak a nm. m. kir. hely-
tartótanács által ajánlott módosítása, s hivatalos jelentések 
olvastattak fel ; s a beérkezett folyamodványokra segély-
pénzek szavaztattak meg; melyek közül kiemeljük, hogy 
pápa O szentségének szeretet-adományul 2000 ft. határozta-
tott küldetni. A társulatot közelebbről érdeklő ügyek elin-
tézése s a társulat igazgató választmányának megújítása 
után, a nagygyűlés szétoszlott : de mielőtt tudósitói tollúnkat 
jetennök, egy kedves kötelességet óhajtunk még teljesiteni, 
meleg hálát szavazván Huszár Ferencz alországbiró ö mél-
tóságának, kinek lelkes buzgó vezérlete által az idei nagy-
gyűlés mind lélekemelő lefolyása, mind nagy horderejű hatá-
rozatai következtében reánk nézve, kik azon legelőször 
valánk szerencsések részt venni, mindenkorra felejthetlen 
marad. H. I. (f. //.) 
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MOHÁCS, mart. 2.*) A vallásos ihlettségnél nincs 
boldogitóbb érzemény, belátá ezt a kath. érzelmű költő is, 
ki úgymond : 

„Ha a világ és a sors irigy hatalma 
Arany feltételim letördelik, 
S kisirt szememből több köny nem telik, 
Te lész bús keblem vigasztalója vallás!" 

Ily vallásos ihlettségszülte érzeménynyel valának el-
telve sziveink f. hó 24-én, midőn ngys. és ftdő Kóbor Antal 
prépost ur a mohácsi elemi főtanodánál üresedésbe jött ta-
nítói állomásra kinevezett Halász Károlyt uj tanítói hivata-
lába ünnepélyesen beigtatá. „Forma dat esse rei" szokás 
mondani, állni kell ennek még inkább vallásos tekintetben. 
— E czél tökéletesen elérve volt, midőn a hallgatókkal be-
töltött templomban a hat tanitótárs, és a tanuló ifjúság je-
lenlétébon az oltárhoz lépett, s a hűség esküjét, és apostoli 
hitvallást letevő beiktatandóhoz a következő beszéd intéz-
tetett. 

„Tisztelt tanitó úr ! A tanitóképezdében nyert kitűnő, 
az eddig viselt altanitói hivataláról, de amire én legtöbb 
súlyt helyezek, erkölcsös magaviseletéről szóló jeles bizonyít-
ványa, — ezek voltak az indokok, melyeknél fogva Mohács 
városa tisztelt elöljárósága önt, a hármas kijelelés utján, az 
első helyre jelelte, és ugyan én is egy derék, egy kitűnő ve-
télytársa mellett, önt mint első helyre jelöltet ajánlottam, és 
az én ajánlatom nyomán a ft. püspöki hivatal ilyetén felter-
jesztése folytán, a nagym. m. k. helytartótanács által az itt 
helyütti fő-elemi tanodánál üresedésbe jött I-ső oszt. leány-
tanoda tanítójává kegyesen kineveztetett. 

Tanitó úr ! hiszszük mindannyian, de reménylem hi-
szi ön is : miszerint fontos hivatala elfoglalása perczében, 
tekintve a nevelésére, oktatására bizandók egész seregét, ko-
molyan érzi Üdvözítőnk leginkább önhöz irányozott eme 
szavait : „véröket egykor a te kezeidből veendem számul" 
— azért mi sem késünk teljes bizalommal nagyszámú kis-
dedeink romlatlan szivét, mely még minden formába átido-
mítható, önnek gondviselésére bizni, vezesse, oktassa őket a 
felfogásukhoz mért tudnivalókban. 

Ami engem illet, aggodalommal nézem a gondteljes jö-
vőt ; mert ismerem korunk szellemét, hithidegség, közö-
nyösség mindaz iránt, ami Istent s a vallást illeti ; ez azon 
léleküdvveszélyeztető métely, melyben a félkeresztények 
igen nagy száma betegen sinlődik ; és ha azok keblét nem 
hevíti igaz vallásosság, kik magok a vallás hirdetői, feladom 
minden reménységemet. — De hogyan ? talán ön is hirde-
tője, apostola egyedül üdvözítő hitünk tanainak? Nincs kü-
lönben ! mert az irás és olvasáson külön nem vallástanitó is 
egyszersmind ? A katekizmus mi más mint teljes szövege a 
hit-ágazatoknak, melyet ön tanit ? és ha a hit az az egyedüli 
kincs, melynek hiányát mi sem pótolja ; ha igaz az : misze-
rint hit nélkül nincs honszeretet, nincs engedelmesség, nincs 
hűség, nincs igazság, nincs fegyelem, nincs erény ; — ha a 
hit az, mi az embert életviszonyai közt százszoros kötelessé-
gei pontos teljesitésére inti, nemde szükséges : miszerint az 
élő hit lángerejétől hevüljön önnek kebele ! Miről hogy vol-
taképen meggyőzzön bennünket, ünnepélyesen megujitandja 

*) Csak a tárgyhalmaz, és az idő által követelt közlemények mi-
att maradt el ekkoráig. Szerk. 

a hűség esküjével összekötött apostoli hitvallást. (Itt követ-
kezett az apóst, hitvallás letétele.) 

Jelen hitvallás, jelen szövege a k. k. hittannak legyen 
vezérfonala ön minden lépéseinek, meggyőződve levén : mi-
kép kizárólag csakis az imént elmondott sz. szavak jelelen-
dik ki önnek az irányt azon áldásos eredményekre, melyek 
hogy bekövetkezzenek, mindannyiunk szívélyes óhaja. 

Egyébiránt engedje meg, hogy e mai ünnepély felhí-
vásánál fogva fontos hivatása felett érzeményeimet elmond-
hassam. 

Lássa tanitó ur ! minden embernek vannak bizonyos 
komoly órái, melyekben ekkép kérdezi magát : ki vagyok 
én ? mi czélra teremtve ? mi legyen egykor belőlem ? Kér-
dezze ön is magát hivatala elfoglalása perczében. Vagy ta-
lán én kérdezzem önt ? — No's hát kicsoda ön ? Ön tanitó ; 
azaz : teremtőjétől hivatva, elöljáróitól rendeltetve, és ünne-
pélyes fogadása által lekötelezve : mikép tanítója, vezetője 
leend nem öt, tíz, húsz gyermeknek, hanem kisdedeink egész 
seregének az iskolában, melyben a kimaradók számát min-
dig mások, és ismét ujak váltják fel. Minél nagyobb isko-
lásai száma, annál nagyobb a felelőssége. 

Ön tanitó, ön helyettese mindazon szülőknek, kik 
gyermekeiket az iskolába küldik. Ön az, ki a szülőkkel a 
nevelési terheket megosztani, és mindazt helyre ütni tarto-
zik, amiben ezek fegyelem és tanítási tekintetben megfo-
gyatkoznának. Atyai sziv tehát és szülői kegyelet legyen 
önnek kebelében honos. 

Ön tanitó, önnek kezeiből várnak a szülők engedelmes 
gyermekeket, a gazdák hü cselédeket, az elöljárók hasznos 
alattvalókat, a haza fegyelmes és békeszerető polgárokat. Oh 
igen, feszitett erő kell ahoz, hogy az ily sokoldalú várako-
zást reménydús siker koronázza. 

Ön tanitó, azaz ön második lelkész a hivatalában, ki 
önnel abbeli kötelességét megosztja : mely szerint mindket-
ten a kisdedekkel isteni származásukat, méltóságukat, az 
örök életrei rendeltetésüket megismertetni, őket az üdvös-
ség utján kalauzolni tartoznak. — Szent és példás legyen 
tehát önnek minden lépése, hogy ily magasztos hivatására, 
a teremtő kezében érdemes eszköz lehessen. 

Ön tanitó, igen hivatásánál, esküvel pecsételt Ígéreté-
nél fogva vezetője, uti-társa számtalan ifjú könnyelmű, ta-
pasztalatlan vándoroknak az erény, sokszor annyira sikam-
lós ösvényén. — Öntől tanulják : mikép itt maradandó lak-
helyök nincsen, hogy a mennyország az ő jobb hazájok. 
Önnek kötelessége velők az oda vezető legbiztosb, és legrö-
videbb utat megismertetni. — Ja j ! önnek, ha ön ezen kis-
dedeknek vak vezetője ; j a j önnek, ha ezeknek félrevezetője! 
verőkért ön számoland. 

Istenem ! mily rettentő számadás vár egy kötelesség-
mulasztotta tanitóra ! mily hajmeresztő a szemrehányás, me-
lyet az ily tanitó önmagának ilyetén szavakkal tenni kény-
szerül : ime ezek áldozatai hivatalhütlenségemnek ! És ha 
igaz az : miszerint minden erkölcs kedvesb, és követésre 
méltóbb, ha azt tanítóján szemléli a gyermek, oh akkor az 
Üdvözítő vérére kényszerítem önt: hogy legyen tanítványai-
nak jeles erkölcspéldánya ! Hallja csak, mit mond Üdvözí-
tőnk Máténál (18-ik r.), ha k i e kisdedek közöl, kik bennem 
hisznek, csak egyet is megbotránkoztat, annak jobb volna 
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malomkövet nyakára kötve ott fúlni a tengerbe, ahol az 
legmélyebb. — J a j annak, aki mást megbotránkoztat ! 

Ellenben mennyire irigyelhető egy istenfélő, erényes 
hivatala pontos teljesitése iránt hevülő tanitónak helyzete ! 
— Igen tanitó ur ! önnek állása magasztos, — göröngyös 
ugyan a tér, melyet munkálni, darabos a föld, melybe a jó 
magot vetni tartozik, csekély az érdembér, melyet izzó 
fáradozása után nyerend ; azonban el ne csüggedjen, mert 
annál nagyobb leend a tisztelet, melyet egykor tanítványai-
nak hálaadó ajkairól veend, annál nagyobb a tisztelet, melyet 
ezek köszönő szülőitől aratand. — Hát ezen megnyugtató 
öntudatot : te kötelességednek megfeleltél, hivatalodban, 
melybe az isteni gondviselés helyezett, lelkismeretesen el-
jártál, miért a teremtő örömmel tekint le nemes fáradozá-
sodra, melyet valaha gazdagon meg is jutalmazand, kifelejt-
sem-e a mérlegből ? ! Igen — legvigasztalóbb jutalom az 
öntudat. 

Ismert jelleme, képessége megkezdett hivatalábani se-
rénykedése sok reménynyel táplál bennünket, nem is kétlem 
hogy ebbeli működését a teremtő megáldandja; engedje azon-
ban politikai, s társas életviszonyait is pár szóval érintenem : 

Lássa tanitó ur ! Ön egyházi elöljáróival folytonos 
összeköttetésben él, szoros viszonyban e város tisztes lako-
saival. — Mi az elsőket illeti, az ezek iránti tisztelet és tar-
tozó engedelmességről soha meg ne felejtkezzék. Egyházi 
elöljárója önnek közvetlen főnöke, kinek tanácsára hall-
gatni, parancsait teljesíteni köteles. — Minél szorosb a plé-
bános és a tanitó közti egyetértés, annál üdvösb a tauitási 
eredmény. — Egyébiránt ha őszinte szándoka egyházi elöl-
járója iránti tiszteletét bebizonyítani : ovakodjék egy bizo-
nyos kárhozatos pöffeszkedés-, elbizakodás-, különösen pe-
dig aljas, eddig még minden ilyetén tanítónak bukását elő-
készítő kórtól önbecsülését, s tekintélyét elöljárója becsü-
lete s tekintélye rovására épiteni, emelni akarni. A tanitó 
egyik legszebb tulajdona Üdvözítőnkként az alázatosság. 

De szoros kapcsolatban áll ön a város tisztes lakosai-
val is. — Mindenek előtt tartson mindenkivel békességet. 
Az ember társalgás után vágyódik ; jól teszi, társalogjon, 
azonban óvakodjék az oly igen bizalmas társalgástól, mi ál-
tal csak tekintélye szenved. A tanitó ne legyen kevély, ne 
legyen rátartó ; de igen is legyen magára tartó. Aljas paj-
táskodás által soha le ne alacsonyítsa állását. — Ismerem 
én a helyiségeket, melyeken poharazás közt egy estély al-
kalmával száz te — tu barátságok köttetnek ; fogadja atyai 
tanácsomat, kerülje az ily összejöveteleket, mert ahol a te, 
nyomban ott a gúny-czim, ott nyomban a sz. . . r. is. — Ha, 
mint sokszor történni szokott, bizonyos ügyek fölött pártokra 
szakadnának a felek, politikai eszélyességénél fogva se az 
egyik, se a másik párthoz ne szegődjék, mert az egyik rész-
ről mindig megvetés és utálat leend fizetése. 

Ajánlom önnek minél gyakoribb társalgására hivatal-
társait. Önnél korosabb, derék, a tanítás terén tapasztalt 
férfiak ők ; ezekkel tartson szoros összeköttetést; ezekkel 
tanácskozzék, ezekkel társalogjon, értekezzék. Igy tartandja 
fel tekintélyét ; csak is igy nyerend az iskolai ügy is. 

Es most elbocsátom önt békességben, foglalja el fon-
tos hivatalát bátorszivüséggel, bizván ifjú erejében, elöljá-
róinak gyámolitásában. — Melynek megkezdésénél óhaj-
tóm : az ur Isten harmatozza le működésére százszoros ál-
dását — ajánlva önt Istennek oltalmába — tanitó társainak 
barátságába — az egész közönségnek szeretetébe. 

— Amen — 
A jelen beszéd mennyire megtette hatását, bizonyitá 

az elérzékenyülés, mely a jelen voltak könyüiben tükröző-
dött vissza. 

De nem csekély hatással vala a jelenlevőkre főkép 
azon ünnepélyesség : melylyel communio alkalmával az ál-
dozó hat tanitótárs és mintegy hatvan tanoncz húsvéti sz. 
gyónását végezve, az Ur asztalához járult, együttesen re-
begvén el az „Uram nem vagyok méltót." Mily fenséges a 
k. egyház magasztos szertartásaiban ! 

Nem hizelgésből, mely aljasság hozzám nem fér, mit 
egyébiránt a ft. prépost ur sem tűrne ; de hogy az általa 
végzett beiktatásnak oly ünnepélyességet kölcsönző eljá-
rása emlékezetünkben soká fenmaradand, azt tudom, azt 
hiszem! B. K. 

VEGYESEK. 
Korizmics Antal, bácsi vál. püspök, apát, veszprémi 

kanonok, m. k. u. cancellariai tanácsos april 9-én, életének 
58-ik évébeny Bécsben ajtatosan meghalt. A temetésről a P. 
Hírnök igy ir : A temetés, mint halljuk, a boldogult püspök 
és udvari tanácsos állásához és rangjához méltó fénynyel 
ment véghez. Az elhunyt végtiszteletén sokan va'ának ugy 
egyháziak mint világiak s többen még az országból is jelen. 
A gyász ravatalt fekete magyar diszöltönyben, bevont kard-
dal a magy. kir. udv. cancellaria ifjabb tisztviselői közül ha-
tan u. m. Andreánszky, gr. Csáky, gr. Kornis, Lipovniczky, 
Szegedy és gr. Zichy urak állották körül. Az elhunyt püs-
pököt felvilágosodott szellem, fényes észtehetség, széles tu-
domány és genialis humor jellemzé. A közpályán majd mint 
a kir. tábla praelátusát, majd mint a magyar közoktatási 
ministerium osztályfőnökét találjuk; ott látjuk az octoberi 
diploma kiadását megelőzött s előkészített 1860-diki biro-
dalmitanács üttörö tagjai közt is. 

Tanúságos, s papi, lelkipásztori munkálkodásunkra 
nézve igen hasznos, mivel utmutató könyvecske, röpirata-
lakban jelent meg ft. Göndöcs Benedek uj-kigyósi plébá-
nostól e czim alatt : „Németországban szokásos ünnepélyes 
szertartás az eretnekségből vagy a szakadárságból a romai 
kath. anyaszentegyház kebelébe visszatértek felvételénél," 
ára 50 kr., a jövedelem a szentatyának péterfillérben fela-
jánlva. Szertartás levén e felvétel, habár külföldön meg van 
parancsolva, a fordító és kiadó plébános ur nem utmutató, 
hanem csak tudósitó tisztet választott ; amennyiben ezen 
megtértek felvételénél való szertartás nálunk valamelyik 
megyében nem volna megszabva, ezt a lelkipásztorok biz-
ton használhatják, mivel magokra hagyatva, külföldi tekin-
télyre támaszkodnak; hol pedig elő volna szabva, a sza-
bálytól eltérni, evvel felcserélni nem szabad. De minden 
esetre hasznos kézi könyvecske, mivel IV Pius hitvallomá-
sát a protestánsokra, XI I I Gergely pápa hitvallomását a 
szakadárokra latin és magyar szövegben közli ; azon fölül 
még egy jeles allocutiot a felvételnél a megtérthoz ; s útmu-
tatást ezen alkalmi beszédre a szakadár visszatérésénél. 
Ajánljuk e kis és olcsó, alioz pedig még önmagában szerény, 
jövedelmére nézve szent czélu könyvecskét. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érküvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A teremtés természet- bölcsészeti szem-
pontból. — Szentszéki határozat. — Egyházi tudósitások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

A teremtés 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

Fechner, miután érzé, hogy e két fogalom ilye-
tén meghatározása, és egymáshozi viszonya a ter-
mészettudományi eredmények és tapasztalatokból 
nem értelmezhető, keresztül akarván vágni e tudo-
mányi gordius csomót, egy harmadik expedienst 
vegyit az emiitett két fogalomhoz: „a törvény fo-
galmát." 

Szerinte: „Az „erő" a természettudományban 
csak kisegitő elnevezés az egyensúly és mozgás 
törvényeinek jelelésére, mely törvények egymástól 
különálló testekre viszonylanak. 

Az erőbó'l csak a törvényt ismeri a természet-
búvár. Az erő csak a törvényben lehet. 

Amit a testekben erőnek nevezünk, az azon 
közreműködési fokot jelenti, melylyel a testek egye-
diségük és más testekhezi viszonyuknál fogva a 
törvény betöltésében részt vesznek, mely törvény, 
amennyiben átalános, minden testnek kiszabja: mi a 
teendője, ha más testekkel összeköttetésbe jön."1) 

Eszerint az erő a törvény szolgája, mely csak 
akkor és ott működhetik, amikor és ahol a „tör-
vény" parancsolj^ 

Ismét egy uj fogalom. Az öröktől való anyag, 
a mindenható erőhöz egy uj végok járult , a legmin-
denhatóbb „törvény," de melyről ismét nem tudjuk, 
hogy mi legyen. Ugyanis a természettudományban 
e fogalom „törvény" sok oldalú jelentéssel bir. 

Fechner szerint a testeknek teendőket s zab . . . 
tehát alap és tevékenység, mit átalában az erőről 
szoktak állítani ; s igy e szó ,törvény' a régi do-
lognak csak uj neve. 

Ugyancsak Fechner állítja, hogy : a törvény, 
') Fechner. U. die phys. und philos. Atomenlehre. Leip-

zig, 1855 pag. 107. 

ciZclZ cl testek törvényszerinti működése, egyedisé-
güktő'l, és más testekhezi viszonyuktól függ. Tehát 
a törvényen kivül a testek egyedisége és viszo-
nyossága is közreműködik minden törvényszerű 
ténykedésnél. Már pedig ami valami ténykedésnek, 
mozgásnak oka, az közönségesen erőnek neveztetik, 
s igy a törvény mellett ismét előáll az erő mint köz-
reműködő létok. 

És valóban a törvény és erő közötti különbség 
nemcsak bölcsészeti, de physicai követelmény is, 
mert törvény olyas valami nélkül, amit szabályoz, 
nem gondolható. Létet törvény nélkül gondolhatok, 
de törvényt substratum nélkül, mely szerinte mo-
zog, vagy létesül, nem képzelhetek. 

A holt, nyugvó, tehetetlen anyag ily substra-
tum nem lehet, mert törvény csak ott lehet, hol 
mozgás, változás, tevékenység jelenkezik. 

Ezek nélkül physicai törvények nem léteznek, 
mert épen ezek a törvény föltételei. Azért a törvényt 
a mozgás alapjául, azaz épen saját föltételeinek föl-
tételéül nyilvánitani — az contradictio in adjecto. 

Mert a törvény nem magának a mozgásnak, 
hanem a mozgás törvényszerűségének föltétele; más 
szavakkal : a törvény eszközli, hogy a mozgás rend-
szeresen, más mozgásokkal összhangzólag ismétlő-
dik. Például a nap és föld közötti viszonynak oka a 
természettan szerint a vonzerő, tehát erő ; ez erőnek 
hatását a mozgást, és magát az erőt pedig törvény 
által meghatározottnak csak azért állitja, mert e 
mozgás rendszeresen, mindig egy és ugyanazon 
alakban ismétlődik. És ez csakugyan igy van, mert 
a valóságban a nehézkedés törvénye nem egyéb, 
mint az eső (egymást vonzó) testek rendszeres s min-
dig egy ugyanazon irányának és sebességének kép-
lete. Különben azt kellene föltételeznünk, hogy az 
irány és a sebesség, melyek csak a mozgásban és 
mozgással szemlélhetők, okai a mozgásnak, azaz: 
a mozgás „prius"-át teszik; ami pedig képtelenség. 

Mi tehát a törvényt, mint ilyet, csak a termé-
szeti jelenségekrőli lehozás által ismerjük, azt azon-
ban nem fejti meg a tudomány, váljon a törvény-e 
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e jelenségek oka, vagy a jelenségekkel együtt ő 
maga is csak eredmény ? — Ép oly kevéssé tud a 
tudomány megfelelni e kérdésekre: mily viszony 
van az erő és törvény között ; s Ulrici szerint az 
anyag, erő s törvény egymásközti viszonyairól a 
természettudósoknál átalános vélemény-ingatagsá-
got találunk. 

Abban mindnyájan egyetértenek Burmeister-
rel : „hogy az összes alaposabb tudományos vizs-
gálódás czáfolhatlanul bizonyitja, hogy a természeti 
jelenségeket nem véletlen vagy önkény, hanem el-
lenállhatlan okok hozták létre igy és nem más-
képen.« 2) 

Ez okok eredete s lényegéről nem világosíta-
nak föl a pliysicai s vegytani erők, az úgynevezett 
„mechanismus« és „vegyrokonság«, mely fogalma-
kat Berzelius, mint a parányok egyesülési törvé-
nyeit, állitotta föl. 

Berzeliusnak a vegytani parányok természeté-
ről felállított véleményét megtámadá korunk egyik 
legkitűnőbb vegytudósa Liebig ; mit azonban rövid-
ség miatt csak megjelelek, s a talán érdeklődő olva-
sót utalom Liebig hires müvére, *) hol e vita terje-
delmesen olvasható. 

Ugyanis Berzelius maga az általa felállított 
fogalmak megfejtését csak még egy uj harmadik 
fogalom segélyével hitte elérhetőnek. Szerinte min-
den, bár legkisebb vegyészeti hatás vi l lanyos. . . s 
a delejtűre ható kisütést (Einladung) eredményez. 
Ebből következteti, hogy a vegyészeti erő egyazon 
a villanyossággal, s hogy az, amit mi vegyrokonság-
nak nevezünk, összes változataival együtt nem egyéb, 
mint a vegyrészek villanyos sarkitásának (polari-
tät) hatása.«3) 

Az anyag, erő s törvényhez tehát egyszerre 
három uj fogalom járult, mint a létezők keletkezté-
nek létokai. Azonban az ujabbak épen ugy nem fej-
tik meg a létezők végokát mint az előbbiek, s maga 
Berzelius bevallja: hogy a villanyosság mi legyen, 
nem tudjuk.0) 

Az ujabb természettudomány szerint: „a vil-
lanyvegyészeti elmélet (electrochemische Theorie) 
sokat vesztett hiteléből, s azért a kitűnőbb vegyé-
szek visszatérnek a vegyi jelenségek azon régibb 

*) Burmeister. Geologische Bilder etc. I. 150 lap. 
3) Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übersetzt v. Wöh-

ler. 3-te Aufl. 1833. V. kötet. I-ső köt. 7 és k. lap. 
4) Liebig, Chemische Briefe, 4-te Auflage, 1859. I-sö 

köt. 148 és köv. lapokon. 
5) Berzelius, Lehrbuch. V-ik köt. 46 lap. 
6) Berzelius, Lehrbuch. V-ik köt. 71. 

elméletéhez, mely szerint minden vegyi összekötte-
téseknek egyszerű, tovább el nem osztható pará-
nyokból kell állani.« Váljon e vegytani parányok 
ugyanazok-e a pliysicai fönebb emiitettem anyag-
parányokkal? — azt ez elmélet nem dönti el, sőt 
még a szoros, mindennapi vegyészeti jelenségek okai 
felől is eltérők a legkitűnőbb tudósok véleményei. 

Grraham-Otto szerint: „a jelenleg uralkodó 
vegytani elméletek közöl egy sem képes a vegyro-
konsági jeleneteket kielégitőleg megfejteni.« *') 

Es valóban: „A vegytan jelenlegi álláspontján 
nem bir exact ismerettel sem az elemek különböző-
ségéről, sema vegyületet eszközlő erő természetéről, 
sem a vegytani metamorphosis8) törvényeiről; kö-
vetkezőleg a vegytanban tulajdonképeni, határozott 
elméletről szó sem lehet; mivel az úgynevezett 
elméleti megállapodások csak valószínűségi és czél-
szerüségi kisegitő föltevések.« 9) 

Más szavakkal : a vegytan határozottan tudja, 
hogy ugy a szerves mint a szervetlen természetben 
mindenütt az úgynevezett parányok, vagy tömecsek 
bizonyos mozgása mutatkozik, mely által azok köl-
csönösen közelednek egymáshoz, és daczára eredeti 
különbözésüknek, bizonyos változható vagy változ-
hatlan körülmények szerint teljesen egynemű testté 
vegyülnek ; és hogy ismét vannak másféle mozgá-
sok, melyek által e vegyületek felbontatnak, s a pa-
rányok egymástól eltávoznak. — Ez positiv ered-
mény. 

Hanem mi által keletkeznek e mozgások, azt a 
mostani vegytudósok ép oly kevéssé tudják, mint a 
középkor alchymistái s aranycsinálói. A parányok 
úgynevezett vonzereje, vegyrokonsága, e jelenetnek 
csak egyik oldalát jelöli, tudnillik a belső egymás-

7) Graham-Otto, Lehrbuch der Chemie. 662 lap. 
8) „Allgemein grösseres Interesse erregen die physika-

lischen wie die chemischen Einwirkungen, welche von den 
plutonischen oder vulkanischen Felsarten auf andere Ge-
steine derselben Art, oder auf neptunische ausgeübt werden 
sollten; sie beziehen sich im ersteren Falle blos auf eine 
durch den Contact bewirkte Aeuderung der Form ihres Ge-
füges, im zweiten auch auf materielle Veränderung, welche 
die eine Schicht von der anderen erdulden musste. Nicht sel-
ten sind beide Einwirkungen mit einander verbunden, häu-
figer kommt die erste allein vor, aber nie scheint die letztere 
allein, ohne die erstere, stattgefunden zu haben. Beide sei es 
einzeln oder in ihrer Verbindung, bewirkten den „Metamor-
phismus" d. h. die wirkliche Umwandlung einer Folsart in 
eine andere." Burmeister. Geschichte der Schöpfung. 177, és 
178. lap. 

9) Kékulé. Lehrbuch der organischen Chemie. Erlan-
gen. 1858. lap 95. 
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hozi közeledést s a parányok egymásmellérakodását ; a je-
lenet másik oldala, a vegyületek felbomlása, azon elneve-
zéssel nem jeleltetik, mert a vegybontást sok esetben nem 
lehet azon nagyobb vonzerőre, vegyrokonságra visszave-
zetni, melyet két test egymásra gyakorol, s melynél fogva 
egyik kényszeríti a másikat, hogy egy harmadik testteli ve-
gyületből lépjen ki, mely testhez kevesebb vegyrokonság-
gal bir. 

Sőt vannak több vegytani esetek, midőn a vegyületek 
szétbomlása önmagától történik idő folytával ; például : 
„Könfeléleg", (Wasserstoffhyperoxyd) hidegben önmagától, 
minden harmadik, egy vagy másik vegyrészre nagyobb 
vonzerőt gyakorló tényező nélkül köneny és élenyre bom-
lik szét ; a vizmentes légsav is szétbomlik idő folytán. Gyak-
ran a légmérsékváltozás is szétbontja a vegyületeket ; pél-
dául szénsavas mésznél, hig-élegnél stb. Hasonló hatással 
bir a vegyületekre a villanyosság, világosság stb. példánl : 
légköneggáz tartósan keresztül vezetett villanyszikrák által 
légeny és könenyre ; a viz villanyfolyam által köneny és 
élenyre bomlik szét. Ellenben a vegyületek gyakran más 
erők hatásától függnek elannyira, hogy kétséges lesz — vál-
jon a vegyületet a parányok föltételezett vonzereje és nem 
inkább ama más erők eredményezék-e ? 

Igy kén még olvasztott állapotban sincs hatással a 
szénre ; azonban fokozottabb légmérséknél kénszéneny ve-
gyület támad, ha kéngőz izzó szénnel érintkezik, stb. stb. 

(Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
PIUS PP. IX. 

A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 
Gravissimum supremi Nostri apostoliéi ministerii mu-

nus omnino postulat, ut intentissimo studio ea semper pera-
genda cureinus, quae ad catholicae Ecclesiae causam," ani-
marumque salutem, Nobis ab ipso Christo Domino divinitus 
commissam, tuendam quovis modo conducere posse cognosci-
mus. Incredibili certe animi Nostri moerore, ubi ad hanc 
Petri cathedram nullis Nostris meritis, sed arcano divinae 
providentiae consilio fuimus evecti, vidimus et lamentati 
sumus maxima et numquam satis lugenda damna et mala, 
quae asperrimis hisce temporibus catholicae religioni, ac vel 
ipsi civili soeietati inferuntur ab omnis iustitiae ac veritatis 
osoribus per pestiferos libros, libellos, et praesertim epheme-
rides perniciosissimis quibusque erroribus pravisque doctri-
nis plenissimas, ac acerrimo et plane diabolico contra divi-
nam nostram religionem odio conscriptas, ac longe lateque 
in vulgus éditas, ac disseminatas. Itaque inter alia haud 
omisimus viros pietate, ingenio, sanaque doctrina praeditos 
etiam atque etiam excitare, ut sub proprii potissimum anti-
stitis ductu, suis scriptis augustam nostram religionem defen-
derent, eiusque oppugnatores refutarent, ac tot monstrosa 
illorum opinionum portenta detegerent, refellerent, profliga-
rent, et incautorum praesertim hominum, ac imperitae iuven-
tutis cereae in vitium flecti mentes animosque veritatis lumine 
illustrarent, (Alloc, die 20april. 1849.) Ac nonmediocri certe 
afficimur laetitia, cum complures ubique surrexerint viri, 
qui Nostris hisce exhortationibus ac votis perlibenter obse-
quentes, et egregio erga -catholicam Ecclesiam, et haue san-

ctam Sedem studio animati, idoneis scriptis teterrimam tot 
serpentium errorum colluviem, ac funestam pravarum ephe-
meridum pestem propulsare, et veritatem iustitiamque tutari 
cum sui nominis laude non desinunt. Ut autem certi semper 
existèrent homines, qui Nobis, ot huic Petri cathedrae ex 
animo addicti, ac sanctissimae nostrae religionis amore, ac 
sanae, solidaeque doctrinae et eruditionis laude spectati va-
leant bonum certare certamen, suisque scriptis rem catholi-
cam, salutaremque doctrinam continenter tueri, et ab adver-
sariorum fallaciis, iniuriis, et erroribus vindicare; optavimus, 
ut religiosi inclytae societatis lesu viri sreiptorum collegium, 
ex ipsius societatis sodalibus conflatum, constituèrent, qui 
opportunis et aptis scriptis tot falsas ex tenebris emersas 
doctrinas naviter scienterque confutarent, et catholicam reli-
gionem, eiusque doctrinam, ac iura totis viribus indesinenter 
propuguarent. Qui religiosi viri, Nostris desideriis omni 
observantia et studio quam libentissime obsecundantes, iani 
inde ab anno 1850 ephemeridem, cui titulus La Civiltà cat-
tolica, conscribendam, typisque vulgandam susceperunt. At-
que illustria maiorum suorum vestigia sectantes, et nullis 
curis nullisque laboribus umqam parcentes, per eamdem 
ephemeridem diligenter, sapienterque elaboratam, nihil anti-
quius habuere, quam doctis, eruditisque suis lucubrationibus 
divinam augustae nostrae religionis veritatem, ac supremam 
huius apostolicae Sedis dignitatem, auctoritatem, potestatem, 
rationes viriliter tueri, defender©, ac veram doctrinam edo-
cere, propagare, et multipliées huius praecipue infelicissimae 
nostrae aetatis errores, aberrationes, et venenata scripta cum 
christianae, tum civili reipublicae tantopere perniciosa dete-
gere, oppugnare, ac nefarios illorum conatus retundere, qui 
catholicam Ecclesiam, si fieri umquam posset, et civilem 
ipsam soeietatem funditus evertere commoliuntur. E x quo 
evenit, ut commemoratae ephemeridis scriptores Nostram 
benevolentiam, existimationemque, et venerabilium fratrum 
sacrorum antistitum, et clarissimorum virorum laudes sibi 
quotidie magis merito comparaverint, eorumque ephemeris a 
bonis oinnibus ac bene sentientibus viris summo in pretio 
fuerit habita et habeatur. Et quoniam ex huiusmodi ephe-
meride, sexdecim abhinc annos vigente, non levia in rem 
christianam, et litterariam rempublicam bona Deo bene 
iuvante, cum ingenti animi Nostri gaudio redundarunt ; 
iccirco Nostris in votis omnino est, ut tam praeclarum 
opus ad majorem Dei gioriam , animarumque salutem 
curandam, atque ad rectam studiorum rationem magis 
in dies iuvandam stabile perpetuo consistât, et efflo-
rescat. Itaque hisce litteris idem collegium societatis lesu 
scriptorum ephemeridis vulgo La Civiltà cattolica in pecu-
liari ipsis domo habendum auctoritate Nostra apostolica, 
perpetuum in modum erigimus, et constituimus iuxta leges, 
et privilégia, quibus alia ojusdem societatis lesu collegia 
utuntur ac fruuntur, ita ta mon, ut collegium idem a praepo-
sito generali ipsius societatis in omnibus pendere plane de-
beat, Huius autem collegii institutum esse volumus, ut qui 
ab ipso praeposito generali electi fuerint ad eamdem ephe-
meridem, vel alia scripta conticienda, prout Nobis, aut Ro-
manis pontiíicibus successoribus Nostris opportunius vide-
bitur, debeant omnem eorum operam, industriam, ac Studium 
sedulo impendere in lucubrandis, edendisque scriptis pro 
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catholicae religionis, et huius sanctae Sedis defensione. Quo-
circa volumus, ut iidem scriptores pergant habitare in aedi-
bus, quas ipsis in hospitio hic in Urbe liaereticis converten-
dis iam destinavimus, iis tamen servatis conditionibus, quas 
praescripsimus, atque id donee opportunior domus conipa-
rari queat. Concedimus autem, ut iidem pro sui muneris ra-
tione possint librarias officinas habere, librosque typis in 
lucem edere, ac disseminare. Redditus vero, qui in praesen-
tia sunt, quique in posterum esse poterunt, ad opus idem 
sustentandum, ac magis in dies amplificandum adhiberi de-
bent, ut tot tantisque inimicorum hominum aggressionibus 
ampliora semper, ac validiora obiieiantur praesidia. Quod si 
umquam quoeumque casu contigerit, ut eidem scriptorum 
collegio ab hac alma urbe Nostra sit recedendum, volumus, 
ut ipsi in alia qualibet opportuniore civitate a praeposito so-
cietatis Iesu generali cum Nostro, et Romanorum pontificum 
successorum Nostrorum consensu statuenda, possint consi-
stere, ibique suum munus obire, quoad amotis iinpedimentis 
in pristinam sedem ab eodem praeposito generali revocentur. 
Si autem nullus forte opportunus locus operi prosequendo 
reperiatur, volumus, ut tum fundi, tum redditus in eamdein 
operám reserventur mature instaurandam, ubi primum li-
cuerit. Atque has omnes facultat.es non solum praesentibus 
commemorati collegii soeiis, verum etiam aliis, qui a praepo-
sito generali ad idem munus obeundum hoc futurisque tem-
poribus deligentur, perpetuum in modum concedimus, reser-
vata Nobis, ac successoribus Nostris dumtaxat facultate ali-
quid circa idem societatis Iesu scriptorum collegium immu-
tandi, et aliis omnibus cuiusque dignitatis, auctoritatis, et 
gradus penitus interdicta. Haec omnia statuimus, volumus, 
concedimus, praecipimus, atque mandamus, decernentes bas 
Nostras litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo 
quod quilibet interesse habentes, vel habere praetendentes 
vocati, et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, 
nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut 
nullitatis, seu intentionis Nostrae vitio, vel alio quolibet etiam 
substantiali defectu notari, impugnari, aut alias infringi, sus-
pendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu 
adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris aut 
aliud quodeumque iuris vel facti, aut iustitiae remedium im-
petrari posse, sed semper validas et efficaces existere, et 
fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obti-
nere, et ab omnibus, ad quos spectat, et quomodolibet spe-
ctabit in futurum inviolabiliter observari, ac supradicto col-
legio societatis Iesu scriptorum ephemeridis vulgo La Civiltà 
cattolica, nec non personis, quarum favorem praesentes lit-
terae concernunt, perpetuis futuris temporibus suffragari de-
bere, neque ad probationem, seu verificationem quorumeum-
que in iisdem praesentibus narratorum umquam tencri, nec 
ad id iudicio vel extra cogi, seu compelli posse ; et si secus 
super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoran-
ter contigerit attentari, irritum et inane esse, ac fore volu-
mus, et declaramus. Non obstantibus, quoties opus fuerit, de 
iure quaesito non tollendo, aliisque cancellariae Nostrae apo-
stolicae regulis, itemque societatis Iesu etiam confirmatione 
apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis, et con-
suetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et concessionibus, 
quamvis expressa, specifica et individua mentione, ac dero-

gatione dignis, quibus omnibus, et singulis, eorum totis te-
noribus, ac formis praesentibus pro insertis habentes ad prae-
missorum dumtaxat effectum latissime, plenissime, ac speci-
aliter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibus-
cumque. 

Datum Romae apud sanctum Petruin sub annulo pi-
scatoris die X I I februarii anno MDCCCLXVI pontificatus 
Nostri anno vicesimo. 

PIUS PP . IX. 
Locus Sigilli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége april 17-éröl kelt legfelsőbb határozatával a 

nyitrai székeskáptalannál Krajcsik Jánosnak olvasó-, Vagyon Is tvánnak 
énekló'-, Miskolczy Jánosnak őrkanonokká, Nécsey Bálintnak székesegy-
házi, Gyurcsek Jánosnak tronesényi, Kubicza Is tvánnak zsolnai, Márczy 
Istvánnak gradnai főespererestté való fokozatos előléptetését helyben-
hagyni, az üres kanonoki székro Lemesz György bittsai plébánost legke-
gyelmesebben kinovezni méltóztatott. 

TATA, mart. közepén. Ha isteni mesterünkhez egy 
akol és egy pásztorról szóló vigasztaló jóslata nem volna, 
s ha protestáns atyánkfiainak türelméről csak a sajtóból 
kellene következtetést vonnunk : kétségbe kellene esnünk 
afelett, hogy valaha egyesülhessünk. 

Azonban ugy látszik, hogy amily szükségesnek ismer-, 
tetik el átalában a pápaság maga a protestantismusra nézve, 
hogy alapelveinek fonalán tanaiban a végletekig no dege-
neráljon ; ép oly szüksége van annak a féktelenül türelmet-
lenkedő sajtóra, hogy protestáns maradjon, s velünk minél-
clőbb ne egyesülhessen. 

Az életben azonban nem mindig ugy van, mint az em-
ber például B. M. ur lapjából, a V. U. s némely más magyar 
és német lapokból gyanítaná. Erről, hála Isten ! többször 
volt alkalmam meggyőződhetni. 

Octoberi levelemben volt szerencsém városunk reform, 
községének akkor elhalt derék, mindig türelmes pásztorát 
röviden jellemezhetni ; most a privát protestáns türelemnek 
(ellentétben a sajtóval) még eclatansabb bizonyítékával, 
példájával szolgálhatok. — Vétkezném a keresztény feleba-
ráti szeretet, s a hálál ellen, ha azt elhallgatnám. 

185.-ben egy Hollósy nevü sopronmegyei dőri szabót 
elhagyta felesége, egy rosz asszony ; mire az elhagyatott 
fér j kénytelen volt egy kis fiacskáját, Jánost, Nagyszombat-
ban öreganyja ápolására bizni, miután ő mint férfi, s hozzá 
még szegény is, kis gyermekével nem vesződhetett. Az öreg 
asszony viszont menyéhez adta őt, mondván : neked ugy is 
több gyermeked van, könnyebben elvesződhetel evvel is. 
I t t a kis Jancsika egyszer csint tett : kifordította a ringatás 
végett reábízott még kisebb gyermeket a bölcsőből. A bő-
szült asszony erre kidobta a kis Jancsit az országútra, s 
azon utasítással látta el : hogy miután úgyis meghalt apja, 
anyja, menjen koldulni. Igy koldulva elvetődött a kis fiu 
Kovariczra, Felső-Nyitra megyébe, hol egy Kovács jószívű-
ségéből libapásztornak szegődhetett be. Nem sokára azon-
ban, mint utleveletlent, elcsípték Jancsit •— a zsandárok, s 
tolonezozták hazája felé. Igy jutottak 1854-ik évi febr. 2-án 
Gyallára. Gyallán ekkor valami kiskényi Tóth Lajos, mü-
veit nemes uri ember, vallására reform, volt a biró, ki ez-
előtt helybeli Konkolyi Thcge Elek nagyobb földbirtokos-
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nál volt nevelő, s inár mint olyan is közbecsülésben része-
sült. Ehez jöt tek a zsandárok a fiúval, kit az megszánván 
— a gyermek a nagy hidegben majd megfagyott,— elvezette 
volt uraságához s a hét évos kis fiúval elbeszéltette szomorú 
történetét. Mindnyájok szive megesett a szép s okos kis fi-
ucskán ; de egy sem volt annyira elérzékenyülve mint a 
házi ur neje, született Földváry Klára úrhölgy ö nagysága : 
ki a gyermeket azonnal ott fogta és saját gyermekeként 
felnevelni igérte. A gyermek oly elmééit, oly szorgalmat ta-
núsított a tanulásban, hogy nagylelkű pártfogói érdemes-
nek látták őt taníttatni. Amint el akar ták vinni a gymua-
siumba : keresték Dőrben a gyermek keresztlevelét, s ek-
kor kitűnt, hogy a gyermek atyja él, s hogy katholikus, — 
mig ők mind reformátusok voltak. Ez azonban legkevesbé 
sem zavarta meg a szerető sziveket, csak azon sirtak, amint 
a fiu keresztlevele helyett annak édes apja személyesen meg-
jelent — hogy ez vissza találja követelni gyermekét. Azon-
ban a túlboldog apa csak hálát s további pártfogásért esdést 
rebegett, s minthogy a gyermek igen szerénynek s szelid ter-
mészetűnek mutatkozott : elhatározták — hogy most már 
papnak nevelik. 1863-ban nevelő anyja elvitte a gyermeket 
Győrbe a megyés püspökhöz, ki is kegyes volt őt a kisse-
minariumba bevenni. Hogy a gyermeknek megfutott életén 
s angyalarczán kivül még más kitiinő bizonyítványai is le-
hettek, fölvétetéséből kell gyanitanunk, mert oly nagy szo-
kott ott lenni a concursus, hogy a megyés püspök ő nagy-
méltósága, ki a concursusokon mindig személyesen elnököl, 
nem egy izben volt már kénytelen második és harmadik 
eminenseket elbocsátani. Az ifjú örömével, midőn felvétetett, 
csak nevelőanyjáé vetélkedhetett, ki túlboldog volt azon 
öntudatban, hogy azon elhagyatott, kit ő minden áron a va-
lódi nevelés malasztjai által boldogítani iparkodott, hogy 
viszont egykor ő is a hit világával másokat boldogíthasson, 
anya helyett csak méltó apát cserélt s a legéberebb őrsze-
mekre bízatott. Igy emelkedett fel az ifjú a győri kisebb 
papneveldében mindinkább és inkább kitűzött magasztos 
czélja felé mult évi julius haváig. Midőn a mult szünidők 
kezdetével haza ment ; „rémülten néztek beesett szemeire, 
halavány arczára ! . . . azt hitték, csak a zárt levegő, csak 
a sok tanulás teszi ezt . . . majd felüdül ! . . . Hiába ! . . . 
Hiába volt a sok orvoslás, savó, ásványvizek stb. mind hi-
ába. Győrbe többé vissza nem mehetett, — bár ez volt egye-
düli óhajtása. Az egész őszön át betegeskedett, mig végre 
két hónapi ágybanfekvés után, elvégezve minden földi kö-
telességeit, áhítatosan meghalt folyó évi február 23-án sorva-
dásban" — mondja ő nagysága tudakozódásunkra férje ne-
vében hozzánk intézett nagybecsű válaszában, melyből a 
fennebbi adatok is nagyobbrészt meritvék. Edes atyja, ki 
mint hallom, ugy álmodta volna meg fia halálának közeledé-
sét, utólsó napjaiban vele volt. — »Egy nagy tehetség — 
igy folytatja ő nagysága legbensőbb anyai fájdalommal irt 
gyönyörű levelében — egy nagyratörő ifjú dűlt vele a sírba, 
magával rántva mindnyájunk reményeit. Az Isten adta — 
az Isten el is vette ; áldott legyen azért szent neve ! . . Nem 
zugolódunk, bár kiinondhatlanul fáj, 13 évig hiába küzdeni, 

J) Azonban Isten előbb követelte az amúgy is neki felajánlott lili-
omot, hogysem azt a szerető sziv és elme csak gyanította vagy hinni 
merte volna. 

hiába reményleni ; . . . minden reményeinket a sírba szállva 
látni ! !" Ha sírba szálltak nagyságtok reményei, nem fognak 
azok ott örökre eltemetve lenni: dús mennyei jutalom alak-
jában fognak kihajtani onnét. A katholikus sziv nem hálát-
lan ; az őrangyalok szerepet cseréltek, — az eddigi védett 
átváltozik védővé. IIa az ifjú bajtárs életben marad : első 
szentmiséje bizonyosan nagyságtokat illetendette. Most első 
mennyei hymnusa kegyeteké volt. Nagyságtok nem vesz-
tettek. Sokat mondhatnék pedig ezen reményemnek indo-
kolására; megemlíthetném például a jó védnöknő azon 
gyöngéd s ugyancsak lélekbenjáró gondoskodását, hogy, 
mitsem kiméivé, a lelkismeretes ifjú papnövendéknek böjti 
napjainkon mindig böjti eledeleket főzetett ; azonban elhall-
gatta azokat becses levelében, én sem akarom velők a véd-
nöknő szerénységét megsérteni. 

Ha ezen türelemnek csak ezored részével bírjanak is 
többi protestáns testvéreink, s különösen lapszerkesztő ura-
imék, hogy t. i. ha nem segítenek is bennünk élő vallásunk 
gyakorlatában, legalább ne háborgassanak, addig is mig is-
teni mesterünk jóslata szerint véglegesen egyesülünk — 
min maga a nagy Kazinczy nem keveset fáradozott — 
mint emberek és honfitársak igen szépen megférhetünk egy-
más mellett. 

Azonban korán meg kellett győződnöm arról, hogy a 
fennebbi türelmi példára diadalmi énekre még nem fakad-
hatunk, — s hogy az ilyen türelem nem minden fán terem. 

Van városunkban egy református iparos, ki reversalis 
mellett kelt össze egy katholika növel, azonban fiát erőnek 
erejével protestánsnak akarta nevelni. Azonban a volt hely-
beli lelkészi hivatal különös ébersége mellett a gyermek 
mégis kath. nevelésben részesült; azután mesterséget ta-
nult. Ezen ifjú a jelen holnap elején mint iparos-segéd bete-
gen tért haza Pestről ; — benne volt a sorvadásban ! Midőn 
végső napjait közeledni érzé : papot kivánt ; azonban a re-
form. apa letiltotta őt mondván : hogy ő neki nem kell ka-
tholikus pap a házához ! S az ifjú meghalt szentség nélkül. 
— Ugyan milyen öröme lehet az eféle diadal miatt egy 
őszintén szerető apának '? — A plébános csak azután tudta 
meg mindezt hosszú tapogatódzásra, midőn a halottat beje-
lentették. 

Szintén csak a napokban panaszkodott egy jó öreg 
asszony, hogy mennyit kell neki református lakótársuktól 
kiállania, különösen mióta ő egy ajtatos társulatnak tagja 
lett. — „Tudja-e néném — igy szokta faggatni a sutor-böl-
csés» a szegény asszonyt — kiért imádkoznak magok ab-
ban a társulatban ? Csak a papokért meg a pápáért." „Tud-
ja-e — igy folytatja a bölcsészkedő, — hogy magok Krisztust 
Istenként imádják ; pedig ő nem volt más, mint egy zsidó fiu, 
ki elhitette nemzetével, (V) hogy ö próféta" V — Flavius Jó-
zsef, a zsidó fogja szavát ítélet napján az ilyen keresztények 
ellen felemelni, mert ez nem merte Üdvözítőnket hatá-
rozottan embernek mondani (si virum euin appcllare fas est, 
fuit enim rerum mirabilium effector etc.) ; ezen keresztény 2) 

2) A Bolond Miska, mely különbséget tesz a keresztény és ke-
resztyén között, amazzal az ultramontán (vagyis jó) katholikusokat, ez-
zel (az úgynevezett) felvilágosodottakat jelentvén. Én, magyar őseink 
példája után indulva, kik a „pápista" elnevezésből dicsőséget csináltak, 
szeretném ezen distiuctiot megtartani. 



természetesen Renan után, csalóként akar ja őt bemutatni. 
— Sajnáljuk protestáns atyánkfiait, hogy egy megszökött 
társunk ily hóditást tudott tenni közöttök ! 

IRODALOM, 
(Vége.) 

Hazájába visszatérve a liberalismus ellen megkezdett 
élénk küzdelem közepett találá magát. Keble, Hurell Froude, 
W. Palmer, A. Perceval és Hugh Rose, ki e czélra folyóira-
tot alapított, valának a fö küzdérek. Newman hozzájok csat-
lakozott ; azonban a túlszigoru komoly megfontolás, mely a 
veszély pillanatiban sokszor egyenlő a semmitnemtevéssel, 
nem elégité ki az ifjú erőtől áradozó tettvágyó kedélyt, s 
társaitól különválva, meginditá 1833-ban a hires : „Tracts 
for the time" czikksorozatot, melyektől az egész mozgalom 
a „Tractar iánok" nevezetét nyeré. 

E tractatusok főfeladata volt a katholikus elemet (nem 
értendő a római catholicismus, mert ettől Newman még igen 
távol volt) érvényre emelni az anglicán egyházban, azon sza-
bados irány ellonében, mely az anglicán egyházban a pro-
testáns elveket, mint uralkodó alapelemet akará következe-
tesen keresztül küzdeni, s igy az egyházat a végfeloszláshoz 
vezetui, s az anglicani egyház újjáalakítását amaz ős katho-
likus alapon lehetővé tenni. 

E czélból gyorsan egymásután mind a tractatusok, 
mind a „Record" és „Brittish Critic" folyóiratokban, az ős 
katholikus tanok és intézvényeket fejtegeték, fölvilágositák, 
s mint az anglicán egyház valódi hitét, vallását álliták elő. 

A küzdők bátorságát s erejét nem csökkenték a min-
den oldalról özönlő támadások, megrovások, sőt midőn Pu-
sey is hozzájok csatlakozók, a mozgalom mindig nagyobb 
mérvbon terjedt. 

Pusey, kit Newman ,,o' ueyaç" a „nagy"-nak szeret ne-
vezni, — egy maga egész sereg volt, s ami nélküle zavart, 
rendszerezetlen tömeg vala, általa alakot, nevet s szervezett 
egyediséget nyert. 

Ekkor tért vissza Wiseman Romából, s Londonban a 
katholika egyház tanai fölött előadásokat tarta, melyek igen 
nagy sensátiót okozának. 

Es igy két oldalról is igénybe véve, küzdének a Pusey 
által most már szervezett küzdérek, s mindkét irányhozi vi-
szonyukat Newman körvonalazá : „Az egyház tanitóiliiva-
tala a romanismus és a közönséges protestantismus ellené-
ben" czim alatt, mely könyvében anglicánus szempontból 
akará megirni a dogmatika alapvonalait. 

Ekkor még Newman őszintén ragaszkodott egyházá-
hoz, melynek a catholicitás alapján lehető újjáalakításán oly 
törhetlen erővel munkáltak annyi kitűnő szellemek, s melyet 
ö az egyedül igazi apostoli egyháznak tartott. Azért 1838-
ban a londoni püspök megrovására, melyet a tractatusok el-
len pásztori körlevelében tett közzé, egész őszinteséggel nyil-
vánitá, hogy egyházához híven ragaszkodik. 

1839-ben a „Brittish Critic"-ben „a vallás állapotáról" 
irt értekezésében újra kimutatja az egyházhozi álláspontját, 
s végül kiemeli, hogy az angol egyháznak csak akkor lehet 
egy jobb jövőt reménylenie, ha az apostoli alapelveket segít-
ségül hívja s azokon igyekszik újra fölépülni. 

Ez apostoli alapelvek ismét az ős egyháztörténet ta-
nulmányozására utalák, s e tanulmánynál van e nagy szel-
lem belső forradalmának válpontja, végső stádiuma. 

E tanulmányozás közben az 5-ik század közepén a 
16-ik s 19 ik századi kereszténység hasonmását találá föl, s 
a tükörbe tekintve, önmagában egy monophysitát ismert 
föl. Roma akkor is az volt, ami ma, a protestánsok az euty-
chiánusok, s az anglicán egyház az akkori keleti egyház. 

Nehéz vala eldönteni, miért nevezhetők az eutychiá-
nuSok és monophysiták eretnekeknek, ha a protestánsok és 
anglikánok nem érdemlik e nevezetet ; nehéz oly okokat 
találni, melyek a trieuti zsinat ellen igen is, de nem egyszers-
mind a Chalcedonban összegyűlt atyák ellen fölhozhatok ; 
nehéz elitélui a 16-ik századbeli pápákat anélkül, hogy Íté-
letünket az 5-ik század pápáira is ki ne terjeszszük. 

Az igazság és tévely közötti harcz képe ugyanaz ma, 
ami az első századokban ; az eretnekség tana és eljárása 
ugyanaz ma a protestánsoknál, ami az első századok eret-
nekeinél vala. 

A hasonlatosság félelmes, — az ötödik század árnyéka 
fekszik a 16-ik századon. 

Az önmagával meghasonlott elme keserűségével ir ja 
azért Newman : „Minek tovább folytatni a küzdelmet, vagy 
álláspontomat védelmezni, ha végre is csak Eutyches vagy 
Arius mellett készítem a védfegyvereket, s a nagy türelmű 
Athanáz s a magasztos Leo ellen leszek az ördögügyvé-
dévé." 

Alig fejezé be az emiitett őskor tanulmányozását, mi-
dőn feltűnt neki a „Dublin Rewiew"-ben Wisenxannak egy 
értekezése a katholika és az anglicán egyház fölött ; mely-
ben a Donatisták történetének az angol egyházrai vonatko-
zását mutatja ki. 

Ez értekezésnek különösen ezen helye ragadta meg 
Newman figyelmét : „Talán azt mondja valaki, hogy közöt-
tünk és a protestánsok közt fenforgó ügy még sem oly egy-
szerű és világos, mint a Donatisták és az akkori katholiku-
sok között, s nem oly éles az ellentét ; már pedig a kérdés 
eldöntése, forog-e fönn eretnekség vagy nem, épen a külön-
bözési pontok vizsgálatától függ. Erre azt feleljük, hogy a 
Donatisták ellen küzdő egyházatyák szemeiben inkább egy 
tény, mint jogról van szó ; azaz : már maga azon körül-
mény, hogy egy egyes egyház a többi egyházak közösségén 
kiviil van, e közösségből kivált, — az egyes egyház ellené-
ben a kiközösítést teljesen jogosulttá teszi. Sz. Ágostonnak 
van egy idevágó arany mondata, melynek a theologiában 
alapelvül kellene szolgálni : „Quapropter securus judicat or-
bis terrarum, bonos non esse, qui se dividunt ab orbe terra-
rum in quacumque parte orbis terrarum." —„Securus judicat 
orbis terrarum." 

E szavak, mondja Newman, — mely a Donatistákra 
vonatkozott, s a monophysitákra is alkalmazható — az egy-
ház kérdésében a biztos ítéletet egyszerűbb szabályra vezeté 
vissza, mint az egyházak régiségéből vont szabály. 

Sz. Ágoston ez egyszerű mondata oly megmérhetlen 
hatással vala reám, mint eddig semmi szó, vagy mondat éle-
temben ; mint a gyermek „tolle, lege, tolle, lege"-je, mely 
sz. Ágostont megtérité. 

„Securus judicat orbis" az őskori egyházatyának e ha-
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tékony mondata porrá zúzta az én közvetítő cgyházróli ta-
nomat." (Newman e tana szerint a romai és protestáns egy-
házak között középhelyet foglal el az anglicanismus, a két 
extremum között a via media.) 

Ez erős szellemi rázkódásra a higgadt megfontolás 
perczei következének ugyan, de lelki szemei előtt mindig 
ott lebegett a hatalmas kéz árnya, mely a bibliai kéz példá-
jára , a képzelet falára irta végzetteljes szavait : „Securus 
judicat orbis." 

Azonban ugy látszik még egy uj meghívásra várt ezen 
elöitéleteitől oly nehezen szabadulható szellem, s mint Sá-
muel, mielőtt az Ur hivó szózata hangzók, elmene és aluvék, 
igy merült küzdő szelleme még egyszer az eretnekségnek 
rá nézve már csak félhomályába . . . s csak is rövid időre. 

Mig Newman egy részről a romai egyház minden külső 
befolyásától elzárkozék, mintegy félve annak érzett ereje s ha-
tásától, — más részről az anglicán egyház újjáalakításának, 
felvirágoztatásának megkezdett müvét, melynek sükerülté-
hez most a legnagyobb remények támadtak, — folytatni 
igyekezett. 

Ekkor merült föl egy kérdés, mely az említett mozga-
lomra nézve életkérdéssé lőn, — tudniillik : „milyen e moz-
galom álláspontja a 39 articulusok, hitczikkolyekkel szem-
közt, — vagy is, mily viszony van e mozgalom tanai s az 
anglicán egyház 39 alaphitezikkelye között ? 

Ugyan is az angol egyház önmagát nem tartá másnak, 
mint aminek a romai egyháznak kellene lenni Franczia- és 
Spanyolországban, azaz, a tartományi viszonyokhoz alkal-
mazott folytatása azon egyetemes ős egyháznak, melyhez 
hajdan Athanáz és Ágoston is tartozának. 

Ha ez igy áll, akkor az ős egyház tanai s az angol 
egyház 39 liitczikkelye között semmi különbségnek sem sza-
bad lenni. 

Ha pedig ez nem áll, akkor a 39 hitezikkely nem 
egyéb mint protestálás a katholika tanitmány ellen. 

E kérdésre Newman felelt a 90-ik tractatusban, 1841-
ben, mely csakhamar rendkivüli hatást idézett elö. 

Ebben azt igyekvék kimutatni, hogy e 39 hitezikkely 
a katholika hittel összeegyeztethető, s nem a katholika ta-
nitmány, hanem csak a romai visszaélések ellen intézvék. 

És most Newman hite szerint, készen állt az épület, 
melyben a legmerevebb anglicánus is nem csak jól érezheti 
magát, hanem idő folytán még a romai egyházzal s annak 
hiveivel is békében fog együtt élni. 

Newman jól érzé, hogy a 90-ik tractatusban „experi-
mentum crucis"-t állított föl, s várta, mint fogja az anglicán 
egyház e kísérletet kiállani. 

A csalódás tökéletes lön. 
A minden oldalról felzúduló támadások az úgynevezett 

kryptopapisták ellen, kik az anglican egyházat a romai egy-
ház kebelébe akar ják visszavezetni, nem igeu háborgaták 
Newmant, mert igen megnyugtatólag hatott reá az, hogy a 
kimondott tanok egyike sem vont magára egyházi kárhoz-
tató ítéletet. 

A littlemorei magányban, mely st. marieni plébániájá-
hoz tartozott, minden idejét sz. Athanáz müveinek fordítá-
sára szentelé. 

Ekkor jött a második titokszerü meghívás. 

Az arianismus történetében még kiáltóbb színben látta 
azt, amit a monophysitismusban talált. Most világos lőn 
előtte, hogy a tiszta ariánusok a protestánsokkal, és a se-
mínariánusok az anglicánokkal egy s ugyanazok, — mig 
Roma ugyanaz ma, ami akkor volt. 

Az igazság tehát nem az általa „via media"-nak hitt 
anglicán egyházban, hanem az általa és barátai által „szélső 
pár tnak" nevezett romai egyházban van. 

E csalódás első benyomása alatt érte a második csa-
lódás. 

Ugyanis a 90-ik tractatus ellen egész vihar tört ki. 
„Könnyen elgondolható,mondja Balmes" („Vermischte Schrif-
ten" übersetzt von Borscht. Regensburg 1855. I-ő k. 78 lap.) 
Newmanról irva, mily felindulással támadták meg Newmant 
az anglikanismus védői, mily dühkitöréssel meriték ki a 
megszokott protestáns gyalázó szavak szótárát, hogy őt a kö-
zönség előtt a legeitasz itóbb színekkel, festhessék." 

Röpirat-özön támadt ellene, melyeknek czélja állító-
lag az vala ; „hogy megsemmisítsék az árulók törekvéseit, 
kik egyházi méltósággal felruházva nem szégyenlik az an-
glicán egyház kenyerét enni, s mégis annak romlásán mun-
kálni." 

A vihar nőttön nőtt ; a röpirat-özönt az oxfordi egye-
tem reactiója s a püspöki körlevelek özöne követé, melyek 
mindegyike határozottan kárhoztatá a Newman által terjesz-
tett tanokat. Végre saját püspöke is, ki legtovább késett, 
kárhoztatá a kérdéses tanokat. — A püspökök eddigi hall-
gatása, melyet Newman rá nézve kedvező jelnek tekinte, és 
a mostani tömeges kárhoztató fellépés csak növelék csaló-
dása keserűségét. 

Ehez járult egy másik körülmény. 
Mig az anglicán püspökök Newmant kárhoztaták a 

katholika egyházhozi közeledése miatt, mely pedig csak 
azon pontig ment, melynél az anglicán egyház intézményei-
s tanaival még mindig szoros összhangzásban maradt ; más 
részről bizonyos protestáns társulatoknak megengedték Je-
ruzsálemben egy oly anglicán püspökség felállítását, mely-
nek védnöksége alá s egyházhatalmi jogkörébe minden pro-
testáns felekezetek hivei tartozzanak kivétel s a nélkül, 
hogy tévtanaik elhagyására, vagy érvényes keresztelési s 
bérmálási igazoló bizonyítványuk előmutatására köteleztet-
hessenek. 

Ez volt a harmadik csalódás, mely az anglican egyház-
hozi hitét, ragaszkodását megsemmisité. 

Ez eljárás ellen lelkismeretes kötelességének tartá eré-
lyes tiltakozást közzétenni ; e lépése.után elhagyá st. Marien 
lelkészi állomását s Littlemore csendjébe visszavonulva 
végzé be a nagy szellemi küzdelmet. 

Négy évig haldoklott mint anglicán, mig végre újjá-
született a romai katholika egyház keblén. 

1843-ban egészen letevé anglicán papi hivatalát, s mi-
után a Sziiz Mária és szentek tiszteletérőli katholika hitága-
zatok ellen táplált megrögzött előítélete is végképen elenyé-
szett a megfontolva vizsgálódó ész világánál, ünnepélyesen 
visszavonván mindazon sérelmeket, melyekkel szellemi vak-
ságában a romai egyházat megsérté, 1845-ben oct. 8-án az 
astoni Passionisták kolostor főnökéhoz Demjén atyához 
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ment, kérvén öt, hogy vegye fel a katholika egyház ke-
heiéhe. 

Ezzel fejeztetik he e nagyérclekii könyv történeti ré-
sze , mert mint maga Newman mondja : „az időponttól 
kezdve, midőn katholikussá levéli, természetesen szó sem 
lehet vallásos elveim történetéről. Nyugalom és béke honol-
nak keblemben, melyet egyetlen egy kétely sem zavart meg. 
Ugy érzem magamat, mint ki vihar után biztos kikötőbe 
jut, s amily boldog voltam akkor, oly boldog vagyok azóta, 
mindig." 

Rövid kivonatban áttekintém ez érdekes tartalmú 
könyvet, mely egy nagy szellem tanulságos belső küzdelmei 
mellett, az anglieán egyház közel múltjára is nagy vilá-
got vet. 

A német fordítás olcsósága (1 f. 60, legfeljebb 1 f. 70 
kr.) lehetővé teszi a könyv megszerzését a közönség legna-
gyobb részének. 

Kivánatos volna, hogy növendékpapjaink valamelyik 
irodalmi egylete átültetné a magyar irodalomba e nagy ér-
dekű müvet, sőt a sz.-István-társulatot is bátorkodunk 
figyelmeztetni e műre, mint melynek gondos forditása által 
a tagok kezébe igen kedves és tanulságos olvasmányt nyújt-
hatna. 

a. 

VEGYESEK. 
A pesti ferenczvárosi templomépitési bizottmány kül-

döttsége april 21-én fogadtatott királyné ő Fölségénél. A 
küldöttség vezére a polgármester, szónoka ft. Sujánszky 
Antal esperest s prépost volt, aki szokottan fényes s meleg 
szavakkal fejezte ki az épitési hölgyválasztmánynak leg-
forróbb háláját azon magas kegyességért, melylyel ö Föl-
sége ezen hölgy választmány védnökségét elfogadni, s ennek 
czéljaira 1000 ftot adományozni méltóztatott. A felséges Asz-
szony az ő gyöngéd, s bensőleg érzett szivélyes hangján 
mondá ; „Szivem sugalmát követtem, midőn egy oly válla-
lat létesítéséhez járultam, mely a vallás szent czéljainak van 
szentelve, és reménylem, hogy azt a város ajtatos polgárai-
nak közreműködésével Isten dicsőségére befejezni sikerü-
lend. Legyenek önök, valamint a kedves Magyarország ösz-
szesen az én királyi kegyeimről s szeretetemről mindenkorra 
biztositva." 

Az esztergomi főkáptalan üdvözlő iratot küldött gr. 
Cziráky János ő exjának azon mély bölcseségü államférfiúi, 
hazafias, s egyházilag lelkes szónoklatért, melyet a gróf a 
felsőházban april 16-án tartott, szónoklatában különösen 
üdvözölvén a kath. egyház független önállásának határozott 
kimondását, s a kath. egyháznak bármily cultusministerium 
alá helyezése ellen már előre tett tiltakozását. — A főkáp-
talan első a hazában, az első üdvözlő irat is méltán jöhetett 
tőle; gondoljuk nem lesz egyedül, mivel az egész magyar 
kath. egyház hálája a nagylelkű gróf birtoka. 

A veszprémi püspök ő nmlga a lelkipásztorokhoz, s 
hívekhez intézett körlevélben a templomok, iskolák, s plébá-
niai épületek biztosítását a pesti első magyar biztosítóintézet-
nél ajánlotta. A biztosítási dij városokban bádog vagy cserép-
tetőknél száztól 15 kr., falukban 20 kr. ; zsindely tetőknél a 
városokban 33 ' /2 kr., falukban 40 kr. Háztetők biztosítási 
dija, ha csereppel fedvék, városokban 20 kr., helységekben 
30 kr. ; zsindelytetök dija városokban 50 kr., helységekben 

60 kr. ; szalma-fedelü épületek városokban 70 kr., falukban 
1 frt dijt fizetnek biztosításul. Hét évre tett biztositás dijául 
csak hat évi dij számíttatik, s évenkint fizettetik ; öt évi dij 
azonnali lefizetésénél csak négy évi dij követeltetik ; min-
den esetben pedig a társaság a dijakból minden 100-tól tiz; 
százalékot enged, s 100 frt helyett csak 90-et követel. O 
nmltga melegen ajánlja ezen intézkedést, melynek oly nagy 
anyagi és erkölcsi hordereje vagyon. 

Posonyból következő levélkét kaptunk : „Becses lapja 
30-iki számában megjelent, e hó 13-án Pestről irt czikké-
ből igen nagy sajnálatunkra kitetszik, hogy t. cz. uraságod 
Kalocsán e hó 11-én személyesen levén, ugyanott lelkismé-
retesen említett káptalani többi küldöttek közöl a posonyi 
káptalant kifelejtette." — Igaz, nem mink, hanem csak tol-
lúnk, nagy sajnálatunkra, felejtette ki, s örömmel igazítjuk 
ki mulasztásunkat, mondván, hogy a posonyi ft. káptalan-
ból, melynek nm. s ft. Kunszt József érsek egykoron méltó 
tagja volt, ns. s ft. Pántocsek József, tudós s jeles egyházi 
férfiú, a boldogultnak személyes tisztelője, mivel a boldogult-
tal több évet együtt szolgált a Pázmány neveidében, Kalo-
csán jelen volt, kit mink ottan örömmel tiszteltünk. 

Romában az ,Academia Tiberina' gyülekezetében ft. 
Fabi-Montani sz. Ambrus püspök költeményeiről értekezett. 
Sz. Ambrus sokat tanulmányozá a latin és görög költök 
munkáit, mind a két nyelvnek classicus irodalmát ismerte, 
s a négyes jambusokat, melyek a szent püspök versein ta-
lálhatók, ő maga alkalmazta először ; ezen mérték nevéről 
Ambrosianumnak neveztetett. A versezetek közöl kijelezte 
Fabi azokat, melyek a püspök nevét jog nélkül viselik, elő-
adta belbecsüket, dicsérte különösen Tomasi bibornok, a 
maurusok, és Biraghi Lajostól rendezett kiadásokat ezen 
versezetekre nézve. 

Poroszországban az állam tanit ; mit nem tehetne a 
mindenható állam Ha mindenható, mindentudó is,—ha min-
dentudó, ő a tudás forrása, melyet csendőrrel önt a fejekbe. 
Hermeskeil városkában van 90, Otzenhausenben pedig 30 
protestáns ; amott a katholikusok 2000, emitt 900-an van-
nak. De az állam tanit, az államnak pedig prot. religioja 
van; tehát a minister a község rovására iskolát, paplakot, 
prot. templomot parancsol. — Nálunk a protestánsok az ál-
lam-religio ellen kiáltoznak, pedig nálunk a protestánsok 
soha sem köteleztettek kath. templomot épiteni. — Schwarcz 
Gyula ur államoktatást akar ; igen, 20,000 szegény fizessen, 
hogy egy gazdagnak fia az egyetembe járhasson. Ez a libe-
rális igazság. De látott-e valaha, valahol, valaki liberalist és 
mindenben igazságost V 

Szerkesztői tudósítás. 
R—s R. Kornél. Schmidt Historischer Katekismnst legczélirányo-

sahbnak találtam. Kodves olvasmány, a tudákosnak különösen alkalmas, a 
szentírás, szentatya és élet szól a hitágazat mellett, s ahoz ínég elmés öt-
letek is. 

Kisk—s T—i. Oly jelesen irt ; de halva, sőt botrányosan született 
dolog ellen irt ; minek a halottat öldökölni ? A párbér egyetemes és az ál-
lam által tervezett megváltásának eszméje, s ezen eszmének közzététele a 
nm. püspökség által azonnal roszaltatott ; nelegyen ön ahalot tak temetője, 
mikor az élőknek oly jeles viadora. A többit érti. Minél hamarább. 

M—cz. B. Miskulczról Ónodra megy a tarisnyaposta, nem pedig 
viszont ; menjen a gondos N—s bajtárs a postára akkor, midőn a vasút 
mogérkezik, látni fogja, hogy a posta küldi a kis nyalábot Ónodra, Mun-
kácsra, hogy az ónodi postás becsületességéből visszakaphassa azt, amit 
figyelmetlenségből Ónodra küldött. 

K—t—z. A. K. Csináljon, amint legjobbnak látja, s valóban legjobb 
lesz. Ha rövid lesz, többről lehet szó ; ha hosszú lesz, tanulságosabb is 
lesz ; talán okos választással mind a kettőt lehetne megtonni. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten I860. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Merény 1848 ellen szólani. Merény az előtt is, 
aki, mikor 1848-at fönnen hirdeti, egy pontot sem 
ért beló'le. Alkalmazkodunk tehát az állami téren 
hirdetett eme csalhatatlansághoz azok irányában, 
kik az isteni tekintély csalhatatlanságát tagadják az 
egyházban; nem metszszük ez alkalommal a sérthe-
tetlennek kivánt államtant azoknál, kik saját fogal-
maikon kivül semmiféle tant sértetlenül nem hagy-
nak. Ellenmondásokhoz, következetlenségekhez a 
kath. tanon kivül hozzá szoktunk már, ahol ami 
nincs, azt ottan ne is keressük. Veszszük 1848-at 
amint egyházunkra nézve van, amint valószinüleg 
minden országgyűlési revisiókon túl megmarad, hogy 
tételeinket, lehozásainkat annál élesebbre köszörül-
hessük. Szólunk 1848-ból, nem szólunk ellene. 

Álljon tehát, per transmissionem, 1848, mikint 
fogunk mi, és egyházi helyzetünk állani ? Telivér 
48-as szólunk, emlékezve, mit mondtunk mult évi 
juliusban, mikor a papság a havasok kürtjével 
1848-ba ellenmondás nélkül meghivatott. El len-
mondás nélkül,' mivel magunknak nem tulajdoní-
tunk oly tekintélyt, hogy ellenmondásunk, hogy 
„állj meg" kiáltásunk papirendünk szava gyanánt 
vétessék. Az idő ítélt fölöttünk, hogy Deák és Tisza 
egy, valahányszor kath. kérdés fordul elő, igazoltatá-
sunkat mégsem akarjuk egyetemes értékűnek tekin-
teni; az idő itélt fölöttünk ebben, ítélt másban is, 
itélni fog mindenben, — vajha ezen idő ellenünk itélt 
volna, vajha ellenünk ítélne ! De a dolgokat mezte-
lenségükben szoktuk venni, előre haladott korunk-
ban mindent költői képek nélkül szemlélni,—a min-
denféle palástolások között nem palástolni semmit. 

1848. III . tcz. 14. §. a vallás- és közoktatási 
ministeriumot megállapítja; a 21-ik §. az „egyene-

sen ő Eölségének föntartott tárgyakat" a minister 
kezelése alá helyezi; a 7-ik §. a püspökök, prépos-
tok, apátok, kanonokok kinevezési jogának gyakor-
latát a minister ellenjegyzéséhez köti ; — — szóval 
az apostoli király, vagy is a királyi apostolság ki-
váltságait, melyek csak a király személyének adat-
tak. a királytól független, mivel neki semmi felelős-
séggel nem tartozó ministerekkel megosztja, — nem-
csak, hanem, miután a király uralkodik, de nem kor-
mányoz, azon apostoli kiváltságos jogot egészen a 
parlementaris többségből választott férfiakra átru-
házza, hogy ezek az apostoli jogokat a parlementi 
többség kivánsága szerint gyakorolják. 

Milyen e többség ? Katholikus ? Államelleni me-
rény e többséget katholikusnak mondani, még akkor 
is, ha igazán kath. kereszteltekből állana. Az állam 
küszöbét átlépve, mikint a kath. irlandi államhivatal-
noknak, 1848 szerint mindenkinek az ő keresztségét 
az utczán kell hagynia. A XX. tcz. 2. §-a gondosko-
dott erről, mondván: „a törvényesen bevett minden 
vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes 
egyenlőség és viszonosság állapittatik meg miu-
tán az 1-ső §. az unitaria vallást törvényesen be-
vettnek nyilatkoztatja, a 3-ik §-ban pedig minden 
bevett vallások egyházi s iskolai szükségeik közál-
ladalmi költségekből fedeztetni igértetnek. Az ál-
lamreligio Magyarországban odß, esett, hogy az ál-
lami istenitisztelettalán katholikus lesz ; ez is nem az 
alkotmány követelése szerint, hanem mivel ma a 
magyar király katholikus, — katholikus, nem az 
alkotmány miatt, mikint Angolországban, Dániában, 
Muszkaországban, Poroszországban stb. nem-kath.; 
hanem szerencsénkre, az uralkodó ház házi törvé-
nye miatt. Mai körülmények között ellenségesebb al-
kotmány a kath. egyház nyolczszázados jogaival nem 
kovácsoltathatik, mint 1848. Hogy ezen alkotmány 
reám tolassék,hogy azt tűrjem, ezt megértem ; de hogy 
mellette buzgólkodjam, hogy ajánlatosnak kiáltsam, 
előbb emberi eszemmel, és papi becsületemmel kell 
alkura lépnem. 

Az állam tehát lemondotta kath. egyház iránti 
34 
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kötelességeiről, a kath. egyház iránt semleges lett, 
sőt, hogy a kath. egyház iránt ellenséges is lehet, 
anélkül, hogy az állami törvényességből kilépne, az 
alkotmányban megmondta ; mégis oly jogokat kö-
vetelt magának, melyeket csak az egyházzal barát-
ságos állam birhat, gyakorolhat. Aki a kötelezettsé-
gekről lemond, ezekből eredő, ezek miatt megenge-
dett jogairól is lemond : amit a barát tehet az egy-
házban, ellenség nem teheti. Ellenség pedig az állam, 
mihelyt nem barát a kath. egyházzal; ezt tanúsítja 
a történet, a tapasztalás, ezt a kath. egyház királyi 
méltóságának természete, úgyhogy aki a királyt a 
trónon nem uralja, az a királynak ellensége. Qui 
non est mecum contra me est, qui non colligit me-
cum dispergit. A kath. egyház, mivel Christus re-
gnat, Christus imperat, vagy jogos tiszteletben ré-
szesül vagy üldözésben, vagy szeretetben vagy 
gyűlöletben. Keressünk középutat, alkudozzunk, 
felezzünk, simuljunk, alkalmazkodjunk, az esemé-
nyek mindig meg fognak czáfolni. Hol kell simu-
lóbb papság, mintsem Grégoire püspök és a fran-
czia alkotmányos papság volt? Hova jutott, kiki 
tudja. Mint emberek saját követeléseinkből enged-
hetnénk, a depositum fidei-ből csak árulással en-
gedhetünk. 1848 semleges, mint minden, 1789-en 
felemelt, alkotmány, tehát ellenséges. Hogyan en-
gedhetjük ezen államot azon jogokkal az egyház 
körébe belépni, amely jogokat hazánkban csak azon 
állam gyakorolt, mely a kath. religiot uralkodónak, 
azaz törvényhozásában, közigazgatási intézkedései-
ben sérthetetlennek vallotta, tisztelte ? Uralkodó 
vallás, annyi mint minden törvények értelmezésé-
nek, hozásának főtekintélyü. regulatora, melyről 
előre kimondatik, hogy ellene minden teljesen ér-
vénytelen. Ilyen volta magyar alkotmány, legalább 
theorice, 1848 előtt; 1848 által megszűnt ily állam 
lenni, maradjanak-e meg tehát előbbi jogai az egy-
házban, mikor kimondatik, hogy az egyház ellen 
bármi liatároztassék, az érvényes ? Azon állam 
akarja e jogokat, mely a kath. egyházról a királyi 
koronát letépte; azon jogokat akarja, melyeket csak 
azon állam gyakorolt, mely e koronát a kath. egy-
házon tisztelte. Sokat tett, s tenni szokott az állam 
az egyházban, mely a kath. egyházzal benső szö-
vetségben van; ezt az egyház nemcsak türi, de 
akarja is, hogy az állam megszentelve legyen, hogy 
az egyházi jogok birtokának önérzete a vallásos 
állami kötelességek önérzetét elevenen ápolja, tartsa, 
növeszsze; de mikor az állam hátat fordit az egy-
háznak, az egyház magára hagyatva marad, ily ál-

lam a megszentelést, a vallásos fénykört megveti, a 
vallásos állam jogait, hacsak nem akarunk gyalá-
zatos szolgaságba jutni-, hacsak nem akarjuk az egy-
ház legszentebb ügyét elárulni, hacsak nem akarunk 
a despositum fidei felőli számadással Istenés az utódok 
előtt örökre adósok maradni, nem gyakorolhatja. 
Concordia imperii et sacerdotii est regale sacerdo-
tiurn, est. sacerdotale impérium ; a semleges állam 
minden kölcsönös egyességet elvet, az egyenetlen-
ség lehetőségét előre hirdeti, az egyenetlenségek va-
lósága nem soká várakoztat magára, hol a concor-
dia nem fő állami czél. Ily államnak jogokat engedni 
annyi mint a szolgaságot előre aláirni. S ha akar-
nánk is, mi az államnak semmi jogot nem adhatunk. 
Nem támadjuk meg ez alkalommal 1848-at, csak val-
lásos lehozásait keressük; s hogy 1848 pártfegyelmi 
nyomások által nyakamra tolassék, azt megértem ; de 
hogy mellette buzgólkodjam, hogy paptársaimat mel-
léje toborzzam, hogy mig időm van,ellene fel ne szólal-
jak, azt csak ugy tehetem, ha józan eszemről, vagy 
papi becsületemről lemondtam. 

Katholikus volt az állam hazánkban. Kath. 
korona, kath. nemzet; kath. királyság, kath. tör-
vényhozás ; a kath. credo, a jus canonicum teljes 
érvényű. Josephinus resolutiók a gyakorlatot za-
varták, de az elvet, a tant épen azáltal vallották, 
mivel ezen resolutiók a kath. egyháznál katlioliku-
sabbnak lenni akaró államhatalom nevében hozat-
tak. A túlkapás, a visszaélés, a jogbitorlás a gya-
korlatban, a kath. elvet erősebben bizonyitotta 
az elméletben. A césar katholikus volt, hatalmának 
gyarapítására a pápai jogokat lopdosta. Concorda-
tum nem volt, nem is kellett, nem is lehetett, mivel 
a magyar alkotmány, concordia sacerdotii et impe-
rii, minden concordatumnál szélesebb concordatum 
volt; s ha 1848 nem jön közbe, Magyarországban 
az 1855-i concordatumnak értelme nincsen. Ellen-
szenvvel fogadtatott ez hazánkban, mivel az elmék 
az 1848 előtti államfogalmakkal voltak telve. A 
semleges, tehát esetlegesen, de a tapasztalat szerint 
kikerülhetetlenül ellenséges állam kimondta az el-
vet 1848-ban, a viszonyok eszerinti rendezését a 
későbbi törvényhozásra bizta. A religio domináns 
lehozásai elvben alámetszettek, az ágak egyenkint 
hulltak volna alá, s hűlni is fognak. A káptalanok, 
mint lemetszett ágak, lehulltak, a dicasteriumok 
megszűnnek, le fognak hullani a kath. egyháznak 
az állam catholicitásáról adott biztosságok is a tör-
vénykezésben, a közigazgatásban. Mi is ezek? A 
kath. államelméletnek alkalmazásai,a kath. egyház-
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nak az állam kezébe letett egyházi jogokért viszonyos en-
gedményei, hogy kath. az állam, s katholikus akar maradni, 
a kath. egyháznak a törvényhozásban, a törvénykezésben, 
a közigazgatásban adott tárgyilagos biztosságai, zálogai. 
Megszűnvén a kath. állam, mindezen engedmények, mind-
ezen biztonságok, mindezen zálogok, mint annyi törvényte-
lenségek, anomaliák önmaguktól elenyésznek, mint kiszá-
radt ágak töredezve lehúllanak. Hogy le nem húlltak, oka, 
mivel még idő nem volt reá, aki lát, azt is látja, hogy a ki-
halt fatörzsökön a zöld ág is mihamar ki fog száradni. A 
zivataros forradalmak természete elvet kimondani, a lehúzá-
sokat további időkre hagyni. A kath. elmék 1855-ben, mi-
kor a concordatum létrejött, még egészen az 1848 előtti al-
kotmány eszméivel telvék valának, a concordatumot veszte-
ségnek tekintették, mikor 1848 után elvben már semmi 
veszteni való nem maradt. Gondolták, hogy a magyar tör-
vényhozás előtt 1848 után is a eorpus juris canonici érvényben 
fog maradhatni, még a legjobbak is vélték, hogy a gyakor-
lat az elméletet ki fogja nevetni ; gondolták, mert a hazát a 
kath. egyháztól elszakítva gondolni nem szokták, hogy a 
haza még mindig az egyházzal van; — pedig a hazát az egy-
háztól 1848 egészen ellopta, elrabolta, elszakította, az egy-
háziasság a hazaiisággal ellenmondásba jött, melyen csak 
ugy segíthetni, ha a hazafiság a nemzet 800 éves életének 
ösvényeire visszatereltetnék. Hanem hic labor, hoc opus est ! 
amire nincs remény. Semleges államban mit lehet még vesz-
teni '? Egy két ideiglenes kedvező intézkedést, melynek 
megszüntetésére a parlementi többségnek ideje vagy kedve 
még nem volt, de kétség kivül lesz. Az egyház fiatalabb 
testvére volt az állam 1848 előtt, a fiatal testvér exivit de domo 
patris, ut vivat luxuriöse, mint nem-testvér gyakorolhatja-e 
azon jogokat, melyeket csak mint fiatalabb, s tiszteletteljes 
testvér kapott és gyakorolt '? Erről atyáinknak a harczias, 
a kuszált, az azonnal haldoklásra siető 1848—1849-i évek-
ben elmélkedni, szólani, az egyház megmentésére valamit 
kezdeményezni sem idejök, sem alkalmok, sem forumok nem 
volt,— mindenki a válság kimenetelét várta, a püspöki székek 
nagyrészt üresek voltak, az uj viszonyok közötti tájékozásra 
sem idő, sem nyugalom nem volt ; az apostoli király által 
1850-ben, és után betöltött püspöki rend uj világot talált, 
melyben a concordatum azonnal munkába vétetett. Szex-en-
cse, hogy létrehozatott. Merész állitás ez hazánkban ; de 
hasonlítsák össze a concordatumot 1848-czal, fogják látni a 
különbséget ; a kevés jog a teljes jogtalanságnál megbecsül-
hetetlenül több ; s ha más meglett tények és viszonyok, me-
lyek 17 év alatt megszülettek, mint jogok, mint tények el-
ismertetnek, az 1848-i jogfosztottságban mindig hivatkozha-
tunk arra, mit a concordatumban oly kevésnek mondanak 
némelyek. Az 1848-i férfiak a concordatumot gyűlölik, mi. 
vel az ő művöket, hogy az egyházat jogtalanná tették, a 
concordatum felforgatta. Nem akarnak concordatumot, mi-
vel nem akarnak jogaiban sértetlen kath. egyházat Magyar-
országban. A concordatum az 1848-i vallásos elvi intézke-
désnek reánk uézve egészen kedvező tagadása. Nem szólunk 
1848 ellen, hanem belőle; látván 1848-ban a 800-dos kath. 
államnak teljes kitagadását, s ezen kitagadás mellett mégis 
az állam által az egyházban egykoron gyakorolt jogok köve-
teléseit, hogy amit a barát tett, azt tehesse az ellenség, ha 

1848 reám decretáltatik, azt eltűrhetem; de hogy pap társaim 
és hiveim között mellette kardoskodjam, hogy értté motu 
proprio miséket rögtönözzek, eszemről vagy akaratom be-
csületességéről le kellene mondanom. 

Az elvkérdés mindig életkérdés. Ha az állam feladja 
az ő kötelezettségeit az egyház iránt, fel kell adni jogait is 
az egyházban, s tisztán semlegességre, a vallásfelekezetek 
benső jogai gyakorlatának politialis föntartására saoritkoz -
nia. Ez pedig belügy, — a cultusminister azonnal fölösleges, 
azonnal jogtalan túlkapás, azonnal jogbitorlás és fenyegetés 
a katholikusokra ; mert mit az állam tett mint barát, nem 
teheti mint. idegen, mint lehető ellenség. Ez 1848-nak leg-
nagyobb bűne, legnagyobb igazságtalansága, hogy mikor 
minden vallást pártolásba vett, a kath. egyháznak birt jo-
gait tördelte, s további tördeléssel fenyegette ; mikor minden 
érdeket legyezett, a kath. érdeket legmélyebben sértette; 
mikor az előbbi alkotmányt halomra döntötte, elvét kita-
gadta, mégis azon jogokat követelte, melyeket azon alkot-
mány az államnak biztosított. Epen mint az 1789 utáni kor-
mányok, kik az előbbi kormányok minden intézkedéseit 
gyűlölettel tetézik, a kath. fejedelmek tidkapott zsarnok in-
tézkedéseit föntartják, reájok hivatkoznak. Sok gyűlöletes 
volt a mult századi absolut kath. kormányok rendeleteiben ; 
de az elv fönnállt, jobb időket várt a püspökség ; ma az elv 
tagadtatik, lehet-e jobb időket várni ? Akkor a személy hi-
bázott a jó elv mellett ; most a rosz elv mellett a jó személy 
erényei is csak ideiglenesek. Azért ha 1848 ellen magamat 
meg nem védhetem, emiatt senki sem fog elitélni ; de hogy 
azt paptársaimnak, kath. honpolgáraimnak mint dicsőt ajánl-
jam, erre józan eszemről, vagy papi becsületességemről előre 
le kellett mondanom. Julianust tűrhetem, de nem helyeselhe-
tem, nem dicsérhetem. 

Álljon 1848, minden vallásfelekezet függetlenül fogja 
intézni belügyeit, csak a kath. egyház nem ; a cultusminister 
sem görög-nem-egyesült püspököket, sem superintendense-
ket nem fog kinevezni, vagy ezek kinevezésébe belefolyni ; 
sem a ráczok, sem,a protestánsok iskoláit nem fogja kormá-
nyozni ; egy vallásfelekezet alapitványait sem fogja kezelni, 
csak a katholikusokét ; hivatalának előszobáiban kath. pa-
pon, kath. püspökön kivül senki sem fog ácsorogni, hivatal-
asztalán kath. folyamodványokon, vagy denunciatiókon ki-
vül semmi más okmány nem fog feküdni. Szégyenből eleinte 
lesz kath. cultusminister, hiszen a bakó is sima keztyüben 
jelenik meg a vérmezőn ; de van-e jog reá, hogy mindig ka-
tholikus legyen ? s lesz-e mindig ? nem lesz-e épen olyan, 
akiről kivánnók, hogy katholikus ne volna '? nem lehet-e 
protestáns ? nem lehet-e majd zsidó is '? Tessék ennek elő-
szobáiban ácsorogni , tessék személyes piquanteriájából 
két órai várakozásra kárhoztattatni, tessék kegyelmeket 
tőle kunyorálni, aki mindenkinek, csak a jó papnak, csak 
az igaz katholikusnak nem szokott kegyelmeket osztogatni. 
Az állam irányában kath. egyházon kivül senki más jogta-
lan nem lesz, — egy kereskedői társulat, egy czipészegylet 
több jogokkal fog birni, mint a kath. egyház. Az elvkérdés 
életkérdés, becsületkérdés, méltóságkérdés, szolgaság-, halál-
kérdés. A legnagyobb tévedés ottan van, hogy amit a kath. 
állam tehetett, gondolják, hogy azt teheti, akar ják, hogy azt 
tegye oly állam is, mely kath. jellegét levetette, mely a kath. 
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egyházat kitagadta, mivel más vallásfelekezetekkel egyenlő-
sítette. Nérónak legalább semmi jogot sem engedett az egy-
ház, Johnsonnak, belga, holland, porosz királynak sem en-
ged. Nem vonjuk itészet alá 1848-at, nem tagadjuk ki, sőt ál-
lítjuk, s vallásos lehozásait kiemeljük. Régen vérzett, sebében 
régen genyedett már a kath. állam Magyarországban ; de a 
fejedelem vallásossága, fövédnöki lelkismeretessége a sebet 
takargatta, hivatalnokait maga választotta, felelősségre maga 
vonta, a seb halált nem hozott : megszűnvén 1848-ban ő 
Főlségének ezen kinevezési joga, megszűnvén a király iránti 
felelősség, a seb halált hoz, a seb oly helyzetet szül, melyet 
hivatásunkon ejtendő árulás nélkül elfogadhatunk-e ? maga-
sabb lelkekre bizzuk. Azért ismételve mondjuk, hogy ha 
1848-tól nem szabadulhatok, eltűrni mindent köteles vagyok, 
az Isten is tűr sok gonoszt e világon; de hogy 1848-at, le-
vonva a társadalmi változásokat, elvonva a tisztán állami 
intézkedéseitől, tekintve csak a kath. egyháznak általa ho-
zott helyzetét, dicsérjem, hogy mellette buzgólkodjam, egész-
séges eszemről, melylyel az Isten megáldott, vagy papi be-
csületességemről, melyre az Isten malasztja felsegitett, elő-
ször le kellett mondanom. Horvátország tiltakozott, Erdély 
tiltakozott, a nemzetiségek tiltakoztak ellene, mivel érdekei-
ket némileg, csak némileg sértette ; s én, kinek egyház-ál-
lami jogait egészen tönkre tette, korteskedjem mellette ? Vi-
seletemben az élö emberiség nem értene, az utóvilág szi-
gorúan elitélne ; hazafias lennék egészen a papi lel-

ketlenségig. 
Ki kormányoz a parlementaris kormányalakban ? A 

nemzet, mondják; nem, — a parlementaris többség, eztólja 
a királyra a ministereket, a ministerek választják hivatal-
nokaikat. Ezen többség uralkodnék tehát az egyházon, amit, 
ha az ország tisztán katholikus lenne is, a két hatalomnak, 
egyházi és világi, kölcsönös függetlensége miatt, elvből nem 
lehetne elfogadni, mikint Belgiumban el nem fogadtatik. 
Ezen többség hozna vallástörvényeket, ez állapitaná meg a 
vallásfelekezetek közötti egyenlőséget és viszonosságot, s 
igazitana to ties quoties ezen viszonosságon. Engedhetni-eaz 
egyházat ily intézkedésekre ? Nem nyitja-e meg 1848 előt-
tünk azon küzdelmek sorompóit, melyekbe őseink a pogány 
césarok alatt bele lökettek ? Iskoláink o'véve, alapit vá-
nyaink elkobozva, cultusunk, ünnepeink politiázva, szentsé-
geink, kiváltképen a házasságban, profanálva, káptalanaink, 
egyházi méltóságaink, püspöki székeink a parlementi több-
ség politikai nézeteinek hiveiből betöltve, igy az egyház in 
capitibus, in visceribus megrontva, megmételyezve, egy szá-
zadra orvosolhatatlanul megmérgezve, Horváth Mihályok 
alá helyezve, kik előtt a papi erény, a papi hűség, a papi 
becsület, őszinteség, szilárdság megfenyítendő bűn volna. A 
corruptionak komor fellegei az egész láthatárt elborítanák, 
az uralkodó elvek és személyek nyomása alatt a gondolko-
zás megváltoznék, az atyák hagyományai megszakadnának, 
bonum fieret malum et malum bonum, e tannak hivei jönné-
nek uralkodásra a papi rendben. Nem papi erény, nem egy-
házi buzgalom, hanem pártérdem, pártbuzgalom vezetne a 
püspöki székre ; nem aki az egyházi méltóságra egyházilag 
legérdemesebb, nem aki a magas hivatalra legalkalmatosabb, 
hanem aki a pártszellemben legfegyelmezettebb, az jutalmaz-
tatnék püspöki székkel, mely soha sem jutalom, de mindig 

munka, mindig veszedelmes teher, mely ha jutalom gyanánt 
vétetik vagy adatik, a képzelt jutalmazottra, s ennek alatt-
valóira borzalmas veszély, ostor, csapás. Elvkérdés életkér-
dés, becsületkérdés. Ez ellen gr. Cziráky János ö nmltga 
april 16-án előre tiltakozott ; s hódolunk a grófnak, hálával 
üdvözöljük, hogy a kath. egyház méltóságának, a kath. név 
becsületének, a kath. lelkismeret szabadságának megóvásá-
ban a nem-kath. állam irányában oly lelkesen felszólalt. Mél-
tán üdvözöltetett országunk első káptalanjától. Sok roszat le-
het tűrni,— de keresni ? de dicsérni ? mellettök kardoskodni ? 
Aki ezeket teszi, mondjon le előbb józan eszéről, vagy papi 
becsületességéről, s mindent megértünk. Megbuktatásunkra, 
a kath. hitnek megrontására alkalmatosabb államegyházi 
viszonyokat a pokol sem javasolhatott volna, semmint az 
1848-iek. 

Megváltoztattatnak, revideáltattatnak, — mondatik. 
Igen, revideáltatni fognak a polgári házasságra, melyre az 
országgyűlés egyik szónoka oly gunyorosan czélozott. 

Mi a teendő ? Ennek kijelölésére hivatvák nem va-
gyunk. írói tisztünkben, fiúi engedelmességünkben maradva, 
a legnagyobb törvényhozási s államtani hibát abban talál-
juk, hogy az 1848-i törvényekben az apostoli király, vagy 
inkább a királyi apostol jogai a ministerium körébe vonat-
tak, a nemzettel megosztattak. Itt a tévedés, itt az érdeksér-
tés, itt lehet az orvoslás is. Az apostoli jogok a magyar ki-
rálynál pápai jogok, egyházi szabadalmak, melyek nem a 
nemzetnek, hanem a királynak adattak, azért a nemzettel 
soha meg nem oszthatók a pápa beegyezése nélkül. A korona 
jogai megoszthatók a nemzettel, mert res profana, meg is 
osztatnak minden alkotmányban ; az apostoli jogok a király 
lelkismeretébe tétettek, személyéhez köttettek, ő ezekről le-
mondhat, mivel minden előjogról le lehet mondani; de az 
adományozó tudta és beegyezése nélkül másra nem ruház-
hat ja azokat, mást bennök nem részesíthet ; vagy birja, 
vagy az adományozónak, a pápának kezeibe visszaadja. Az 
1848 III, tcz. 7. 14, 21 §-a ipso facto semmis. Még ha ő Föl-
sége is akarná a kezeibe letett, az őseitől öröklött apostoli 
jogait a nemzettel megosztani, (nem akarja pedig,) nem te-
hetné a pápa beleegyezése nélkül: a pápa pedig, hogy ilyenbe 
beleegyezzen, alkotmányos biztosságot követelne, amit 
1848 soha meg nem adhatna. Fényköre ez a magyar koro-
nának, hogy királya apostoli jogokkal bir a kath. egyház-
ban, hogy püspöki megyéket állithat, eloszthat, püspököket 
nevez ; a nemzet méltán lehet büszke koronájának ily fensé-
ges előjogaira, védheti is a veszélyben, mikint Pázmány Pé-
ter ; de csak addig, mig a nemzet is apostoli marad. Az ál-
lam mint állam, a király mint király semmi joggal nem bir 
az egyházban, — „tibi Deus impérium commisit, nobis, quae 
sunt Ecclesiae, concredidit." — „Tibi palatium, nobis eccle-
siae," — „tibi quidem imperátor civilis status et exercitus 
commissus est, haec igitur cura ; Ecclesiam autem pastori-
bus relinque. Non suscipio regem per tyrannidem sacerdo-
tium vindicantem," a szentatyák szavai ; ha tehát az állam, 
a nemzet religio domináns nélküli állam és nemzet akar 
maradni, királyának apostoli jogaihoz való beleszólását azon-
nal elvesztette. Mint gyakorolja, sőt gyakorolja-e apostoli 
jogait a király, marad-e a régi, történnek-e uj intézkedések 
ezon jogok körül a pápa, mint adományozó, a király, mint 
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adományozott között ? ez a semleges állam korén kivül esik. 
Maga tette le beleszólási jogát, mikor vallásos jelleg helyett 
vallástalan, vagy is semleges jelleget öltött. Gyakorolja tehát 
ö Fölsége az ő apostoli jogait, a kormány nem gyakorolhatja 
azokat, ö Fölsége lelkismeretébe tétettek azok, nem pedig 
pártcselszövevényekbe,—cnltusminister azokra jogtalan,igaz-
ságtalan, egészen semmis, ki ha mégis reánk tólná magát? 
a legkomolyabb elvi kérdést szülné. Az elvek kérdése élet-
kérdés, becsületkérdés, halálkérdés. 

Akarjuk, legyen apostoli királyunk, mint papok, mint 
katholikusok kettős kötelékkel akarunk fölséges személyé-
hez csatoltatni ; a nemzet elrontotta jogait, miket elrontha-
tott, a koronának birtokosát, a magyar királyt apostoli fé-
nyétől meg nem foszthatta, habár megfosztását az 1848. I I I 
tr. 7. és 21-ik §-ába irta. Semleges magyar államban lesz 
apostoli király, de nem lehet apostoli kormány, s azért a ki-
rálynak nem felelős, a király által szabadon nem választ-
ható kormányférfiak által nem gyakorolhatja apostoli jo-
gait, ezek képtelenek ily joggyakorlatra, kik a parlementi 
többségnek parancsait teljesitik, haragját rettegik, kegyeit 
vadászszák. 0 Fölsége az ő apostoli jogait csak oly közeg 
által gyakorolhatja, mely az országnak semmiben, ő Fölsé-
gének mindenben felelős, mely nem tesz, csak amit az apos-
toli király parancsol, úgyhogy ami történik, azt nem az al-
kotmányossági fictio, hanem canonicus értelemben ő Fölsége 
tegye. Mennyire ignorálta 1848 az apostoli jogokat, meny-
nyire kerülte a kath. állami jelleget és elvet, abból is kitet-
szik, hogy X X X I törvényczikkelyeinek szövegében, kivéve 
ő Fölsége czimét, egyetlen egy szóval sem emliti az apostoli 
királyt. Emliti az apostoli király jogait; de épen azért, mivel 
nem apostolságának, hanem királyságának tulajdonitja, te-
hát mintha azok a korona immanens és nem kívülről járuló, 
a pápa által adományozott jogai lennének, oly elvet állit fel, 
melyet mint haeresist, mint schismát örökké kell tagadnunk, 
sem közvetlenül, sem közvetve elismerni, sőt hallgatással 
sem szabad tűrni, mivel előtérbe állított, s a kinevezett u j 
püspök által esküvel megerősítendő haeresis. 

Vettük 1848-at amint a X X X I czikkben leirva, vettük 
államegyházi viszonyaiban, amint fölállítva van, practicus 
következéseit, belőle a kath. egyház érdekeit kerestük. Az 
állam semleges, tehát ellenséges, mégis azon jogokat akar ja 
az egyházban, melyeket az egyházzal barátságos állam gya-
korolt. Itt az ellenmondás, az anomalia. Mondják, a kath. 
papság nem hazafias, mivel 1848 iránt ellenszenves ; miért 
tették amai hazát az előbbi hazával ellentétbe? miért alkották 
az 1848-at a kath. lelkismerettel ellenségeskedésben? miért 
törekedtek mindeneknek szabadságára, csak a kath. egyház, 
csak a kath. papság rabszolgaságára ? Fölcserélik a hazát 
egy államtani elmélettel, melyet az idő ellenségünknek bi-
zonyított, és mivel még önbecsülésünk van, mivel még létjo-
gaink érzetét el nem vesztettük, mivel azon elmélettől a ha-
zát megkülönböztetjük, minket hazafiatlanoknak mondanak, 
akik a régi hazát ki tagadják, piszkolják, mikint egy ma-
gyar újság teszi. Annyi éveket számítunk mint a haza, vele 
éltünk, vele szenvedtünk, virasztottunk bölcsője fölött, ol-
talmaztuk külföld ellen, emeltük felvirágzását, az 1848 i 
egyházállami elmélet u j sütésü kenyér, külföld adta reá a 
lisztet, a kovászt, a tüzet, hazafiúi hagyományainkban sem 

kérdést, sem ellenvetést nem türünk. Törüljék el az egy-
házra vonatkozó czikkeket 1848-ból, más hangon fogunk 
felöle szólni. Öljenek meg, száműzzenek, — ezt tűrhetjük, 
őseink is tűrtek ilyesmit ; de hogy a pohármérget, mely egy-
házállami helyzetünkre 1848-ban le van téve, saját kezeink-
kel ajkunkhoz emeljük, ez emberi erőt fölülhalad, mivel a 
józan eszet, és személyes becsületességet sérti. Kath. egyhá-
zon kivül Magyarország nincs, mivel nem volt : 1848 kath. 
egyházon kivül helyezi a hazát. Az egyházzal karöltve állt 
a haza 800 éven át, a kath. egyházon kivül helyezve, négy 
hónapig sem állhatott, mivel már 1848 augustusban teljha-
talmú biztosok kezébe volt letéve vagyonunk, szabadságunk, 
életünk. Most egyedüli védvünk ő Fölsége apostoli személye, 
ki előtt hódolva állunk, hogy apostoli jogait tartsa meg, és 
személyesen gyakorolja, cultusministerium reánk jogtapo-
dás, üldözés, kath. 800-ados létünk tagadása. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
BÉCS, april 22. Egy bár külpompa, zaj és fény nélkül 

lefolyt, de mivel kizárólag az ünnepelt egyéniség tisztelői, 
barátai és rokonai körében ületett meg, kétszeresen sziv- és 
lélekemelő magasztos ünnepélynek voltunk ma meghatott 
tanúi. A birodalmi székvárosban gégebaja ellen orvoslást 
kereső, és azért már néhány hét óta itt tartozkodó egyik 
legkitűnőbb földink, a mint főpap és hazafi egyaránt nagy 
Lonovics József érsek ur ő nagyméltósága áldozárságának 
ötvenedik évét betöltvén, ma mutatta be a balsors súlyos 
keze alatt fonódott gyöngéd kötelékek által hozzácsatolt 
mölki benczések bécsi házának kápolnájában a Mindenható-
nak aranymiséjét. 

Már az ünnepélyt megelőző napon érkezett meg Lé-
vay Sándor püspök hétszemélynök ur ő méltósága, mint 
küldötte a hétszemélyes táblának és áthozója azon remek 
szerkezetű üdvözlő-iratnak, melyet honunk ezen főareopágja 
intézett a mai örvendetes esemény ötletéből szeretve tisztelt 
tagjához, az aranymisés érsek-hétszemélynökhez ; érkeztek 
ugyanazon napon még a királyi táblának, és az egri főkáp-
talannak, melynek a jubiláris főpap egykor szintoly köz-
kedvességü mint ünnepelt tagja volt, magasztos érzelmeket 
hiven tolmácsoló, szebbnél szebb levelei. 

Az aranymise ünnepélye ma reggeli 9 órakor ment 
végbe, mely alatt a Pázmán-intézet érdemdús igazgatója 
Rimely Károly ur, az ottani lelkiigazgató és két pázmán-
növendékpap segédkezésén kivül az aranymisés érseket Lé-
vay püspök, a lekéri apát, Homoky Imre, és az érsek oldala 
mellett évek hosszú során át működő Hopf János tiszt, ka-
nonok környezték. Az ajtatoskodók sorában több másokon 
kivül szemlélhetök voltak Majláth főcancellár ő excellentiája, 
a két alcancellár, nmgu Károlyi László és Beke Kálmán 
urak, az ez alkalomra különösen felutazott erdélyi püspök, 
Fogarasy Mihály ur ö excellentiája, báró Meysenburg, kül-
ügyi alstatustitkár ; báró Philipsberg volt cs. kir. követ ; a 
magyar kir. cancellária referendáriusai közöl : Barthos Já-
nos és Rozgonyi Bertalan urak, Jekelfalusy Vincze püspök, 
Misiin Jakab és Dankó József kanonokok, a mölki apát 
több rendtársával együtt, stb. — Megható volt látni : mi-
kint nyújtotta az aranymisés érsek egyik unokaöcscse, ifj. 



Lonovics József es Hollósy Kornelia fiacskájának Gyulának, 
a communio után az Ur szent testét, és mikint adta fel neki 
a szentmise után a bérmálás szentségét ; de legmeghatóbb 
volt, midőn a jubiláris érsek jelen volt rokonai és valameny-
nyi mind egyházi mind világi ajtatoskodók, élükön a kirá-
lyi főcancellár és az erdélyi püspök ő excellentiáik, az arany-
miséshez járultak és térdre borúitan áldását vették. Az egy-
házi szertartás után az aranymisés érsek a mölki apát ter-
meibe vonult, hová őt a szentmisén jelenvoltak, szerencse-
kivánataikat kifejezendők, tömegesen kisérték ; azonban itt 
egy, érsek ő exjára nézve szintoly nagyszerűen meglepő, 
mint a fiai érdemeinek fejedelmi elismerését mindig hálás 
köszönettel fogadó, egész hazára nézve felette örömteljes, u j 
ünnepély állott be ; ugyanis a főcancellár ur ő excja szokott 
elragadó ékesszólásával előadta : mikint a legjobb fejede-
lemtől, apostoli királyunktól azon legkegyelmesebb megbí-
zatást nyerte, hogy az aranymisésnek az ö legszivélyesb 
szerencsekivánatait azon reményével együtt kifejezze, mi-
kint hiszi, hogy az aranymisésnek módjában lesz még egész-
sége helyreálltával visszanyerendő szavát az egyház, trón és 
haza javára hangoztatni ; egyszersmind pedig, hogy az ö 
Felsége által az aranymisésnek, az egyház és tudomány te-
rén szerzett kitűnő érdemei elismeréseül ezen ünnepély al-
kalmából adományozott Lipót-rend nagykeresztjének jelvé-
nyeit a felszólamló főcancellár kézbesítse, valamint azokat 
tettleg kézbesitette is. A legfelsőbb királyi kegyelem ily 
kitűnő nyilvánulása felett könyekig elérzékenyült érsek, 
miután a főcancellárt megkérte, hogy jobbágyi legmélyebb 
hódolatával páros örök hálájának ő Felsége előtt tolmácsa 
lenni és maga részéről is legbensőbb hálája kifejezését fo-
gadni kegyeskednék, a jelenvolt szerencsekivánatai és zajos 
éljenzései közt lakába távozott ; hol is a szent-István-tár-
sulatnak a magyar Montalembert, minden valódi magyar 
hazafi által mélyen tisztelt gróf Cziráky János által, és a 
szent-László-társulatnak a jubiláris érseknek az elnökség-
beni érdem-koszoruzott utódja, Peitler József Antal váczi 
püspök ur ő méltósága által szivrehatólag tolmácsolt szeren-
csekivánataikat remek szerkezetű levelekben vette ; ugyan-
akkor érkeztek hozzá nmgu gróf Majláth Antal és József, 
továbbá Melczer István kir. személynök ő excja, és Szabó 
Imre hétszemélynök táviratozott szerencsekivánataik, me-
lyekhez még b. Rudics József bácsi főispán, Kiss András 
felváltótörvényszéki elnök és ő excja számos egyéb tisztelői-
nek üdvözlő leveleik járultak. Az ily ünnepélyek függeléke, 
a diszlakoma ugyan az aranymisés gyengélkedése miatt, 
melyre nézve azonban ő excja mégis itt levő rokonait és 
házi barátait egy barátságos ebéden fogadta, kik közöl főleg 
Fogarasy, Lévay és Jekelfalusy püspök urak talpraesett 
felköszöntéseikbon országszerte elismert ékesszólásuknak 
örökké zöldelö babérjait uj sarjakkal öregbítették. (P. IL) 

PEST, april 27-én. A kath. léleknek, az igaz magyar 
hazafiságnak, a férfias szilárd jellemnek ezen példáját gr. 
Cziráky János ö nmltgáról, mindnyájunk tiszteletére, mind-
nyájok épülésére, és az utókor előtt mindig emlékezetes ok-
mányul, kedves kötelességünknek tartjuk, a nm. gróf követ-
kező levelében közölni, s föntartani : Gróf Cziráky János ő 
nmltgának válasza a ft. esztergomi főkáptalanhoz. Főtisz-
telendő székesegyházi főkáptalan ! Elérzékenyülten fogadám 

a nem érdemelt megtisztelő elismerést, melylyel engem a 
mélyen tisztelt főkáptalan nagybecsű, tegnap kelt iratával 
megörvendeztetni kegyeskedett. 

Tekintem, és tekinthetem inkább azon kegyeletes meg-
emlékezés kifolyásának, melyet néhai Istenben boldogult 
édes atyám emlékének szentelni kegyeskednek azok, k ik 
előtt a vallás, trón és haza válhatlan kapcsolatban álló szent 
érdekei védésében, közjogi és államférfiúi küzdelmei még el 
nem felejtvék. 

E magasztos példán csüggve, mióta a jót a rosztól 
megkülönböztetnem lehetett, mit teremtő örök Istenemnek 
elegendőkép nem hálálhatok, erős gyökeret vert szivemben 
a szent hitünk talapzatán nyugvó tiszta vallásosság érzelme. 
Ez azon ariadne-fonal, melyen köz- és magánélet szabta pá-
lyámon, a múlékony világon vándorolva, multamat tekintve, 
megnyugtatást, a jelenben bátoritást, a jövőre pillantva pe-
dig csüggedést nem ismerő lelki nyugalmat és reményt 
meritek. 

Mikint tehát ennekelőtte az egykori heves vallási vi-
tatkozások alkalmával huszonkét év előtt, a fiatal lelkesült-
ség hevétől áthatva egy főrendi ülésben felkiálték : „min-
denekben engedek elleneimuek, egyben soha, hogy katholi-
kus lenni megszűnjek", ugy most a férfikor delét már maj-
dan túllépni készülő hason érzelemmel ismétlem is ismétlen-
dem, mig csak Isten ö szent Fölsége kegyelmes irgalmából 
lelkem porhüvelyétől el nem válik, ebbeli erős hitemet. 

Vezérelt ez érzelem mostani kötelesség-sugallotta fel-
szólalásomkor, mely egyedül jóakaratot és becsületes szán-
dékot kivánt tanúsítani, és sok jóakaróimnak részemre 
hajló szíves elnézése által, előzékeny kegyes indulatu bírá-
latra talált. 

Mely irányomban éreztetett nagybecsű érzelmekért, 
midőn viszonzásul forró hálámat nyilvánitani bátor vagyok, 
megkülönböztetett kitűnő tisztelettel állandóan , áhítatos 
szent imáiba és felette nagyra becsült uri jóvoltiba ajánlott 
vagyok a főtisztelendő főkáptalanuak. Kelt Pesten, april 
22-én 1866. 

Lekötelezett szolgája gróf Cziráky János, ni. k. 
MOHÁCS, mart. 27-én. Kevéssé már az idő előrenyo-

mult, — de, ugy hiszem, még nem oly fokra, amely után 
ne volna lehetséges egy példás eseményt köztudomásra 
juttatni. 

Erre valaki ezen kérdést intézhetné : miért is nem kö-
zöltetett ezen fontos és lelkiüdvösségre megható r i tka ese-
mény a tett után azonnal '? — mire a válasz nagyon egy-
szerű és nyíltszívű ; mert, e sorok gyenge írója várt arra, 
hogy ez ügyet egy nálánál ügyesebb és érdemesebb toll ne 
talán felkarolná ! — de mi eddig nem történvén, a nevezett 
igénytelen iró, ki szive sugallata folytán, vallásos ihletség-
ből a rk. boldogító vallás iránti tántorithatlan érzéssel telve, 
szivöröméből bátorkodik ezeket tehát e becses lap hasábjai 
közé iktatni, oly czélból, hogy ez ne csak a lágymeleg hi-
tűek, de még a ker. rk. hithez forróau ragaszkodóknak is 
edzési mintául szolgáljon. 

Ugyanis példás vallású érzelmek és forró szivbeli áhí-
tatos eseménynek szemtanuja vala, folyó év február hó 2-án 
azaz Gyertyaszentelő Boldogasszony napján Mohács mező-
városában e sorok irója, több ezerre menő helybeli ker. kath. 
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vallású lakóival, amidőn ngys. és ft. Kóbor Antal prépost-
plébános ur előtt nyilvánosan a templomban szentmise után, 
— melyet maga a prépost ur a Mindenhatónak bemutata — 
egy 18 éves árva izraelitahitü leány, az egyetlenegy boldo-
gitó ker. kath. hitnek igaz ágazatait, azon öntudattal, hogy 
egy boldogító vallásra áttér, bevallá, ki őt azután, már rég 
kivánt szivóhajának megfelelve, egész ünnepélyességgel 
megkeresztelé és az Ur testével is részesité. 

Hogy mily buzgó és érzéssel telve igaz szivörömmel 
végzé ezen szent cselekvést ngys. és főt. Kóbor Antal pré-
post-plebános ur ; valamint azon türelmes és valójában apo-
stolkodási fáradalmait, — amelyek sok hetekre kiterjedők 
valának — nt. Bakody Károly helybeli magyar segédlelkész 
ur, ki a megtért személyt a ker. kath. vallás szent igaz-
ságaiban oktatá és jelesen bevezeté, — t. i. a keresztelés 
előtt — se tollam, sem elmém nem képes csakis egypár sza-
vakkal ez érdemek valódi dicséretét kiemelhetni! — c s a k 
szivem belseje rebegi a volt izraelita, most ker. rk. val-
lású leány nevében, ngys. és ft. K. A. prépost, és nt. B. K. 
urak iránt a leghálásb köszönetét, melyhez még kapcsolom 
azon igaz szeretetből eredő kivánatimat, hogy az ur Isten 
őket sokáig e földön éltesse, e kézségteljes nemes vallásos 
tettükért pedig az ég Ura minden jókkal megáldja. 

Ez az, mit mint hü tagja a ker. rom. kath. hitnek szi-
vem határtalan öröméből közöltem, és óhajtanám, misze-
rint ily gyér esetek oly mérvben fordulnának elő, hogy egy-
kor az egész emberinemmel összliangzatban elénekelhet-
ném : Dicsértessék és áldassék az Urnak szent neve, most 
és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. 

Lauffer Ödön. 

Szentszéki határozat. 
I. 

Urbis. Post sanctissimos apostolorum principes, qui 
trophaeum cruris Christi romanis arcibus intulerunt, tot in-
ter coelites, qui cum in terris agerent urbi huic nostrae vir-
tutum exemplis affulserunt, eamque beneficiorum copia cu-
mularunt, sancta Catharina Senensis virgo merito recense-
tur. Omnes quidem sanctitatis laude apud romanos cives in-
claruerunt ; at nonnulli ex iis vel apostolicis curis laboribus-
que, vel idolorum cultus eversione, vel luce mirifice depulsa 
optime de urbe meriti sunt ; quae ideo illos ut coelestes pa-
tronos veneratur. Neque impar clarissimae illi heroinae ho-
nor esset tribuendus, quippe quae in Petri cathedram ad bo-
norum salutem, impiorum terrorem in hac urbe divinitus con-
stitutam, Romanos poutifices per annos plurimos ab ea avul-
sos, suis consiliis, precibus, atque opera iterum revocaverit. 
Immo cum ob diuturnam Romanorum pontificum ab eadem 
urbe absentiam parum abfuit quin ea ruinis disjecta, squa-
lore obsita, civium inter se digladiantium caedibus concussa 
penitus absumeretur, factum est, ut Gregorio X I pontifice 
maximo redeunte protinus faciem immutaverit, omniumque 
bonorum copiam consequuta fuerit, quorum ope ipsa ad re-
gimen terrarum nata, cunctis populis ac gentibus solatio es-
set et adjumento. Quoniam vero nostris hisce luctuosis tem-
poribus perditissimi hostes bellum adversus Christum, ejus-
que sponsam Ecclesiain instaurantes civili Romanum ponti-
ficem principatu, in beati Petri cathedrae decus et praesidium 

concesso, spoliare, et etiam ex hac urbe ejicere, atque expel-
lere contendunt, perillustris almae urbis senatus avitae pie-
tatis vestigiis inhaerens, potentissimo sanctae Catharinae 
patrocinio se suaque committendum decrevit ; pro certo enim 
habet, ut Deus patronae hujus coelestis precibus exoratus 
urbem ab impendenti periculo sit asserturus. 

Quapropter Sanctissimo Domino Nostro PIO P A P A E 
IX supplicem porrexit libellum, quo instantius petebat, ut 
Sanctitas Sua, beatam Catharinam Senensem in secundarios 
urbis patronos referre dignaretur. Sanctitas Sua, quae auxi-
lium in tribulatione unice a Domino coelitum interventu 
praestolatur, preces senatus populique Romani libentissime 
excipiens, ad relationem subscripti sacrorum rituum Congre-
gationis secretarii sanctam Catharinam Senensem virginem 
almae urbis hujus patronam secundariam declaravit ; ac in 
ejus festo die missam et officium sub ritu duplici secundae 
classis ab utroque clero et sanctimonialibus urbis ejusque di-
strictus recitari mandavit. Tamdem Sanctitas Sua jussit, ut 
super his omnibus expediantur litterae apostolicae in forma 
brevis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 mar-
tii 1866. 

C. ep. Portuen. et s. Rufinae card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + sigilli 

D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

n . 
Romana seu Mechlinien. Canonizationis beati Joannis 

Berchmans scholastici e societate Jesu. 
Instante r. p. Josepho Boero, sacerdote professo socie-

tatis Jesu, postulatore causae beati Joannis Berchmans prae-
dicti, quum eminentissimus ac reverendissimus dominus car-
dinalis Carolus De Reisach huius causae relator in ordina-
riis sacrorum rituum comitiis ad Yaticanum hodierna die 
coadunatis sequens proposuerit dubium : an sit signanda 
commissio reassumptionis causae in casu et ad effectuai, de 
quo agitur ? Eminentissimi et reverendissimi patres sacris 
tuendis ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis, re-
scribendum censuerunt : affirmative, sive signandam esse 
commissionem, si Sanctissimo placuerit. Die 3 martii 1866. 

Quibus omnibus a subscripto sacrorum rituum congre-
gationis secretario Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPAE 
IX fideliter relatis, Sanctitas Sua sententiam sacrae congre-
gationis ratam habens, propria manu signare dignata est 
commissionem reassumptionis causae beati Joannis Berch-
mans confessoris. Die 8 iisdem mense et anno. 

Loco i" sigilli 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

D. Bartolini S. R C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
Bibornok herczegprimás ő emtja már elrendelte, hogy 

az Ováry Lipót által a nápolyi muzeumban felfedezett szent 
Margit életének történetét és saját elmélkedéseit tartalmazó 
nevezetes codexek lemásoltassanak, s ő emtja azokat saját 
költségén a hazában fogja sajtó alá bocsátani (P. N ) 

Horváth Ede, egri főmegyei papnövendék a „Garibaldi 
és társulata" czimü czikksorozatot németre fordítja, s rövid 
idő múlva sajtó alá akarja bocsátani. — Az „Egy ismeretlen 
életéből" czimü regény még mindig az előfizetési áron (1 fr.) 
kapható az egri érseki nyomdában, vagy a papneveldében. 
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Hampl Antal, pesti polgár, s egy kereskedelmi tanodá-
nak tulajdonosa s vezetője, azon 1000 ftot, melyet neki boldo-
gult Haás Mihály püspök, a nála talált keresztényi szeretet, 
önfeláldozásig menő ápolás és kegyeletért hálából hagyomá-
nyozott, a pesti lipótvárosi templomépitési költségre felaján-
lotta, azon kikötéssel, hogy az egy toronyóra megvásárlására 
fordittassék ; mivel pedig ily óra 2000 ftnál többe fog ke-
rülni, a nevezett példásan buzgó jó katholikus férfi, nemcsak 
a toronyóra megvásárlására szükséges költséget egészben 
fedezni, hanem egyszersmind az óra szolgálati dijait is éven-
kint viselni ajánlkozott. Huszonöt éve^ l l fönn az ő intézete, 
ö ily tettben hálát ad az Istennek. Ápolta az egyháznak 
egyik főpásztorát, négy hónapos betegségében : most ápolja 
az egyház egyik templomát. Az Isten százszorosan fogja 
visszafizetni. 

Egy igen czélszerüleg elrendezett, elég tudományos-
sággal, világos, folyó magyar nyelvezettel irt, a lelkipásztori 
munkában igen áldásosán segitő munkát kezd kiadni ft. 
Kiss János, a bibliai tanulmányok r. ny. tanára Egerben, e 
czim alatt : „Sz. Pál apostol leveleinek értelmezése, a lelki-
pásztorok használatára. 1 füzet, ára 1 frt ." Kapható Egerben, 
az érseki nyomda igazgatóságánál, gondoljuk, hogy legalább 
Hartlebennél is Pesten. Ezen első füzet a rómaiakhoz irt le-
vél magyarázatát hozza. Jó választás ; az evangelium kürt-
jét, az oroszlány orditását, a ker. ékesszólás folyóját választá 
munkatárgyul. Gyakorlati haszon levén a czél, nyelvészeti 
nehézségekkel nem törődik, habár helyenkint némely főb-
bet megemlit ; nem a szavak, de a hittannak értelmét akar-
ván közölni, nagyobb részeket vesz egybe, s magyarázza. 
„Czélom abban áll, hogy a lelkipásztorkodás terén fáradozó 
paptársaimnak oly kézikönyvvel szolgáljak, melynek hasz-
nálata által, a vasárnapi és ünnepi leczkékből készítendő 
homiliák- és rendszeres egyházi beszédekben némi könnyeb-
séget tapasztaljanak." Ajánlásra teljesen méltó s hasznos 
munka, kívánjuk, hogy niinél hamarább az utólsó füzetet 
kapjuk, amit a lelkipásztorkodó papság terjedt pártfogása 
biztosítani fog. 

A pécsi püspöki joglyceumban jövő 1866/67 i iskolai 
évre két tanári székre tűzetik pályázat a második évi jogfo-
lyamra nézve. A kinevezendő tanárok előlegesen rendkivüli 
tanári minőségben lesznek 750 frt. fizetéssel, lakbé rátalány -
nyal, s hogy majd rendes tanárok lesznek, kilátással. A fo-
lyamodványok a püspökhez intézendők. 

Haynald érsek ő ninltsga a római al santissimo nome 
del Gresù egyházban közelebbről Clementine koburg-gothai 
herczegnö eszközlésére az elhunyt Mária Amália királynőért 
gyászisteni tiszteletet tartott, melyen jelen voltak a siciliai 
felségek, a az özvegy királyné a herczegekkel és her-
czegnőkkel, özvegy szász királyné, a flandriai gr., August 
gothai herezeg és Clementine herczegnö s a pápai udvar ré-
széről a maggiordomo, msgr. Borromeo Arèse és a maestro di 
camera, msgr. Pacca. 

IX Pius 1852 sept. 27-én az allocutioban : „inter fide-
les matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tem-
pore sit saeramentum, atque iccirco quandibet aliam inter 
christianos viri et mulieris praeter saeramentum conjunctio-
nem, etiam civilis legis vi faetam, nihil aliud esse, nisi tur-
pem atque exitialem coucubinatuni." — Deák Ferencz, Pest 
belvárosi képviselő 1866 febr. 22-én : „Vannak kik a civil-
házasságról fognak beszélni. Lehet, hogy ez igen fontos le-
het, hogy igen hasznos lesz ; de én nem szeretném a polgári 
jogok megadását ily feltételhez (a civilházassághoz) kötni." 
'(Pesti Napló 44 sz. febr. 24.) 

Miksa főherczeg, a németreud főmestere 100,000 ftot 
hagyományozott a sz.-Bonifácz-egyletnek, mely a kath. mis-

siokat elősegíti éjszaki-Németországban. Az 5000 ft. 89 mis-
siói állomás között osztatik el. A nagylelkek nagy tettekre 
képesek. 

A bécsi érsek és bibornok, szelleméhez mért jeles be-
szédet tartott a bécsi óvoda gyűlésén : „A nyomor enyhíté-
sére ma több történik mint bármikor ; számos egyletek kö-
nyörületre hívják fel a tehetségeseket a szűkölködő emberiség 
iránt, s vetélkednek egymás között, hogy áldást oszthassa-
nak. A jóllét érzete azonban még sem emelkedett, a társa-
dalom minden rétegeiből panasz, segélyhívás hallatszik, s a 
borzalmas bünmerények havonkint szaporodnak, mi által az 
ugy kidicsért humanitás bizony becsületet nem vall. Te-
kintsünk körül, mit látunk ? Azt, hogy nem a szerencsétle-
nek, nem azok, kik kétségbeesésig éhséggel küzdenek ; 
hanem olyanok, kik tisztességesen élhetnének, ha mindenü-
ket dobzódásra el nem költenék ; ezek a humanitás emberei 
valának. Szakadjon meg fölöttök a titok fátyola, kitűnik, 
hogy dobzódásaikat legtöbbször a szegények pénzén vitték ; 
kik az igazság elől tovább állnak, Amerikába szöknek, vagy 
a legnemtelenebb eszközhez nyúlnak, — öngyilkosságot • 
követnek el." Buzdította azután a tagokat az áldásos csen-
des munkásságra. Az egylet fölötte sok jót tesz. 

A kölni és poseni érsekek hűségi esküjök alkalmával 
a király ezeket mondá a két egyházi fejedelemhez : „A kath. 
egyháznak helyzete országomban a történelmi fejlődés, jog, 
s az alkotmány szerint jó rendben van. Igazságos és jóaka-
ratú törvények védve alatt, a kath. egyház az ő tevékeny-
ségi körében szabad. Megelégedéssel mondhatom, hogy eme 
tényállás a kath. egyház feje által is több izben igazságosan 
méltányoltatott, s alattvalóim által hálásan elismertetik. A 
kath. egyház számolhat az én védelmemre ; különösen önök, 
főt. urak számolhatnak támogatásomra hivataluk teljesíté-
sénél, melynek nehézségeit igen is bevallom. Annál inkább 
számolhatok én arra, hogy a most letett esküjök szerint fő-
pásztori gondjuk alá bizott híveikben a tiszteletet és hűsé-
get irántam és házam iránt, ugyszinte a törvények iránti 
engedelmességet ápolni fogják. Ezen bizodalommal üdvöz-
löm önöket uj hazájokban, hol tevékenységükre oly széles 
tér nyílik." Igaz, a kath. egyház kedvezőbb helyzetben van 
a porosz korona alatt, semmint a többi apró fejedelemségek 
alatt. Braunschweigből adtunk példát. Nincsen azonban e 
helyzet nehézségek nélkül, a király is bevallja ezeket, s eme 
nehézségek nem mások, mint türelmetlenségek, igazságta-
lanságok a törvény világos betűje ellen. 

Poroszországban a király minden katonai kórházat a 
szeretetnénikék igazgatása alá adni parancsolt, ahol ilye-
ket kapni lehet. Schleswig-holsteini hadjárat megtanította a 
kormányt, hogy becsülni kénytelen a szeretet eme apostolait. 
A nénék csak az orvos rendeleteinek tartoznak engedelmes-
kedni, a házi rendtartás egészen reájok van bizva. — A bé-
csi zsidó lapok, mikint Wittelshöferé, mindig kiáltoz a nénék 
ellen, a remek polizei-állam, Poroszország, protestáns létére 
nénékre bízza a kórházakat, s minden néne után évenkint 
100 tallért ad a szerzetnek élelmezési czim alatt. 

Muszkaország oktatásügyéről megjelent Khauikofnak 
„Etudes sur 1' instruction publique, Paris 1865" könyve ; 
melyből adat gyanánt kiemeljük, hogy Muszkaországban 
összesen 4,300 iskola, 161,721 fiu, 46,348 leány tanoncz van 
tehát a 67,870,210 lakos között minden 10,000 lakosra esik 
közép számmal 39 tanoncz ; az államnak pedig, mivel, mi-
kint Romában, magánalapítványok nincsenek, minden ta-
noncz 22 rubel 66 kopékába kerül. A zsidóság 1,445,613 lé-
lek, ezeknek van 121 állami tanodája, 512 tanítója, 5070 
fiu, 554 leány tanoncza, a magánytanodák 1,417, tanonezok 
12,181 fiu, 1,819 leány. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érki)vy, Galsfóczy és Koesi nyomdájában) Halpiaez és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : ILavi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Szentszéki határozat. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I i . 

Mily eredménye lesz az országgyűlésnek, meny-
nyiben fognak teljesülni azon remények, melyek azt 
oly lelkesedéssel üdvözölték, már kiki sejti, sőt kiki 
tudja, aki az uralkodó elvről, a vezérirányzatról 
tisztában van. Ahol az emberi erő nem tehet sem-
mit, végez az Isten; az ember úgyis jól tudja az 
elintézés nehézségeit felhalmozni, mikor nem képes 
azokat legyőzni. Legyőzi, a dolgok rendjét vissza-
állítja az Isten Ítélettel, könyörületességgel. I t t is 
áll az egyház dogmája: homo seipsum vulnerare 
potest, sanare non potest. A rendkivüli időszakok 
az Isten gondviselésének tanúságaival bővelkednek. 
Aki e napok történetét egykor megirja, az elfedett 
rugókat, a hátratartott terveket, a távolra vetett né-
zeteket, a számba vett pontokat, az emberi gyarló-
ság megnevezhetetlen kicsinkedéseit fel fogja deri-
teni, latba vetni, megítélni ; ma még mindez lehetet-
len, habár nem sejthetlen: annyi bizonyos, hogy 
őszintébb szándékkal, teljesebb bizodalommal, b á -
mulatosabb megelőzéssel egy fejedelem sem közele-
dett népeihez, mintsem apostoli királyunk, s a ma-
gyar nemzetnek soha annyira kezébe nem volt 
letéve az ő nemzeti és a birodalomnak sorsa, mint 
épen ezen országgyűlésnél. Nem tudjuk, váljon a 
föladatok emberi-erőfölöttiek, vagy pedig az emberi 
erők hivatásonalóliak. — Nemzetszeretet bőségben 
van, szilárduljunk még az apostoli királyhozi ragasz-
kodásunkban, e nélkül nincs igazi nemzetszeretet, — 
a király nemzeti intézményeink elseje, feje, ő nem-
csak urunk, királyunk, hanem egyházi fővédnökünk, 
apostoli fejedelmünk. 

Az európai forradalom mindig kész a merényre. 
Minden évet üdvözöl mondván : ,ez az én évem, 

óhajaim valósításának éve, a jövővel én rendelke-
zem.' Annyi kőmives jelvényeken kivül, a kőmives-
ség ifjonczai Lüttichben hirdették ezt. A kőmivesség 
munkáját parlagnak nem lehet mondani, nyilatko-
zatait, ha tizszer is valótlanok maradnak, nem sza-
bad figyelemből elveszteni. Ejszakamerika győzelme 
őt fény körrel övedzte, azon benyomást, melyet, épen 
egy éve, Richmond bevétele okozott, ki tudta zsák-
mányolni; a btíerő oly lelket is infascinált, mint 
gróf Montalembert, e győzelmet azoknak is kellett 
üdvözölni, akik gondolatán is rettegtek. Lincoln 
meggyilkoltatása a forradalom ügyét emelte, vér-
tanúi méltósággal tetézte, Európának föntartó ereje 
csökkent, visszahatásának rugója rögtön meglazult, 
az egyszerű favágóból a világ legnagyobb birodal-
mának elnökét siratták, akikőt testvérnek nem hiv-
ták. A Dei gratia fejedelmek hódoltak oly fejede-
lem átlyukasztott fejszirtjénél, ki rajtok a Dei 
gratia jelleget egész életében tagadta. A kőmivesség 
a királyokat szedni szereti, hogy őket testvérnek ne-
vezhesse, mint I. Lipótot a nevetséges kőmivesi teme-
tésnél ; ha a királyból testvér lett, benne az atya, az 
ur lenni elveszett. A testvérrel könnyen elbánnak. — 
Nemzetünk ős erénye a király kiváltságos tisztelete; 
mikor az állami hatalom annyira mindenütt alá van 
ásva, őrizzük, ápoljuk őseink e pietását, nemzeti éle-
tünk e közép- és gyúpontját, a magyar, az apostoli 
királyt, ő nemcsak urunk, hanem apostoli fővédnö-
künk. 

A császárság sorsáról Mexicoban osztatlan a 
vélemény, a bátor fejedelem a katholikusokat elide-
genítette, a democratai elemet meg nem nyerte, két 
éves, korlátlanul vitt intézkedések után olyan az 
állapot, hogy a belga király követét a főváros köze-
lében megtámadhatják. Mily állapot lesz, ha jövő év 
november havában az utólsó franczia katona vissza-
tér? Az egyházi ügy volt először rendezendő, lett 
pedig utólsó ; a katonai intézkedések nem fojtották 
el a lázadó elemet, hanem csak egy helyről a má-
sikra tolták. Kath. elven kivül nincs föntartó erő; 
de a csapások hosszú sora szükséges még arra, hogy 
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azt a fejedelmek, hogy az állami hatalom birtokosai 
belássák. Akkor jöttek nemzetünkre a nagy csapá-
sok, mikor királyával meghasonlott, mikor apostoli 
fejedelme ellen más fejedelemnek hódolt. Akkor jöt-
tek a csapások egyházunkra is, mikor nemzetünk-
nél a külfejedelmek balsugallatai némi sikert nyer-
tek. A kath. hit apostoli királyainknak véghetlen 
sokat köszön, ők mentették meg azt Erdélyben, ők 
állították vissza e hazában is. — Nemzetszeretetben 
nincs hiány, legyen, eleven, tevékeny, legyőzhetet-
len legyen a királyhozi ragaszkodás, ő nemcsak 
királyunk, hanem apostoli királyunk, nélküle e ha-
zában meg nem állhatunk. Amat gentemnostram. 

Az amerikai déli apró köztársaságok, Braziliá-
tól keleten, Spanyolországtól nyugaton, megtámad-
tatva hadi szövetségbe léptek, az éjszaki nagy köz-
társaság pártfogását kikérték. A hadi szövetség po-
litikai szövetségbe változhatik át, az önföntartási ösz-
tön sürgeti, akőmivességajáulatossá festi, az éjszaki 
óriás köztársasággal szemben déli óriás köztársaság 
tömörülhet össze; ez lesz a beékelt két császárság kala-
pácsa s ülővasa. Az éjszaki democratia vallástalan, 
a délszaki vallásos ; ott nincs államvallás, itt min-
denütt van; a közbeékelt császárságok ellen szövet-
kezhetik egybe, — miután ezeket megdöntötte, egy-
mással szemközt a két köztársaság elkerülhetetlenül 
háborúra kel. A monarchicus császárságot Ameri-
kában a democraticus dictatura megdöntheti, hogy 
magából, önföntartási ösztönéből, mint már erre a 
jelek éjszakon fel-feltünedeznek, democratai császár-
ságot szüljön.. . kétségkivül ostorul az Isten ellen 
szabadságot kereső népekre. A háborúkban az egy-
ház, a hit, az erkölcs mindig szenvedett; az ame-
rikai déléjszakon templomaink, zárdáink, iskoláink, 
papneveldéink romba döntettek: éjszakon szerzete-
seink hősies önfeláldozása, püspökeink bölcsesége s 
gondossága nagy vívmányt mutat fel. Meddig? Is-
ten tudja; az egyház hódit, múltjával azon a része-
ken összehasonlítva, virágzik, de rendes állapotba 
máig sem juthatott, ő mindeddig csak missioi állo-
más, püspökeit a propaganda nevezi, költségpótlé-
kait Roma fedezi. Az egész világon válságoknak 
nézünk elébe, a kis örömöt is hosszú keserveken 
váltjuk be, aquam nostram pecunia bibimus, ligna 
nostra pretio comparamus, servi (peccati) dominan-
tur nobis; ne csináljunk magunknak közeli remé-
nyeket, mink a küzdelem porában húlunk el, egy 
föladatunk : legitime certare,— egy reményünk, hogy 
a bün bűnhődni, azistenesség győzni fog, — egy vi-
gasztalásunk, a kor mételyei ellen, a kor szemtelen 

túlkapásai ellen felvértezett, példánkon megedzett, 
hivatásukért égő fiatalaink a testületben, a rendben. 
A canoni fegyelem ezerszerezi az erőket, a főpásztor 
vezesse azokat; qui schisma facit, qui prudentibus 
prudentior, qui potestate potentior esse contendit, 
anathema esto ! ! Testvéreink külföldön magokra ha-
gyatva küzdenek, soraiknak árulói megvetésben bűn-
hődnek, mink még szerencsések, hogy apostoli ki-
rályunkhoz ragaszkodhatunk, aki nemcsak kirá-
lyunk, hanem apostoli fejedelmünk is. Virgo pru-
dentissima, turris Davidica. turris fortitudinis fölöt-
tünk, e hónap az ő malasztjainak bő aratása ! Mater 
divinae gratiae ! 

Mikor a sok kőmivesi álmokból már annyi álom 
valóság lett, a tervezetnek további részeit sem sza-
bad többé álomnak gúnyolni. Omnia sunt hominum 
tenui pendentia filo — et subito casu, quae valuere, 
ruunt. „Das Jahr 1866 gehört uns" irta a demo-
crata lap Volkszeitung Berlinben. Az államkormány-
zat letért természetes kerekvágásából, ő vezettetik 
nem pedig vezet, életet koldul nem pedig éltet, al-
kudozásokon él, azalatt a forradalom hódit. A dunai 
fejedelemség Jassyban szakadási forradalmat látott, 
a sebesültek között az agg metropolita is volt. Egy 
meghívott már megköszönte a koronát ; ez elég, — ha 
a második is megköszöni, nemzeti gyalázat,— s nyil-
vános pályázatot nyithat a koronára. — Italia a 
zabolát rágja, kitörni készül; Svajcz a baseli püs-
pököt zaklatja, mivel ünnepet meg nem szüntet, 
amire hatalma sincs; Solothurn canton a népből és 
papokból nyert néhányat, kikkel a püspök ellen 
tüntetett. Szomorú látvány, kárhozatos merény! Jú -
dásnak is vannak utódai, a kigyuladt agyuak. — 
Spanyolország saját életével küzd; nem tud egészen 
megromlani, mivel még erényes. — nem képes ős eré-
nyeit érvényesíteni, mivel nem tudottá tisztán kath. 
uton maradni; megy tehát, mint hadzsi Mekkába, 
egy lépést hátra, két lépést előre téve a forradalmi 
uton. — Francziaország forradalmi rejtély, a meg-
lepetések mestere. A császár 18 éven át uralkodik, 
oly jelenet, milyent Francziaország 1789 óta nem 
látott. De az intés, melyet a kőmivesi titkos kéz a 
falra ir, neki is szól ; erősebben áll-e 1866-ban, mint 
1852-ben? nagy kérdés. Ot kellemetlen kiáltások 
kezdik üdvözleni a színházban, a közhelyeken; Opi-
nion, a democratia lapja ir ta: „mi hitelt adtunk a 
császárságnak, hogy szabadságra fog minket vezetni; 
18 év elmúlt, mink nem vagyunk szabadok, a hitelt 
visszaveszszük." A lap megintetett, de a megintés 
trónt Fülöp Lajos alatt sem mentett. — Muszkaor-



szág maga a vëres, a kegyetlen forradalom, Juarez sem volt 
kegyetlenebb ; Németország oly háborúnak küszöbén áll, 
mélyhez szövetségesül Bismark a német democratai elemet 
is meghívta, mint Cavour Mazzinit. Poroszország a democra-
tia nyomásával kényszeritette Austriát háborúra Dánia el-
len ; most a forradalmi elem szövetségében fegyvert fen 
Austria ellen. Szövetséget köt Italiával, mely öt ma compro-
mittálja, hogy holnap becsületétől megfoszsza, hogy a porosz 
koronát, mely a koronázási ünnepélykor oly erélyesen hivat-
kozott az Istenre, jacobinus sipkává tegye. A két német ha-
talom, a két sas húst hozott a német szövetségbe, s a darab-
hússal égő szenet is, mely a szövetséget kigyújtsa, elham-
vaszsza. Austria elárultatott, a porosz árulás bérét, ha a há-
ború nem talál kedvezni, mink is megfizetjük. Nehézségek 
vannak Bécs és Pest között, őseink politikája Mária Terézia 
alatt minden nehézségeken diadalt aratna Egy hősies, egy 
magyaros, egy lovagiasan nemes öafelajánlás a lovagias, a 
nemes lelkű királyhoz, a birodalom sulyját Pestre tenné át, 
anélkül, hogy a Lajtán túli népek csak szót is szólhatnának. 
Megverték őseink a porosz hadakat, halálig lebilincselték 
Mária Terézia szeretetét : szólna bár ma a nemzet, amint 
szólni képes, Európának kivetett számtételeit összeku-
szálja ; kislelkü kalmárkodás, mely másnak szorultságát 
kizsákmányolja, nem illő a magyar nemzethez, — hiszsaük, 
tenni nem fogja, vétenénk, ha öt erre képesnek is képzel-
nék ; nagylelkűségért jogosan kérhet azután a törvény vo-
nalait szívósan nein kereső nagylelkűséget. A mi királyunk 
az, ki ellen cselszö vény eket fonnak, a birodalom, a mi or-
szágunk, nemzetünk nagyságának záloga az, melyet Euró-
pában lenyomni akarnak, királyunk, a birodalomnak is vé-
delme, saját védelmünk, veresége a mi vereségünk. Ami 
kényszerítve adatik, az az első alkalommal vissza is vétetik ; 
s valamint gr. Szécsen A. és Sennyey Pál, a tárnok mondá, 
alkotmányunk veszélyei nem abban voltak, mivel Bécsben 
autocratia uralkodott, hanem mivel alkotmányunk a biroda-
lom létfeltételeivel összhangzásba eddig nem hozatott. „A 
magyar nemzeti helyes politikának legfőbb törvénye abban 
foglaltatik, mondjuk mindnyájan a nm. győri püspökkel, 
hogy a nemzet legdrágább érdekeit a korona érdekeivel mi-
nél bensőbben ugyanazonositsa, s a király szivében rendit-
hetetlen meggyőződésre érlelje a hitet, miszerint Magyaror-
szág ősi alkotmányának birtokában a fejedelemnek, s a fel-
séges uralkodó háznak, valamint a birodalomnak minden 
áldozatra kész sorsosa, tántoríthatatlan oszlopa." — Tartsuk 
a májusi ajtatosságot kétszerezett buzgósággal, többszörözött 
megigazulással, kérjük, kérjük a szeplőtelenül fogantatott 
Szüzanya pártfogását atyánkra, Piusra, — apostoli kirá-
lyunkra, nemzetünkre. Auxilium christianorum ! 

A szentatyát veszélyek környezik, de az Isten és a 
hivek szeretete fedezi. Veszélyei a m i veszélyeink, quoniam 
propter nos egenus factus est, cum erat dives. Szükségei az 
egyház szükségei, becsületünk követelései; sok adományt 
hordott össze a fiak szeretete, de mind kevés. Minden sze-
gényben Jézus ápoltatik, de leginkább Piusbau, aki Jézus 
helytartója. Hazánk keveset adott a szentatya szegénysé-
gének; váljon nem azért hiányzik-e az áldás az országos 
ügyek elintézésében '? A jók miatt megáldja az Isten a ro-
szakat is, kevés számú istenfélőért megbocsátott volna So-

dornának. Magunknak adjuk, mit a szűkölködő szentatyá-
nak adunk, kinek gyengédsége oly figyelmes irántunk, hogy 
nem is kér tőlünk. Mire sülyedett volna már fiúi szeretetünk, 
papi önbecsülésünk, hivői kötelességünk, ha a szentatyának 
kérni kellene ? .Nemcsak adni, hanem minden kérést ado-
mányainkkal megelőzni tartozunk. Második kölcsönt vett a 
szentatya, hogy vehetett, az ö dicsősége, hogy kölcsönt köt-
nie kelletett, a péterfillér hiánya. Vannak államok, melyek 
már J ° u - r e sem kapnak pénzt; a szentatya alpari kapott 
pénzt, most az ujabb kölcsönben akarta, hogy kiki a pénz-
viszonyok kedvezéseit használja fel, s e ß /0 vett kölcsönt. Be-
csületünk van lekötve, erre támaszkodtak a belga és fran-
czia tözsérek. A péterfillér 19-ik század egyik legfényesebb 
nyilatkozata lesz ; sokról a világon fog hallgatni a történe-
lem, a péterfillérröl hallgatni nem fog. Egy fillér a szegény-
nek kezéből = egy kövecs David parityájából a góliát hom-
lokára. Ir ta szent Ágoston : subdidit sibi Jesus mundum non 
ferro sed ligno ; mondani fogják egykoron : legyőzte a for-
radalmat, ez óriás eretnekséget, nem aczél hanem jámbor 
fillér. Vallásos a kérdés, mely Európát emészti : lennének a 
katholikusok igazán azok, megszűnik a vallásos kérdés, 
Europa rendre tér. Lennének csak hazai katholikusaink 
nem közönyösek, nem pusztán névlegesek, még a vallásos 
szakadás mellett is, semmi nagy kérdés nem aggasztaná a 
hazát. Söt vallásos kérdés nem is támadna hazánkban. A 
katholikusok csábitói a közönyösségre az emberiség, a haza, 
a nemzet ellenségei ; annyi baj van hazánkban és mindenütt, 
amennyi közönyösség van közöttünk. A katholikusok kö-
zönyössége a világ fekélye, csapása, büntetése. ,Posuit super 
eos orbem', ha ök rothadnak, roskad, — dül minden. Vitái be-
széde a sz.-László-társulat nagygyűlésén fényes jelenet, ál-
dásos kezdet hazánkban. Tiszteltük a beszéd ri tka tudomá-
nyosságát, üdvözöltük kath. lángját. Lenne ily sok szellem, 
hazánk állapota más volna. De ápolva, buzditva a kezdetet, 
nemzetszeretet mellett, ápoljuk az apostoli király iránti hű-
séges érzelmet, a mi jobb sorsunk zálogát ; van királyunk, 

csak ? van apostolunk. Adja Isten, hogy taná-
csosaiban soha se csalatkozzék. A koronák szerencsétlen-
sége, a nemzetek sülyedése a hütelen tanácsosok. 

„A húsvéti ünnepek, mondá a szentatya, mindig a vi-
gasztalás napjai a katholikusokra." Romában a franczia és 
belga zarándokok ünnepélyes hódolaton voltak a szentatyá-
nál. Herczeg Rohan-Chabot, a francziák szónoka mondá : 
„Szentatya ! Francziaország dicsőségét leli abban, hogy a 
romai, apostoli, katholika egyház elsőszülött leánya. Bűneit 
már kiszenvedte, most erényekkel pótolja. Szeretete szent-
atyánk erényeinek és szenvedéseinek látásán nagyobbodik. 
Bármily nehezek legyenek megpróbáltatásaid, Isten és a 
világ előtt, családaink s polgártársaink túlságosan nagyobb 
számának nevében kinyilatkoztatjuk, hogy Francziaország 
ragaszkodása szentséged iránt soha meg nem szűnik, hogy 
fiúi szeretete mindig őrködni fog szentséges személye és 
trónja körül. A francziák szentséged ügyét, a hit, az igaz-
ság, a becsület, a műveltség, az igazi szabadság ügye gya-
nánt fogják tekinteni." 1) Dumortier, a belgák szónoka : 
^Szemközt a veszélylyel, mely a pápaságot és az egész egy -
házat fenyegeti, eljöttünk tiltakozni azon politika ellen, mely 

>) Uni tá catt . 84 sz. 10 apr. 1866. 
35* 
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Romát az összeesküvés és a romlottság fondorlatainak pré-
dára teszi, anélkül, hogy a katholikus világnak szabad volna 
szorongatott a tyjának védelmére sietni. Fejedelemsége szük-
séges a mi lelki nyugalmunknak. Roma, az örökváros, Olasz-
országnak nem sajátja, Roma a kereszténység fővárosa, 
mink, idegenek követeljük azt, mondva : civis Romanus sum. 
Tiltakozunk a megrablás ellen mint katholikusok, mint bel-
gák, szentséged jogait védve, védelmezzük saját jogainkat 
is." 2) Nincs atya, nincs fejedelem, kinek őszintébb, szilár-
dabb, biztosabb alattvalói volnának, mint a pápa. Fegyver 
nélkül, az igazság és az isteni jog nevében több lelken ural-
kodik, mint senki más. — A pápa iránti hűség párvonalos az 
apostoli király iránti hűséggel ; nemzetszeretet van bőven, 
legyen, ami a hazát minden veszélyben megmentette, ami a 
béke idején hatalmassá tette, legyen királyszeretet; kirá-
lyunk ő, nemcsak, — — apostoli urunk, védnökünk, tá-
maszunk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, april 30-án. Két tudósítást kaptunk a vidékről, 

melyeknek mindenike tiltakozást tartalmaz Deák Ferencz 
nyilatkozata ellen a civil házasságról, kivált super eo, hogy 
ő ezen adulterinus házasságot „lehet hogy hasznos lesz" be-
mutatta. Örülünk a közérzelem emez éberségének, e lelki 
bátorságnak a szolgalelkek eme korszakában, mikor az is-
teni tekintély tagadtatik, s helyette egy ephemer, indokolat-
lan világi tekintély istenittetik ; őrülünk e szellemi függet-
lenségnek, mely egy jobb jövőnek záloga lehet, ha szilárdan 
megtartatik, mert, tekintve egész Európára, mainap a lel-
kek, mint a ludak, oda rohannak, merre a szél fúj, s mikint 
a birkák között, ha egyik ugrik, a másik is ugrik, ha egyik 
a szikláról a mélységbe rohan, minden birka utána rohan. 
Olyan az ember az ő dölyfében, hogy ha az Istenen kivül 
bölcseséget keres, blasirt együgyűséget arat. Némely ember 
minden vélemény iránt igen érzékeny, egyedül a katholiku-
sok véleménye iránt nem ; mit ir felöle egy kis zsidó újság, 
arra felindul, de mint vélekedik felőle a kath. lelkismeret, 
avval nem törődik. Ezt az egyik tudósító élesen kiemeli, s 
mink csak észleléseit közöljük ezekkel, magunkéból semmit 
sem téve hozzá. 

De a civil házasságról, vagyis a polgári törvény által 
lelketlenségből szabadalványozott ágyasságról még korán 
van értekezni, miután D. F . is csak messze távolban nyitott 
erre kilátást; most a kath. egyháznak bár mily, a parlemen-
taris többségtől függő, ezen többségből felkerekedő, mint a 
tajték, a pártok liabzásaiból kidobott cultusministerium ellen 
való megmentése, mint legfőbb életkérdés, és a kath. tanin-
tézetek megszabadítása, a tanítási józan, természet által elő-
szabott elvnek föntartása van munkálatban. A civil házasság 
minden országban, hol behozatott, más és más indokokkal 
ajánltatott ; nálunk még semmi indokolás nem hozatott fel, 
azért polemicus szempontból inkább tanitanók, semmint 
czáfolnók az ellenfélt. Eddig csak a házasságról szóló kath. 
tanon kell maradnunk ; polgári tekintetből pedig azt élesi-
teni, hogy ha már a keresztények között a vegyes házasság 
annyi bajt okozott, mennyit fog okozni az ágyasság szaba-

2) llion publ. 104 sz. 14 apr. 1866. 

dalmazása ? A vegyes házasság még a keresztény hitnek kö-
rében forog, s azért a confessiók különféle természete ad 
zsinórmértéket, mit kelljen az egyik, mit a másik részről kö-
vetelni : de a polgári házasság a kereszténység kitagadása 
a zsidók kedveért, ez sújtja nemcsak a katholikus, hanem 
apáinak formulázott hitéhez ragaszkodó prot. családot is. 
Van-e elég indok, hogy a törvényhozás hazánkban a zsidók 
kedvéért a kereszténységet a családban is kitagadja ? mig 
azon indokok fel nem hozatnak, mink nem tudhatjuk, azért 
felőle nem is szólhatunk. Miért legyen a nem-keresztény val-
lásfelekezet a keresztényektől annyira előjogozva, hogy ked-
veért a keresztény ország az ő nyolezszázados hagyomá-
nyait, sőt polgári, vallásos életét is kitagadja V nem értjük ; 
legfölebb bölcseimi tekintetből mondhatnók, hogy az ember 
természete hozza magával, miszerint Isten imádására, ker. 
életre levén teremtve, lia igaz Istent nem imád, faistent kell 
imádnia, ha a ker. élet szabályait nem tartja, a pogány élet 
szabályait kell tartania, de sem Isten, sem élet-szabály nél-
kül nem lehet. 

Nem akar juk azonban buzgó irótársainkat e tárgy-
nak tanulmányozásától visszatartani, sőt a szükségre utalva, 
ezt igen is korszerűnek nyilatkoztatjuk, s tanulmányozását 
igen igen ajánljuk, s ha polemicus természettől menten, 
dogniaticus, juridicus, történelmi, társadalmi szempontból 
készített kidolgozást kapunk e felöl, hálával fognánk köz-
leni. A lényegeseket jó előre tudni; a készfegyverzetü biz-
ton várja ellenfelét. A tudósítás alakjában hozzánk bekül-
dött két levelet, mint gondolkodnak ottan e felöl, kegyes 
elnézéssel egyelőre visszatartjuk. Sokan ugy sem törődnek 
avval, mint vélekednek, s mikint kell vélekedni a katholi-
kusoknak az ö föntemlitett szavaikról. 

Nehogy azonban a vélemények tétovázzanak, szem 
előtt tartva a szentszéknek e tárgyban eddig adott nyilatko-
zatait, következő pontokra bátrak vagyunk az elmélkedőket 
figyelmeztetni : 

1) A házasság szentség, egyike a hét szentségeknek, s 
emiatt Jézus Krisztus által egészen az egyházra bízatott, 
amely a trienti zsinatban annak szabályait sess. '24. cap. 
meghatározta ; s mint szentség, örökre, minden viszonyok 
között, az egyház hatósága alatt marad ; 

2) mivel az egyház előtt a házasság szentség is köt-
vény is egyszersmind, és pedig elválaszthatatlanul, ugy hogy 
a házasság ha nem szentség nem is kötvény ; tehát bár mily 
kötvény az együttélésre a férfi és nő között, még ha a pol-
gári hatóság tízszer is nyilatkoztatná házasságnak, mig a 
trienti zsinat szabályai szerint össze nem köttetik, az nem 
házasság, hanem bűnös ágyasság, fertelmesen szabadalma-
zott paráznaság, bünállapot, status peccati ; „Iccirco con-
junctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse, nisi 
turpem, atque exitialem cuncubinatum," mondja IX Pius 
1852 sept. 27-én; 

3) aki tehát a polgári kötvénynyel megelégednék, an-
nak cselekedete a kath. egyház előtt még puszta kötvény 
sem lehetne, részint mivel a bűnnek gyakorlatára tett köt" 
vények magokban semmisek, részint, és kiváltképen pedig, 
mivel ezen együttélési kötvények a férfi és nő között ha 
nem szentségek, ipso facto nem is kötvények ; akik velők, 
bennök él, bünállapotban vagyon ; 
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4) a polgári törvényszék által összeadottak nincsenek 
összeadva, hanem ha bűnös ágyasságra ; a feloldottak, ha 
valódi a házasság, nincsenek feloldva; valamint sententia 
copulationis, apud civitatem, non facit verum matrimonium, 
ugy sententia seperationis non solvit verum matrimonium j 
azért, ha igaz házasságban levő fél visszaélne a politikai 
hatóság felbontásával, s más együttélésre merészkednék, az 
valóságos adulter, concubinarius lenne, s a gyóntatásban fel 
nem oldoztathatnék ; 

5) aki megelégednék a tiszta polgári összeadással, az 
nyilvános concubinarius, a gyónásban fel nem oldoztathatik, 
hanem ha elvál ágyasától, vagy az egyház előtt felveszi a 
házasság szentségét. Azért Italiában, hol a polgári házassá-
got folyó év első napjától behozták, a papság azon dolgozik, 
hogy a házasulandó felek először az egyház előtt adassanak 
össze, s azután menjenek a polgári hatósághoz ; mert kü-
lönben a cohabitatio bűnös együttélés, habár egy nap is 
jönne közbe. Ezt tanitja XIV. Benedek „Redditae sunt no-
bis" (1746 sept. 17.) ; — V I . Pius „Laudabilem majorum" 
(1791 sept. 20). . 

6) Miután a házasok az egyház előtt összeadattak, a 
plébánosnak semmi dolga avval, mennek-e ők még a polgári 
hatósághoz ; tekintve azonban a házasok javát, emlékeztet-
heti, hogy saját földi javukért, tegyék meg, mit az imperti-
nens polgári szabvány követel. Ezt teheti a plébános a felek 
iránti részvétből, nem pedig a lelketlenek által hozott pol-
gári concubinarius felhatalmazás iránti tiszteletből, mivel 
ezt utálnia, kárhoztatnia kell lelkismeretében. 

. 7) Kell-e, érdemes-e a hazát ily végnélküli családi, 
egyéni, társadalmi zaklatásoknak a zsidók miatt kitenni '? 
Ítéljen, aki elmélkedik. Deák legalább a polgári házasságot 
a zsidók emancipatiojával összeköttetésben emiitette. 

rr 
GYOR, april. 19-én. Az angyalokról nevezett Mária 

boldoggá-avattatásának ünnepélye, amint az e lapok hasáb-
jain előre jelentetett, f. h. 15, 16 s 17-én a carmelita atyák 
templomában megtartatott. Mint előre gyanítottuk, az ajta-
toskodó hivek száma oly nagy volt, amilyet a carmelita 
a tyák temploma egyhamar nem látott. A tolongás oly nagy 
volt, hogy a szónokok többször kénytelenittettek beszédeiket 
félbeszakasztani s a jelenlevőket csendre inteni. Sokan, hogy 
az érdekes beszédeket végig hallgathassák, az ajtókba ka-
paszkodtak, hogy a folyton dagadozó ártól ki ne tolassanak. 
Igy van jól ; kapaszkodjunk csak az egyházba, s az árnak 
hullámai el nem ragadhatnak. E nagy számú sokaságot nem 
csupán Győr városának s vidékének lakosai képezték ; az 
ünnep jelessége, a lelki haszon sokakat ide vonzott Komá-
rom, Sopron, Mosony s Veszprém megyékből is. A gyón-
tatás mind a három napon át egyforma kitartást s szerete-
tet igényelt, még délutáni 5 órakor is voltak áldozók. Az 
ünnepély szónokaiul a győri papság jelesbjei kérettek föl, 
k ik az ö szentsége által fölfedezett csillagot a hivek előtt 
teljes fényében föltüntették, az általa jár t utat megjelezték, 
hogy azt, lia mindjárt tövises is, kitartással tapodják, a hí-
veket, hiszszük, sikerrel buzdították. 

Azok kedveért, kikhez Lukács atya : „Die Braut des 
Gekreuzigten, Die selige Maria von den Engeln, Carmelite-
r in" czimü munkája nem jut, ide jegyezzük röviden ez an-

gyali életű szerzetesnő életét, amint azt, az ez alkalomra ki-
adott képecskék hátulsó részén találjuk : 

„A tiszteletreméltó carmelita-szüz, boldog Mária — 
az angyali tisztaságú ifjúnak, gonzagai szent Alajosnak ro-
kona — angyali erényeiért méltán nyeré melléknevét az „an-
gyalokról," kiknek társaságában már mennyben örvend. 

O 1661 január 7-én Turinban grófi szülőktől szárma-
zott, s már zsenge éveiben szokása volt a gyermeki játéko-
kat kerülve, imádkozás végett a rejtekebb szobákba félrevo-
nulni; az ur Jézus kínszenvedéseiről gyakran elmélkedvén, 
iránta lángoló szeretetre gyuladt s gyenge testét böjtölés, 
virasztás s az önsanyargatás minden nemével gyötörte, ko-
rát meghaladó gyorsasággal növekedvén jámborságban és 
kedvességben Isten és emberek előtt. Ily készület után a vi-
lág veszélyes csábjai elöl carmel rendjébe, a tökéletesség 
magaslatára menekült. Szent Teréz leányai közé fölvétet-
vén, beöltözött szülővárosában, Turinban, carmelita apáczá-
nak 1676 nov. 19-én. Következő évben december 26-án lé-
tévé örök szerzetes fogadalmait. E percztöl fogva az erények 
e szent hajlékában még serényebben s kettőztetett szorga-
lommal haladott a megkezdett ösvényen, kiválóan tündököl-
vén mindvégig Isten s felebaráti szeretete, buzgó imádsága, 
mély lelki alázatossága, sértetlenül megőrzött liliomtiszta-
sága, a törvények lelkismeretes szigorú megtartása s önsa-
nyargatási vágya által. Miértis Istenről már éltében számos 
rendkivüli jelek és csudák által lön megdicsőitve. Meghalt 
életének 57-ik évében 1717 dec. 16-án. Szent életének hire 
mindjárt halála után széltében elterjedt. Boldoggá avattatott 
ő szentsége IX-ik Pius pápa által Romában, szent Péter tem-
plomában, 1865 május 14-én." 

Szerzetes társnői mennyire tisztelték, kitűnik abból, 
hogy négyszer választották meg főnökjitknek s háromszor 
ujoncz-mesternőnek. 

Boldoggá-avattatása a következő két csuda következ-
tében történt t. i. Cavassa Magdolna bal orrnyilásnak a rák-
fenétől való rendkivüli megszabadulása, (a polyproso sinis-
trae naris maligno sarcomate) ; és sz. Ferenczről nevezett 
Magdolna nővérnek csudálatos meggyógyulása „a scirrho 
philori gravissimis stipato symptomatibus." 

Eszerint egy közbenjárónkkal ismét több vau a di-
csőültek között ; könyörögjünk uj pártfogónkhoz, ő ki él-
tében oly nagyon tündöklött a felebaráti szeretetben, nem 
vonja meg segedelmét mostani szükségeinkben sem. *) — ky. 

VEVEY, febr. 15. í rni akarok ma azon jeles intézmény 
eredetéről és első eredményeiről, melynek kitűzött czélja a 
protestáns cantonokban elszórva elő katholikusok ezereit a 
kath. hitben megtartani. Midőn 1848-ban Svájczban kimon-
datott, hogy minden helvetiai polgár joggal bir a szövetségi 
terület bármely helyén letelepedni, ha a bevett hitfelekeze-
tek valamelyikéhez tartozik, nagy változás koletkezett, és 
az 1861-iki népszámitás tanúsága szerint, 1280 prot. község 
között, már csak alig 200 volt, hol katholikusok nem talál-

*) Az Ostd. l 'os tnak ismert állítása elleni tiltakozását, s helyze-
tünknek a napisajtóban megfoghatatlanságig jutot t különösségét a magas 
helyekről küldött, s két lapban közzé tet t dementik már a megjelenéstől 
felmentik ; legyen meg juta lma az öntudat, hogy ön, mint logkisebb mun-
kás az Isten munkásai között, már igen régen tudott, tisztán látott, helye-
sen itélt meg mindent. — Üdvözlet ! és béke ! ! — Szerk. 
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ta t tak, és 1080 prot. községben 47,000 hitsorsosunk a vallás 
vigasztalásait, a kegyszereket istenitiszteletet nélkülözni 
vala kénytelen. Szükség volt tehát a baj orvoslásához fogni. 
Az eiusiedelni Pius-egylet 1863-ik évi közgyűlésén a köz-
ponti bizottmány azon kérdést tette fel : hogyan lehetne 
a protestánsok között elszórva lakó katholikusoknak vallási 
igényeiket kielégíteni ? és mit tehetne eme czélra a Pius-
egylet ? A válasz az volt, hogy a helvetiai belmissio előmoz-
ditására egyletet kell alakitani. Az évi járulék csak '20 cen-
tímes-ben alapíttatott meg, hogy a legszegényebbek is hozzá 
járulhassanak, és igy az intézmény valóban népszerű legyen. 
A felhívás 1863 végén bocsáttatott közre. A következő év-
ben Freiburgbau egybegyűlt püspökök helyeselték a müvet, 
de előlegesen sem kormányzatát, sem a védnökségét el nem 
fogadták, bevárandók, a keblekben mily visszhangra találand 
az inditvány ? Az eredmény kielégítő volt, mert 1864-ben 
már 7408 frank jött bo, ide nem számítva az ajándékban 
adott templomi készleteket, képeket. Legtöbbet adott a kis 
Zug-canton. Ugyanazon évben az egylet működését meg-
kezdette, és az első missiói állomás Manedorfban, a zürichi 
tó partján alapíttatott. Az istenitiszteletet itt egy zürichi 
buzgó káplán végzi, ki szolgálatáért semmit, hanem csak az 
uti költségeket fogadja el ; hívei száma 100—150. A tó túlsó 
part ján Gattikonban egy nagy gyárban 200 katholikus mun-
kás dolgozik, ezek számára szintén alapíttatott állomás, és 
itt az isteniszolgálatot egy baari tanár viszi, ki minden va-
sárnap 4—5 mértföldet gyalogol a hegyek között, hogy a sz. 
misét végezhesse. Ezen első eredmény arra bírta a churi 
püspököt, hogy pártfogolja és ajánlja a társulatot. Felhívása 
nem hangzott el a pusztában (vagyis jobban mondva a 
svájczi hegyek között), mert megyéjében 1865-ben 5601 
f rank gyűlt be. Mult tavaszkor Horgenben egy szép falu-
ban a zürichi tó partján, hol 300 katholikus van, ismét uj 
állomás keletkezhetett. Az egyházi szolgálatot itt a menzin-
geni (Zug) plébános Rohen ur teszi, minden tiszteletdíjról 
önként lemondván. A baseli püspök összeköttetésbe lépvén 
az egyesület igazgatóságával, sept, havában Birsfeldben ala-
pított állomást, melyet az arlesheimi káplán lát el vasárna-
poukint, sőt némelykor hétköznap is misézvén. Van itt kö-
rülbelől 700 katholikus, és 50 gyermek vallásos oktatásban 
részesül. Vallásunk továbbá tért nyer mindinkább a berni 
cantonban. Thunban és Interlakenben istenitisztelet tarta-
tik, részint az itt letelepedett több katholikus, részint a 
nyári szép idényt itt töltő külföldiek számára. Az „Ober-
land" felső részében a reformatio óta nem tartatott isteni-
tisztelet. Most a luzerni plébános Anderhalden a brienzi 
katholikusoknak ajánlatot tett, hogy állomást alapítsanak, 
mit azok elfogadtak, s munkához fogtak. Az állomást julius 
havában a baseli püspök maga nyitotta meg, s azóta a sur-
neni collegium atyái felváltva miséznek vasárnaponkint, 
midőn 6 — 7 mértföldnyi utat tesznek, hogy aBrienz környé-
kén lakó katholikusok lelki igényeit kielégítsék. A költségek 
eddig aránylag igen csekélyek voltak, mert mint emiitők a 
lelkészek önfeláldozó szolgálataikat jobbára ingyen teljesi-
tik. Eddig 18,000 frank van már a társulat czéljára. Meny-
nyi jót lehetne evvel tenni, ha nem volna csekély az áldozá-
rok száma ! A svájczi kath. áldozárok folytonos üldözések-
nek, s a még veszélyesebb kísértéseknek vannak kitéve 

szabadonczaink által. Jövedelmeik oly csekélyek, hogy alig 
élhetnek meg belőle, nem csuda, ha kevesen vannak. Öröm-
mel értesültünk egyébbiránt, hogy Freiburgbau, hol 8 év óta 
béke, szabadság, biztosság van a katholikusok számára is, a 
növendékpapok száma szaporodik, a freiburgi neveidében 
jelenleg 40 levén. Marilley püspök böjti körlevelében eme 
kedves hirt tudatta is hiveivel. A mult őszszel oly igen érez-
hető volt a papok hiánya, hogy Marilley püspök maga ment 
egy terjedelmes plébánia fiatal lelkészének segitségére, ki 
fiatal egészséges létére rendes időben a munkát győzte min-
dig, de a jubilaeum alatt elégtelen volt. Épületes volt, és 
megragadó látni, az ősz főpásztor, mint segédkezett egy 30 
éves áldozár mellett, a munka egy jó részét magára vállal-
ván. Egy napon kora hajnalban a főpásztor sietett a gyón-
tatószékbe, és ez alkalommal megbotlott, s lábszárát súlyo-
san megsebzé, mindamellett folytatta a munkát, mire azon-
ban baja olyannyira sulyosodott, hogy őt székhelyére kellett 
visszavinni ; aggodalmaink hála az égnek, megszűntek, mert 
egy hónap óta már veszélyen kivül van, és tökéletes meg-
gyógyulása felé halad. 

Szentszéki határozat. 
I. 

BRIX1EN. Beatificationis et canonizationis ven. ser-
vae Dei Bartholomaeae Capitanio, fundatricis primariae in-
stituti sororum a caritate in oppido Luere dioecesis Brixien. 

Octavo kalendas augusti anni 1861, quum Sanctissimus 
Dominus Noster PIUS PAPA IX benigne indulserit, ut de 
dubio signaturae commissionis introductionis causae servae 
Dei Bartholomaeae Capitanio, fundatricis primariae instituti 
sororum a caritate in oppido Luere dioecesis Brixiensis 
ageretur in congregatione sacrorum rituum ordinaria absque 
interventu et voto consultorum, licet non elapso decennio a 
die praesentationis processus Ordinarii in actis sacrorum ri-
tuum congregationis ; Emus et Rmus cardinalis Robertus 
Roberti, huius causae relator, ad instantiam Rmi patris fr . 
Amadéi ab Urbeveteri sacerdotis professi ordinis sancti Fran-
cisci capucinorum causaeque postulatoris, attentis etiam 
iteratis postulatoriis litteris plurium reverendissimorum an-
tistitum, aliorumque ecclesiastica et civili dignitate illustrium 
virorum, in ordiuariis sacrorum rituum comitiis ad Vatica-
num hodierna die coadunatis, sequens dubium discutiendum 
proposuit, nimirum : an sit signanda commissio introductio-
nis hujus causae in casu et ad effectum, de quo agitur ? 

Et sacra eadem congregatio omnibus maturo examine 
perpensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Petro Minetti 
sanctae fidei promotore, rescribendum censuit : affirmative, 
sive signandam esse commissionem, si Sanctissimo placuerit. 
Die 3 martii 1866. 

Facta postmodum de praemissis per infrascriptum se-
cretarium Sanctissimo Domino Nost.ro PIO P A P A E IX re-
latione, Sanctitas sua sententiam sacrae congregationis ra-
tam habuit et confirmavit, propriaque manu signavit com-
missionem introductionis causae venerabilis servae Dei Bar-
tholomaeae Capitanio praedictae. 

Die 8 iisdem mense et anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loeo f Signi D. Bartolini S. R. C. secretarius. 
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II . 
CALARITANA. Beatificationis et canonizationis ven. 

servi Dei fr. Ignatii a Laconi laici professi ordinis minorum 
s. Francisci capucinorum. 

In causa beatificationis et canonizationis ven. servi 
Dei Ignatii a Laconi praedicti, quum agi deberet in congre-
gatione sacrorum rituum ordinaria de validitate omnium 
processuum in cadem causa constructorum, Rmus páter fr. 
Amadeus ab Urbeveteri postulator causarum servorum Dei 
ordinis capucinorum obtinuit, ut ab Emo et Rmo domino 
cardinali Josepho, Bofondi causae relatore, sequens dubium 
proponeretur in ordinariis sacrorum rituum comitiis bodierna 
die ad Vaticanum habitis : an constet de validitate proces-
suum tam apostolica quam ordinaria auctoritate constructo-
rum, testes sint rite ac recte examinati, et jura producta le-
gitime compulsata in casu et ad effectum de quo agitur ? 
Emi porro ac Rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, 
post accuratum omnium examen, audito etiam R. P. D. Pe-
tro Minetti sanctae fidei promotore, rescribendum censue-
runt : constare de validitate processus apostolici, nec non 
secundi et tertii processus ordinarii ; primus processus Ordi-
narius habeatur uti adminiculus ; et quoad processum apo-
stolicum expulsis testibus n. XXVIII , XXX, XXXI , XXXII , 
LV, LXV1I, XCIV, Cl, CXI, CXXXI, CXXXIV, CXXXIX, 
CXLII , CXLVIII et Ephysio Loi : nec non testibus XXXIV, 
XLVI, XLVII , XLIX, LXXXV, XCI, CVIII, CXVI, 
CXXII, CXXV, CXL, simulque depositione Antiochi Mur-
gia judicis et simul testis. Die 3 martii 1866. 

Facta autem de praemissis Sanctissimo Domino Nostro 
PIO PAPAE IX a subscrijjto sacrorum rituum congregatio-
nis secretario fideli relatione, Sanctitas Sua sententiam sa-
crae congregationis ratam habere et confirmare dignata est. 

Die 8 iisdem mense et anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

D. llartolini S. R. C. Secretarius. 
Loco f Signi. 

III . 
Az olasz kath. védegylet elnökéhez : 

PIUS PP. IX. 

D i 1 e c t e f i 1 i s a 1 u t e m e t a p o s t o l i c a m b e n e -
d i c t i o n e m. 

Gravi cum dolore perspeximus improborum nequitia 
factum esse, ut per italicas regiones, cum impietati et licen-
tiae fraena laxarentur, in miseram captivitatem redigeretur 
Ecclesia Doi, quam veluti reginam dominari oporteret. Ideo 
gavisi sumus audientes complures ex piis fidelibus consilia 
et operas in unum contulisse, ut libertatem Ecclesiae tue-
rentur, et impiorum conatibus, quoad prudentia sinit, et Ca-
ritas jubet, obsisterent. Quare etiam literas tuas, quibus nos 
ea de re commonuisti, libenter perlegimus ; neque abstinere 
possumus, quin zelum et consilium tuum omniumque, qui ad 
eumdem finom sanctissimum consociati sunt, vehementer 
cominendemus. Confidimus autem futurum, ut quibus auspi-
ciis opus inceptum fuit, illud persequamini, neque ullus ab 
€0 tramite deflectat, quem pie ac sapienter praestituistis. 
Utinam ceteri homines videntes nil nisi sanctum ac rectum 
a vobis intendi ac perfici, imitentur pietatem et constantiam 

vestram et pudeat eos, qui dum se libcrtatis vindices adse-
runt, religionem. quam se tenere profitentur, ferreis nexibus 
devincire moliuntUr. Interim Deum enixe obsecramus, ut ve-
stris faveat inceptis, ac virtutem vobis praebeat, qua scopum 
nobilissimum attingere valeatis. Signum vero singularis di-
lectionis Nostrae, et gratiae caelestis auspicem apostolicam 
benedictionem tibi, et ceteris quibus praecs, pia tecum soci-
etate conjunctis peramanter impertimur. 

Datum Romae apud sanctum Petrum die 4 április 
1866, Pontificatus Nostri anno vigesimo. 

PIUS PP . IX. 

IRODALOM, 
A kath. egyházat közelebbről érdeklő müvecske je-

lent meg e napokban 36 lapnyi tartalommal Göndöcs Be-
nedek uj-kigyósi plébánostól e czim alatt : ,Ünnepélyes szer-
tartás az eretnekségből vagy a szakadárságból a rom. kath. 
anyaszentegyház kebelébe visszatértek fölvételénél, a mint 
az Németországban felsőbb hatóság által megerősítve szo-
kásban van. ' A vastag velin papirra nyomott igen diszes 
kiállítású füzetke, az épületes szertartáson és a hitletételi 
latin s magyar mintákon kivül, melyet az eretnekek részére 
IV. Pius, a szakadárok részére XIII . Gergely pápa rendelt, 
tartalmaz még egy nem kevéssé hatásos szentbeszédet is a 
megtérthez. Amint a ft. kiadó ur előszavában emliti, kül-
földi utazásában villant fel benne a gondolat, hogy e müvei 
kedveskedjék az Ur szőlőjében munkálkodó tisztelt testvé-
reinek, nem szabályul vagy utmutatásul, hanem csupán tu-
domásul. Legyen szabad legtisztább örömünk kifejezésével 
kisérnünk ama buzgalmat, mely a mult évben, oly átaláno-
san elismert becsii oktató imakönyvet mint „Isten az én 
örömem" szolgáltatott az egyház és haza reményeinek ke-
zeibe : jelenben pedig szorgos méh módjára áldásosán kama-
toztatni kivánja az egyházi élet körében külföldön észlelt 
tapasztalatát. Mit is szedhetett volna kedvesebb emlékül 
bitben megszakadozott hazánk számára, mint a hitegység 
ünnepélyesitésére szolgáló eme müvecskét ? Mert hiszen 
nem a kikürtölt szabadság üres hangja, nem a föld széles 
kiterjedése, a vagyonosság gyarapodása, hanem a közös 
vallási meggyőződésben gyökeredző egyetértés teszi a nem-
zeteket boldogokká. Hogy hit, remény és szeretetben egy-
gyé váljunk, hogy ama ledönthetetlen sziklára alapított 
egyetlen anyaszentegyház gyermekeivé legyünk, hogy nem 
megoszolva, egymás ellen torzsalkodva, hanem vállvetve ha-
ladjunk a tökéletességre, — ez volt ama fölséges, világboldo-
gító eszme, melyért a világ Megváltója elvérzett, s merő 
agyrém a bármily bölcs törvények által biztosított polgári 
jóllét állandósága, mig embert emberhez, polgárt polgárhoz, 
honfit honfihoz a legszentebb s legfontosabb igazságokban 
egy meggyőződés össze nem füz. Ez eszmék kapcsán e 
már többször emiitett müvet melegen ajáljuk a ft. lel-
kipásztorkodó papság szives figyelmébe s pártolásába mind 
gyakorlati haszna, mind azon körülmény folytán, hogy az 
áldozatkész kiadó u r a z egész jövedelmet szorongatott szent-
atyánknak, az egy akol egy pásztorának, a hitegység fő-
oszlopának lábaihoz teendi le péterfillérül. Kapható Hart-
leben pesti könyvkereskedésében a váczi-utczában. Ára 
50 kr. o. é. — i-
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VEGYESEK. 
A bibornok herczegprimás finga april 29-én és a kö-

vetkező napokban a bérmálás szentségét osztja Pesten. A 
bérmálandók mindig nagy számban vannak Pesten a sok 
fi- és leányneveldék s tanodák miatt, első alkalommal 1000-et 
meghaladta. A bibornok ur folytatja apostoli munkásságát. 

A májusi ajtatosság Pesten az angol kisasszonyok tem-
plomában május elsejének előestéjén megkezdetett. A nép, 
kivált a nőnem előtt felette kedves ezen ajtatosság; előbbi 
években is a templom szük lett, az ajtatosság előtt két órá-
val a templom aj taja ostromban áll, az ajtatosság alatt, so-
kan be nem férhetvén, az utczán állanak. Az oltár rendki-
vüli fénynyel van kidiszesitve. 

A pesti ferenczvárosi templom építésének költségeihez 
örvendeztetőleg szaporodnak az aláírások. Cs. kir. fölséges 
asszony 1000 frtot adományozott, Rottenbiller polgármester 
az adakozási aláírásokat 1000 frttal nyitotta meg, az apróbb, 
de Isten előtt egyaránt kedves adakozások eddig 3854 fr-
tot meghaladnak. 

Renan „Apostolok" czimü könyve nem jobb a „Jézus 
élete" könyvénél. Az elsőben nevetséges lett az író kibi-
gyesztett tudákossága, a másodiknak magyar fordítását hir-
detvén a Prot. egyh. s isk. lap, (17 sz.) igy szól: „A t. ol-
vasó közönség meggyőződhetett, hogy e lapok szerkesztő-
jének a Renanétól egészen különböző iránya van, (nem vet-
tük észre. Szerk.) ; de annyit már előre is kimondhatunk, 
hogy az a setétben tapogatódzás, azaz, „ugylátszik", „talán" 
„meglehet hogy" stb. féle kifejezések e miiben mentül gyé-
rebben fordulnak elő, s már sokkal positivebb alapokon jár ." 
— Az az : ostobaság az egész férczmü, de azért csak vá-
sároljátok és olvassátok, s legyetek az ostobaság által oko-
sabbak. 

Australiában Maitland és Bathitrsd u j püspöki megyék 
alapít tat tak; az Sydney éjszaki, ez nyugoti részén. Mait-
landban nagyobbrészt irlandiak vannak, Bathurstban pedig 
benszülöttek. Maitlandban püspök Murray Jakab, Bathurst-
ban pedig Quirn Mátyás, mind a kettőt Cullen dublini érsek 
szentelte fel püspökké. 

O Felsége april. 9-ről kelt legf. határozatával az egri 
fögymnasium igazgatóját, dr. Juhász Norbertet, egyidejűleg 
díjmentesen történt kir. tanácsosi czim adományozása mel-
lett, a kassai kerület főiskola-igazgatójává legkegyelmeseb-
ben kinevezni méltóztatott. 

A diakóvári püspök ő nméltóságáról hirdették a lapok, 
hogy legújabban 20,000 ftot adományozott gyermek-semi-
nariumra, aki már előbb e czélra 50,000 ftot adományozott. 
Igen, egy jelentékeny tőke van már készen, de még sem oly 
nagy, hogy a püspök forró óhajtásának valósítására, Diako-
várott kisebb papneveldét megnyitni, elégséges volna ; azért, 
föntartva, hogy e nevelde közvetlen a püspök szeme alatt 
legyen, a papnevelde Eszéken fog megnyittatni, s az építke-
zési munka jövő évben megkezdetni. Később, ha sikerül ma-
gában Diákovárra átvinni a kisneveldét, az eszéki intézet 
világi fineveldévé alakittathatik át. Még egy más nagy 
munka megkezdése van a nm. püspök szándékában, a török 
uralkodás után mindig nélkülözött székesegyház felépítése, 
melyre minden püspök adományozott, úgyhogy a költségek 
fele már fedezve volna. Ez is meg fog kezdetni, az Isten majd 
nyujtand módot, hogy az utódok bevégezzék. 

Gury atyát az ő casuisticus erkölcstanából sokan isme-
rik nálunk, sőt az egész kath. világban. Húsvétkor Auvergne 
hegyei között missióka+ tartott, azalatt húsvét után kedden 
beteg lett, két héti fájdalmas szenvedések után ker. türelem-
mel ajtatosan meghalt élte 65-ik évében. Vais környékén a 

plébánosok lelkiatyja, sokak lelki vezére, számtalanoknak 
tanácsadója volt, a Jézus-társaságnak példásan keresztény 
és kitűnő tagja, sok vallásos egyesületnek igazgatója volt. 
Született 1801 jan. 23-án, meghalt 1866 apr. 18-án. Har-
minczöt éven át, részint a romai collegiumban, részint a valsi 
papneveldében az erkölcstan tanára volt ; nem fénylett 
lángészszel, mint Suarez, de kitűnt gyakorlati biztos ítéleté-
vel, azért casuisticus határozataival igen hasznos lett ; nem 
hozott napfényre uj nézeteket, nem tört u j ösvényeket, di-
csőségét abban lelte, hogy a megtört utakon sérelem nélkül 
haladott, kerülve a túlszigoruságot és a szenvedélyekkel 
vitt alkudozást. Liguori ügyes compendiatora lett. Elete 
szakadatlan munkásság volt, Puy megyében osztatlan sze-
retet-, és tiszteletben részesült, alázatos, jó kedvű, szolgálat-
kész volt minden jóban. 

A porosz király kedvezni kezd a katholikusoknak. 
Kraezig, jó katholikus, a kath. ügyek igazgatójául nevezte-
tett ki a ministeriumban a lelkismeretlen Aulike helyett ; 
Stieve, ismét jó katholikus, az iskolák igazgatójává nevezte-
tett ; Schulz pedig Münsterben a tartományi iskolák taná-
csosa lett, Müller pap ezen iskolák igazgatója lett ; tábori 
pap lett Namzanovski,-kőnigsbergi prépost. — Baj van a 
faluban, azért kedveznek. Nem az alkotmány jó, hanem az 
emberek akarata jó vagy rosz. 

A „Beiträge zur Geschichte und Statistik der Scliul-
anstalten des Kaiserreichs Russland" Woldemartól Péter-
várott 1865-ben kiadott munkájában olvassuk, hogy a 6 
egyetemen (pétervári, moskvai, kasani, charkovi, kijewi, 
doprati) volt összesen 527 tanári állomás, üresen volt 230 
tanári szék. Mindenféle tudori fokra emeltetett 1150 egyén, 
egyetemi hallgató volt 4084, ezek között 564 katholikus, 
129 zsidó, 10 mohamedán. Külföldi utazásra küldetett 89 
tanárjelölt. A gymnasiumokban volt 2312 tanitó, 26,789 ta-
noncz, kik között 4161 katholikus, 990 zsidó, 48 mohame-
dán. A kerületi iskolákban volt 2743 tanitó, közülök 991 
katholikus, 323 zsidó, 180 mohamedán. 

Leboucy, jezsuita atya, a thélyi hitküldéri állomásról 
Chinából igy ír : „Semkolimlin, forradalmárok feje, közel 
Tsaotseufu városhoz, akadályt akarván tenni a ker. religio-
nak, Taku erődöt épitette. Franczia ezredeink azonban a 
váracsot elfoglalták, melyet később abba hagytak. Trêve 
kapitány kötelességnek tartotta a Peiho partjain elesett fia-
ink iránt a tiszteletet megadni, távozva e vidékről, a halot-
tak csontjait összeszedette, s oly földben, mely a folyó kia-
radásától ment, eltemettette. A sírokat egy emlékszobor 
jelzi, mely megtanítja a chinaiakat, hogy a keresztények 
halottjaikat tisztelik, s bizonyítványul lesz a meghaltak 
családainak, hogy kedveseik tetemei távolban is nyugalom-
ban maradnak. Ezen emlék beszenteltetett, s Mouly püspök 
szentelte be. 

Marango János Görögországban zaloni püspök püs-
pöksegéde lett ; Murdoch János pedig, skótczia püspök, 
Glaskowban, élte 68-ik évében 1865 dec. 15-én meghalt ; 
püspök lett 1833 oct. 20-án. 

Brunoni apostoli-helyettes Gonstantinápolyban igy ír 
a bolgár ügyekről: „1865 nov. 19-én szenteltetett püspökké 
Papov Raphael aranyszájú sz. János templomában. Sembra-
tovics érsek végezte a felszentelést. Mindenféle keleti ritusu 
nép jelen volt a felszentelésen. A templom szük lett. Jelvé-
nyek képviselték a felszentelendőnek erényeit, keleti szo-
kás szerint. A latin és keleti szertartású érsekek, püspökök, 
és az austriai consul voltak jelen. A franczia követ hiány-
zott. Az u j felszentelt anathematisálta a keleti eretnekséget 
és szakadárságot. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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— Vegyesek. 

A teremtés 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

IV. 

Hasonló ingadozással,véleménykülönbséggel ta-
lálkozunk a világosság, melegség, delejesség és vil-
lanyosság megoldatlan kérdéseinél. 

A világosságnál a Newtonféle emanatio vagy 
corpuscular-elméletet megdönté ugyan a vibratio 
vagy undulatio elmélete ; hanem e jelenleg átaláno-
san elfogadott elmélet épen a világosságjelenetek 
létoka- és eredetéről, amit pedig meg akar fejteni, 
homályban hagy bennünket. 

Ugyanis ez elmélet szerint, az, amit mi 
mint világsugár, erősebb vagy gyengébb világ-
fény, szin stb. észlelünk, természettanilag, azaz ön-
magokban elvontan tekintve, az úgynevezett aether 
mozgásának módosulásai, vagy is annak helyébe, 
amit látunk, más valamit tesz, amit nem látunk, de 
ami mégis látérzékünk közreműködésével a látást 
és a látványt eredményezi. 

Ez elmélet nem adja okát, mi által jön az 
aetherparány oly különböző lebegő mozgásba. 

Az aetherparány ok magokban véve ép oly te-
hetlenek, mint a súlyos testparányok ; tehát moz-
gásba-hozataluk kivülök létező, rájok ható erőt föl-
tételez. 

Honnét van, és mi ez az erő ? A nehézkedés 
törvénye, melylyel a súlyos parányoknál (ponde-
rable) segitünk magunkon, itt nem alkalmazható, 
mert az aetherparányok e törvénynek nincsenek 
alávetve. A vegyrokonság sem lehet működő ok, 
mert ez legfeljebb különböző parányokat egynemű 
testekké egyit, de nem képes azokat hullámzó moz-
gásba hozni, — azonfölül a világosság maga vegyi ha-
tással bir, tehát nem lehet a vegytani erő hatása. 
Azért valami különös világossági, világi tó erőt kell 

elfogadnunk. Ekkor ismét előállnak a kérdések: 
mily viszonyban áll ez erő az aether, mint anyag-
hoz, melyet mozgásba hoz? Egyesülve van-e ez 
aetheranyaggal, s az aetherparányok ereje vagy tulaj-
donságakint tekintendő-e ? 

E kérdésekre nem felelhet a tudomány. Azért 
mondja Eisenlohr : A nap és álló csillagok által 
előidézett aether-hullámzásának okáról, semmi bi-
zonyost nem mondhatunk. 

És Berzelius szerint is: „a lebegés-vélemény el-
mélete kielégitő mindaddig, mig pusztán mechani-
cus jelenségekről van szó ; de ha a világosság vegy-
hatásaira jön a sor, azonnal megfoghatlanná lesz ; s 
elvitázhatlan, hogy e jelenségekben rejlik valami, 
ami nem pusztán gépies." 

Továbbá ez elmélet sok mindennapi jelenségek 
megfejtésére sem képes, melyeknél a nap világitó 
ereje mintegy más testekre is átterjedni látszik. A 
folypat (Flusspath.) és főleg a gyémánt, többféle 
mészsavak, niegmelegités s a napsugárnak kitétel 
által (Insolatipn) világitókká lesznek, és a folypat 
gyakran hetekig megtartja világitó erejét.*) 

Honnét van, hogy a gyémántban az aethernek 
a napból eredő hullámzása oly állandóságot nyer, 
hogy tökéletesen kihűlve is, tehát minden melegségi 
közreműködés nélkül önmagától világit a setétben 
is, tehát napsugár nélkül, és hogy az aetherpará-
nyok benne és körülötte oly hullámzásban marad-
nak, mely világitást eredményez ; mig más testek-
nél aetherparányaik e hullámzása a setétben azonnal 
megszűnik? 

Az undulatio-elmélet nem képes szabatos fele-
letet adni e kérdésre, valamint azt sem képes meg-
fejteni : mikint van, hogy az esetben, ha a testek 
súlyos parányai aetherparányoktól vétetvék körül, 
e parányok az aether lebegése által mozgásba ho-
zatva, e lebegést a merev testekre átviszik, és az át-
látszó merev testeken áthaladnak, mig más merev-
testek által elnyeletnek, vagy visszavettetnek? 

J) Eisenlohr, Lehrbuch der Physik etc. 215 lap, és 
Baumgarten, Die Naturlehre etc. 250 lap. 36 êÈmt 
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Azért bátran állíthatjuk, hogy ez elmélet ed-
dig, a világsugárnak a világitó ponttól a megvilágí-
tott tárgyig való elterjedését sem fejti meg, s ez el-
mélet folytán még mindig megfoghatlan, hogyan 
juthat a napból földünkre világsugár, és mikint lesz 
reánk nézve láthatóvá; következőleg a tudomány e 
pontban sem mutathat föl oly eredményt, mely 
eredményben a létezők alaperejét, a létokot ismer-
hetnek fel. 

A világossággal és a világitó erővel szoros 
összeköttetésben van a melegség. 

A napsugár, égő gyertya, izzó vas stb. nemcsak 
világítanak, hanem melegitenek is, azaz melegségi 
erővel birnak, melynek ismeretes hatásai: a testek 
kiterjesztése, sűrűségűk változtatása, vegyi és villa-
nyos processusok előidézésében állanak. 

A természettudósok szerint az emiitett testek 
nem melegitenek önmaguktól, elvontan, hanem csak 
ha oly testre találnak, mely a sugarakat szétbontja, 
és a melegitő sugarakat a világitóktól elválasztja. 

Ezzel összhangzólag állitják, hogy a napvilág 
és minden egyszersmind melegitő világosság, vilá-
gitó és melegitő sugarakból van összetéve ; és e két 
sugártól még egy harmadikat, az úgynevezett vegyi 
sugarakat, különböztetnek meg, hogy a napvilágnak 
világ és melegségi hatásaival mindig összeeső ve-
gyi hatásait megfejthessék. 

E különböztetésen kivül Pouillet és Eisenlohr 
még sugárzás és vezetés által terjedő» meleget em-
lítenek. 2) 

Első esetben egyik test a másikkal sugáralak-
ban közli a meleget, anélkül, hogy a közbeeső tes-
tek megmelegittetnének ; második esetben, a meleg 
a test egyik parányától a másikig mozog, s átha-
ladt tér minden részecskéjét megmelegíti. 

A régibb természettudósok a meleget testnek 
hitték és melegséganyagnak nevezék, melyet né-
mely testek erősebben, mások gyengébben vonzanak. 

Az ujabb természettudósok e pontnál is szá-
mos, eddig meg nem fejtett kérdéssel foglalkoznak. 

Ilyenek, a világossági, melegségi és vegyi su-
garak egyazonsága ; e kettős, gyakran hármas je-
lenség természete, a vezetett, kötött és megszabadult 
melegség ; mely kérdések megoldásában leginkább 
Ampére, Redtenbacher, Helmholtz tűntek ki. 

Azonban e tudományos fáradozásoknak nem 
sikerült e kérdésekre kielégitő feleletet adni, s csak 

a) Eisenlohr, Lehrbuch der Physik. 355 lap, — és 
Pouillet, Lehrbuch der Exper. — Physik etc. II. köt. '282 
és köv. lap. 

ujabb bizonyítékai a vélemények nagy ingadozá-
sának. 

Azért találólag mondja Ludwig: „A melegség 
nevezettel, amint látszik, igen különböző dolgok je-
leltetnek; azonban hogy melyik e dolgok közöl a 
kérdéses elnevezésnek valódilag megfelelő tárgy, az 
még nincs eldöntve."3) 

Mindebből következtetjük, hogy a tudomány 
eredményei a melegség körül, épen nem kényszerít-
hetnek arra, hogy e lényegében ismeretlen, és csak 
hatásaiban ismert erőt fogadjuk el a lét alapokának, 
vagy csak a mindenség létrejöttében egyik főténye-
zőnek is. 

A melegség és világossággal, és egymás között 
is a delejesség és villanyosság állanak ismét szoros, 
majdnem elválaszthatlan viszonyban. 

A tudomány, e négy jelenséget, daczára egy-
mássali szoros viszonyuknak, sem volt képes egy 
alaperőre visszavezetni, s íuég kevésbé a delejesség 
és villanyosságnak a melegségi és világossági erő-
vel való egyazonságát kimutatni. 

A delejesség hatása ugyanazon törvények szerint 
nyilatkozik, mint a melegség és világosságéi ; mert 
amint ezeknél, ugy a delejességnél is a delejes erő 
a távolság négyzetének arányában fogy. 

(Columb, Hansteen és Grauss szerint).1) 
Ezenkívül a delejesség és világosság kölcsönö-

sen hatnak egymásra. I gy Morechini szerint egy 
aczéltő delejes lesz, ha a nap spectrumának viola, 
kék vagy zöld szinü vonalaiba állítjuk, mig a többi 
színvonalokban nem lesz delejessé.5) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POSONY, april 26-án. Exortum est in tenebris lumen ! 

Minő tenebrae, és minő lumen? akaszt meg talán valaki. 
Röviden megfelelek mindkettőre. Midőn setétségről van szó, 
bátran azt mondhatom : setétség borítja a mai világot ; mert 
rai a setétség ? Oly állapot, melyben ép szemekkel birván, 
nem tudjuk mi áll előttünk, azért azt sem : hova, merre ? 
Ha áll ez napjainkról már anyagi tekintetben : még inkább 
való e szomorú állapot vallási szempontból. Setétség, vagyis 
szellemileg véve tudatlanság borítja a világot. Vallásukat, 
bármely hitfelekezethez tartozzanak is — talán még soha-
sem ismerték oly kevéssé az emberek mint most. Földi ván-
dorlásunk feladatát Krisztus e szavakban foglalta össze : 
estote perfecti sicut pater vester coelestis perfectus est, — 
vagyis más szóval : törekedjetek, mindig törekedjetek szen-

3) C. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 
I. köt. 6 lap. Heidelberg. II. kiadás. 1858. 

4) Eisenlohr e tudósok nézeteit előadja idézett mun-
kája 474-ik s köv. lapjain. 

5) Eisenlohr, Lehrbuch der Physik. 473 lap. 
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tekké lenni ! Ugyan hányan tudják ezt ? . . . Ez a setétség. 
Es ami még vastagabbá teszi e setétséget, az : hogy, midőn 
eziránt valakit felvilágosítani s az egyetlen feladatnak meg-
nyerni akarunk, mi az eredmény ? Az emberek, és pedig 
keresztények eliszonyodnak vagy mosolyognak és elfordul-
nak ; ez barátoknak való beszéd, s most még azok sem kö-
vetik, maga Isten sem kivánja, hogy már e világon szentek 
legyünk, elég lesz más világon azokká lennünk, — ilyen a 
kielégitö, s amint ők gondolják egyszersmind — élezés vá-
lasz. Atyámfia ! csakugyan, ha azt gondolod, hogy nem kell 
e világon szentül tiszteltetned — igazad van ; de hogy a 
szent élet után folytonosan, állhatatosan kell törekedned, azt 
isteni Megváltónk, az atya akarat jának égből jött legilleté-
kesebb magyarázója, határozottan kimondotta : estote per-
fecti sicut et pater coelestis perfectus est, — mely szavak 
csak amaz ószövetségi isteni kijelentésnek ismétlését fejezik 
ki : sancti estote, quemadmodum ego sanctus sum. — Köny-
vért jön az ifjú hozzám, könyvért, melyet szabad óráiban 
kiván olvasni, —jól van fiam szivesen ; itt van, érdekes olvas-
mány : Berta királyné. Az ifjú kezébe veszi, megnézi a czim-
lapot, vonásai megzavarodnak, a könyvet felém emeli. ,Mit ? 
talán már olvastad, nem kell ?' „Nem olvastam, — dadogja 
— de nem ilyent szeretnék." ,De hiszen nem olvastad, hidd 
el, nagyon érdekes és neked hasznos.'„Elhiszem, de én mégis 
— hebeg és mosolyog — csak amolyant szeretnék." Miért 
nem tetszik neki ezen olvasmány ? Mert czimlapján a szent-
István-társulat bélyegét vette észre első pillanatra : és már 
fél, már iszonyodik, már a szentek életére gondol ; nem kell 
ilyen, hanem amolyan. Ez mindennapi tény. Mondja tehát 
valaki, hogy nincs tudatlanság a világon és pedig épen az 
unum necessariumban, a legnagyobb szóval, hogy setétség 
nem borítja a földet ? 

De már most, hol a lumen ? E tudatlanság ostromlá-
sára és végre legyőzésére az igazság jóságos királya csal-
hatlan tanitószéket állított fel a világon, s reá ültette helyet-
tesét, azt, kit a florenczi szentzsinat : a keresztények aty-
jának és tudorának vall. E magasztos tanszékről jött a lu-
men. A szentatya, körülbelül most lesz egy éve, föltette tia-
ráját, kezébe vette pásztorbotját, beült cathedrájába és kije-
lentette, hogy a nagyérdemű Jézus-társaság néhai jámbor 
növendéke, Berchmans János, ki szerény de erényekben 
gazdag életének 22. évében költözött el e világból, eljutott 
az égiek boldog társaságába, s épen azért a keresztények 
között mint angyali, boldog ifjú tiszteletre méltó. Ez a lu-
men. Kevés volt 1864. szóval és körlevéllel oktatni a tudat-
lanokat ; példa, élet kellett, 1865-ben a szentatya ezt is meg-
adta. Befogtátok fületeket : legalább most ne hunyjátok be 
szemeteket ; nem volt nyugalmatok hallgatni : most csak 
egy pillanatot kivánok : nézzetek ezen angyali arezra, e 
példányképre! Ilyenek vagytok-e? pedig ilyeneknek kel-
lene lennetek, e vonásokat elsajátítani törekedtek, azután 
készithettek államrendszert vagy önthettek gyertyát, gyárt-
hattok gőzgépet vagy véshettek szobrot, szőhettek szőnye-
get vagy daróezot, lehettek 20 vagy 70 évesek, forgathat-
tok könyvet vagy kardot, szolgálhattok szentmisét vagy 
hallgathattok, lakhattok zárdát vagy palotát — nektek az 
ő vonásait, — erényeit kell követnetek, s akkor nem lesz 
setétség többé bennetek, a világosság fiai vagytok, s kétség-

telenül eljuttok ezen boldog ifjú koronájára. Ha ezt nem te-
szitek : minden hiába van, minden veszve van. If jú volt ő : 
épen azért, ti csüggeteg if jak ! rajta, neki, előre ! Bizonyára 
ti is képesek vagytok, nem timagatoktól, hanem Isten ke-
gyelmével olyan egyszerű, természetes, bölcs életre : hát, ti 
idősbek, ti hogy ne bírnátok arra erővel, ti hogy, mikép 
menthetnétek magatokat ? ! Mondjátok és tegyétek mind-
nyájan, Krisztus egyházának hivei összesen különbség nél-
kül, mit e boldog itju életpályája választásakor mondott s 
azután választott pályáján követett : „Nekem szentté lenni 
feladatom ; és szentté akarok lenni !" . . . En igy fogom fel 
a szentséges atya eljárását, igy értem tettleges oktatását, és 
e szerény de igényteljes felfogástól indíttatva felkiáltok : 
exortum est in tenebris lumen ! 

Elmélkedésemre a Jézus-társasági atyák adtak alkal-
mat, kik f. hó 23. 24. 25. 26. nagy ünnepélylyel tudatták 
saentegyházokban a posonyi hívekkel kedves és dicső rend-
társok Berchmans János boldoggá-avatását ; az első napon 
a szószékről felolvasták a szentatya kijelentő brevéjét ; a ft . 
apát-plebános ur pedig ünnepélyes ,Te Deum'-ot tartott ; a 
többi három napot reggel énekes szentmise, délután alkalmi 
szentbeszéd és letenye különböztette meg ; az első napon 
Vazul capucinus atya, a jeles népszónok a bölcseség köny-
vének e szavait világosította meg a boldog ifjú életéből : 
,Consummatus brevi explevit tempóra multa ' német nyel-
ven ; másnap a főgymnasium hittanára magyar nyelven kö-
szöntött be Sirách fiának ezen igével : ,A szentek magva ki 
nem fogy, az ő dicsőségök el nem múlik,' s bemutatta előbb 
az egyszerű Berchmans Jánost, azután a dicső, boldog Já-
nost, hogy az egyiket kövessük, a másikat segélyül hívjuk ; 
harmadik nap a belvárosi plébánia egyik buzgó segédlelké-
sze, Tichy Antal Krisztus szavainak erejével boldogoknak 
hirdette a tisztaszivüeket, kiknek példánya a mi boldog Já-
nosunk. Legérdekesebb feladat jutott a magyar hitszónok-
nak, mint akinek a meghívó pater rector egyszerűen azt is 
meghagyta, hogy, miután templomuk közönsége németajkú, 
s ők sohasem tartanak magyar istenitiszteletet, — egyszers-
mind közönséget is hozzon magával ! Hála a boldog ifjú eré-
nyeinek ! Ezeknek illata a padokat megtöltötte ajtatos ma-
gyar a tyákkal és anyákkal, a többi tért lenn és fenn a kar-
zaton jámbor magyar fiukkal és leányokkal, ugy hogy bát-
ran kimondhatom, hogy mind a négy napon a tágas szent-
egyház minden helye és zuga zsúfolva volt ; mi több : pro-
testáns atyánkfiai sem állhattak ellen a feltűnő áramlásnak, 
a nép hullámai őket is besodorták a jezsuiták szent csarno-
kába ; meglehet, hogy a templom ritka fénye is vonzotta 
őket, azonban feszülten végig hallgatták az egy órán túl ter-
jedő szentbeszédeket. Hanem annyi igaz is, hogy a templom 
hasonlithatlan ünnepi díszben ragyogott! Ezen szegény 
atyák nagy nehezen megfizetik a rendházra rótt nagyon 
tetemes adót, de ami Isten házát illeti, midőn Isten palotá-
jának fényéről vau szó : akkor a bőségben határt nem akar-
nak ismerni. A főoltáron legfensöbb csúcsától egész alapjáig 
fényözön ömlött el ; vagy 300 gyertya a legszebb alakza-
tokban, csillagokban, koronákban, sorokban Ízletesen be-
osztva lebegett, középen a boldog ilju képe lebegett ölnyi 
hosszú sugarak között, melyek ezüst-szövetből készülvén, 
mintha ezernyi 'ékkőből lettek volna összeállítva ugy tün-

36* 
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döklének, legfönn ötven lángtól világítva fehér térben a ke-
reszt piroslék ágain rózsafüzérrel, tövében könyvvel és e 
körirattal, mint a megdicsőült jeligéjével : E három nekem 
legkedvesebb ! a templom oszlopait repkényfüzér kötötte 
egybe, melyeken még virágbokrok, magyar, német, latin 
számversek és történeti jegyzetek pompázának. Ezt olvas-
ván, valakinek (tessék megbocsátani e megjegyzést) talán 
az jut eszébe : szinházias az egész ! Ennek ellenében csak 
annyit mondhatok : aki jelen volt, szégyelt színházra gon-
dolni, s akikkel alkalmam volt szólani, mind meghatva és 
épületesen nyilatkoztak a látottak felett, még olyanok is, 
kiktől máskor hallottam lealázó, sőt judási szavakat. Ah ! 
templom állandó tisztaságához, vagy is ünnepies diszéhez va-
lami jezuitismus kell. . . . Nem mulaszthatom el még azt föl-
jegyezni, hogy a gyóntatószékekben is reggel, délután elég 
fáradni valójok jutott a jó atyáknak ; i f jak és idősbek, höl-
gyek és urak, szegények és gazdagok nagyon szép számmal 
járul tak naponkint az Ur asztalához, üdvökre forditandók 
az engedélyezett búcsút. Kellemes tudomásul vettem és ad-
hatom, hogy a boldog ifjú canonisatiojának tárgyalását is 
Romában a lefolyt év csudái megindították, a szentatya in-
dítva érezte magát beleegyezését adni ; eszerint valódi di-
adalnak nézünk eléje ! 

Ezen szivemből merített vázlathoz még egyetmást 
toldhatok híveink köréből. A nagyböjti időről jelentést tenni 
annak idején bokros teendőim gátoltak, most pedig már 
késő. Miért is azt gazdag lelki vigasztalásaival mellőzvén, 
röviden megemlítem, hogy helybeli hitbuzgó oltáregylotünk 
gyönyörű és dús kiállítást rendezett ez évben készült egy-
házi készleteiből ; a plébános urak lelke repeshet az öröm-
től, mely kérvényeik utján rájok vá r ; misemondó ruhát 
száznál többet láttam, ha nem csalódom, melyek mind-mind 
oly fényesek, hogy bármely székesegyház büszke lehet reá-
jok ; láttam gyönyörű menyezetet, zászlókat, füstölőket, 
drága szentségtartók- és mutatókat, kelyheket is, vászonnemü 
mindenféle nagy halmazokban fehérlett. De leginkább meg-
lepett a diszes palástok között kettő, melyekhez nem fény-
ben hanem Ízletes szépségben hasonlót talán hazánk egy 
temploma sem mutathat fel, és hogy kerültek oda ? Az ih-
letett PálfFy István grófné ajándékozta. Ide nem kell szó, a 
tett maga legszebben beszél. Ha most születne az Ur, ugy-
látszik, nem kellene őt többé szegényes pólyába takarni, sem 
jászolyba fektetni, a mi áldott grófnéink és más nemes höl-
gyeink még talán szolgálóként is szivesen oda állnának az 
örök Ige anyja mellé, s hasonlithatlan Walterskirchon öz-
vegy báróné istenesen nevelt leányaival még aranyos tá-
nyéron vinne neki táplálékot, mint most aranyos szentség-
tartót tesz oltárára. Ah ! mennyire sajnálom, hogy bőveb-
ben nem tudakoztam. Ha időm engedi, a kiosztás után, mi 
jövő héten fog történni, talán megküldöm a jegyzékot, és 
szives fogadtatásra számítva, talán még valamit pótolhatok 
e jegyzetekhez. 

Csallóközi ínségeseink javára bizottmány működik 
városunkban, kanonok uraink, mint illik, tevékeny jész t 
vesznek a gyűjtésben ; egyik, hogy az Isten áldja meg, most 
épen ágyban szenvedi bécsi kolduló utjának rája nézve fáj-
dalmas következményét, különben küldöttségi társaival az 
éhezők számára, mint egyéb lapokból tudva van, 3000 frtot 

eszközölt ki a jóságos királyi udvarnál. Főgymnasiumunk 
ifjai is akarván járulni a nemes jótékonyság gyakorlásához, 
hangversenyt rendeztek, mely 70 frtot juttatott a bizott-
mány köréhez. 

Féljük az Urat, tiszteljük szentéit, oltárait, szeressük 
felebarátainkat ! 

Mátyusföldi. *) 
NAGY-SZOMBAT, apr. 15-én. Ez évi húsvéti ünne-

pek lefolyta alatt, melyeken a nagy-szombati társaskáptalan 
templomában méltóságos és főtisztelendő Durguth József 
sioni püspök ur, bibornok herczeg-primás esztergomi érsek-
nek lelkiekben helyettese, az istenitiszteletet végzé, egy 
igen ritka ünnepély is tartatott. 

Ugyan is ő méltósága elsőben a nagyhéti egyházi szer-
tartásokat végezve, áldozócsütörtökön nagymisét mondott, a 
főtisztelendő nagy-szombati papságot megáldoztatta, és a 
szentkenethez és szent keresztséghez szükséges olajat 
szentelte. 

Ezen egyházi ünnepélynél esetileg 1566-ik év jött el-
mémbe, melyben a nagyhírű Oláh, esztergomi érsek, a trienti 
szentzsinat értelmében, a nagy-szombati papneveldét ala-
pítván, ez által a káptalan egyházi diszét és a lakosság val-
lásos nevelését is szembetünőleg öregbitette. 

Most azonban 1865 évben, melyben az emiitett nevelde 
tagjai, az alapitó akarata szerint az esztergomi Sionra vi-
tettek által, azon öröm, mely a nagyszámú fiatal papság itt-
létéből az egész városra, de kiváltképon a káptalani egy-
házra háromszáz év óta mai napig háromlott, fájdalom ! 
nagy szomorúsággal váltatott föl ; minthogy a nagyhéti szer-
tartások, melyek itt hosszú időszak altatt áhítattal tartattak, 
ozidén először kimaradtak, a város főegyháza ezen ékessége 
nélkül árván hagyatott. 

Mind emellett a nagy-szombati szabad királyi város 
vallásos polgársága, látván ő főmagassága bibornok herczeg-
primás esztergomi érsek ur már annyiszor tanúsított atyai 
kegyelmét, azzal az édes örömmel kecsegteti magát : vajha 
a herczeg-primásnak hamarább módja volna Nagy-szombat-
ban egy kisebb papneveldét alapítani ! 

E reményben nagy számmal és példás áhitattal láto-
gat ták a nagy-szombati lakosok nagypénteken Krisztus 
szent koporsóját, és ép oly vagy nagyobb számban, fokozott 
buzgóságban, a helybeni érseki fögymnasium nemesen fe-
gyelmes ifjúsággal együtt ünnepelték a következő nagy-
szombaton örvendetes „alleluja" éneklése mellett a Krisztus 
föltámadása ünnepét is. 

Húsvét első napján, midőn ő méltósága püspök ur a 
templomba ment, megszámlálhatatlan, a nem rég fölszentelt 
püspök ur áldása után vágyó sokaság gyűlt össze a tem-
plomban és templom körül, melynek buzgósága az anya-
szentegyháznak örömére és dicsőségére szolgált. 

Húsvéthétfőn ö méltósága az istenitisztelet bevégezté-
vel 11 órakor a szent Orsolyáról czimzett zárda épületébe 
ment, hogy ottan föpásztora által reábízott második fényes 
tisztet végezze ; azaz : hogy Mária Eleonóra, született 
Schauer Annának, az emiitett zárdának nagytiszteletü feje-
delemasszonyának az arany érdemkoronás keresztet, mely-
lyel őt ő cs. kir. apostoli Fölsége f. é. februárius 24-ki legfel-

*) Régen vártam. Szerb. 



söbb határozásával, az ő bokros érdemei elismeréseid, legke-
gyelmesebben megajándékozta, kézbesitse. 

E fényes ünnepélyhez minden egyházi és világi hiva-
talok elöljárói meghivattak, ugyanazon hivatalos kötelesség-
nél fogva meghivatott Pozsonyból nagyságos Czikkan Mó-
ricz cs. kir. pénzügyi hivatalnok ur, és a zárda nevelőintéze-
ténél letett cs. kir. pénzügyi alapitványból nevelt kisasszo-
nyok gyámnoka. 

Ily magas állású urak, az egész zárda közönsége, az 
intézethez tartozó nevelőnök jelenlétében adta át ö méltó-
sága püspök ur ezen cs. k. kitüntető jelt, melyet a zárdának 
két legidősb apáczái kezökbe vévén, fejedelemasszonyuk 
zárdai ruhájára fölfüggesztettek. Mire ő, az ekép földiszitett 
fejedelemasszony remek beszédével legelőbb is ő cs. kir. Föl-
ségének legmélyebb hódolatban, ő főmagassága bibornok 
herczeg-primás esztergomi érsek ur legkegyelmesebb fö-
pásztorának, nem különben ő méltóságának püspök urnak, 
mint e fényes ünnepen főténykedőnek, hálateljes köszönetet 
mondott. 

Ezen cs. királyi ajándék kézbesitési ünnepét egy má-
sik követte húsvét után első vasárnapon. 

E nap délelőtti 11 óra tájban az intézet belnövendé-
kei a közös teremben összejöttek. A belnövendékek legidősb 
tanitónéja, valamint a zárda fejedelemasszonyát, ugy a nála 
létező méltóságos Zamojszky és Pongrácz grófi hölgyeket, 
más előkelő, ott tartozkodó nőkkel együtt az emiitett közös 
terembe bevezette. 

E fényes kör, ő cs. kir. Fölsége diszesen fölékesített 
arczképe előtt, pompásan fölállított és e mondattal „az em-
ber olyan lesz, mint a víznél ültetett fa, soha sem fogy el 
gyümölcse" (Jerem. 17, 8.) ellátott gyönyörű erényfa (Tu-
gendbaum) mellett, nagyságos és főtisztelendő Schnell 
György nagy-szombati káptalan prépostja, és iskolai fel-
ügyelő ur az ünnepélyt velős beszédével megnyitotta, úgy-
hogy az ő nagyságának magas, 85 esztendőt túlhaladó ko-
rára figyelmező gyülekezet bámulásra s ö nagysága iránti 
tiszteletre ragadtatott el. 

Ezt követé Berger Francziska kisasszony, ki remek 
szavalásban e fényes ünnepélynek tárgyát adá elő. 

Mire az intézet minden növendékei jobbjukban zöld 
ágat tartva a boldogságos szent Szűz tiszteletére egy gyö-
nyörű dalt énekeltek. 

Ezen dal után 17 kisasszony két sort képezett az em-
lített fa előtt, és mindkét oldalról magyar és német nyelven 
szavaltak a nekik föladatul jutott erények fölött. Berger 
Francziska kisasszony kezdé el németül a szavalatot, Újházi 
Márta kisasszony az előbbihez hasonló ügyességgel foly-
tatta magyarul, és igy a többi ugyan mindenkinek tetsz ő 
modorban. 

Az érintett erények e következendők : 1. alázatosság, 
2. hit, 3. remény, 4. szeretet, 5. bölcseség, 6. tudomány, 7. 
okosság, 8. mértékletesség, 9. igazságosság, 10. erő, 11. a j -
tatosság, 12. megelégedés, 13. igazmondóság, 14. az Isten-
ben való bizalom, 15. felebaráti szeretet, 16. buzgóság, 17. 
lelki öröm. 

Szavaltak pedig ily móddal ; hogy midőn a kijelelt 
növendékek egyike az erény nevét kiejtené, másik a faágon 
fölirt s levéllel befedett erényről a levelet elmozdította, mi 

által azon erény látható és olvasható lett. Azaz, elsőben egy 
növendék az erényt megnevezte, azután egy másik azt le-
leplezte, mire amaz róla szónoklatot tartott. 

Ezen erények előadása után, más hat növendék az ün-
nepélynek értelmét és az intézet a fejedelemasszony iránti 
tiszteletét franczia nyelven tolmácsolta. 

Ez után 10 növendék lépett föl kezökben bokrétákat 
tartva, melyeket magyar és német párbeszéd közben egyik 
a másiknak oly szépen adogatta, hogy végefelé mind az utol-
sónak kezébe jutottak, ki ezeket összekötve a zárdai és is-
kolai fejedelemasszonynak mély alázattal általnyujtá. 

Ezt követé a fényes alkalomhoz szerkesztett a zárda 
fejedelemasszonyának erényeit és bokros érdemeit ecsetelő 
dal, melyet az intézet összes növendékei köztetszésre ad-
tak elő. 

Záradékul mind ezen ünnepélynek e zárdának 33 év óta 
és ezelőtt egyszersmind a nagy-szombati érseki papnevelde 
nagyérdemű lelkiigazgatója, jelenleg vagy tiz év óta nagy-
szombati társkáptalannak kanonoka, ft. Homoky József ur 
tisztelettel fölkelvén, a ház nevében e legmagasabb cs. kir . 
kitüntetésért legmélyebb hódolattal köszönetet mondott, kí-
vánván ő cs. kir. Fölségének hosszú és dicső uralkodást, ő 
főmagasságának bibornok herczeg-primásnak esztergomi ér-
seknek, s a nagyprépostnak hosszú életet. 

Eleonora született Schauer Annának a zárda és tano-
dák nagytisztelii fejedelemasszonyának, a cs. kir. renddel 
immár kitüntetettnek, kivánt hosszú s szerencsés éveket, 
hogy a nőnevelési pályán Isten és egyháza dicsőségét, a haza 
boldogságát erélyesen előmozdíthassa. 

Gyurcsek Endre. 
V E V E Y (Helvetia) mart. 1-én. Komoly dolgok történ-

tek múltkor Solothurn városában. A püspöki tekintély meg-
gyaláztatott. Mielőtt a történteket elmondanék, vegyük fi-
gyelemre a vita tárgyát. Febr. 16-án a „Bund" olvasóinak 
jelentette, hogy a baseli püspök köriratot bocsátott papságá-
hoz (a berni jura kerülethez), és hogy e körlevél annyira 
türelmetlen, hogy azt hinnők, két századdal hátra felé jutot-
tunk. Ezen néhány sorban 4 valótlanság foglaltatik. 1) a 
püspök köriratot nem adott ; 2) a körlevélnek nevezett irat 
egyszerű levél ; 3) e levél a laufoni dékánnak szól, kinek 
azt alkalmilag kerülete papságával kellett közölni ; 4) semmi-
féle türelmetlenséget nem tartalmaz, mivel csak a fennálló 
gyakorlatot erösiti meg. Ráfogás, perfidia a „Bund" részéről 
állítani azt is, hogy tiltatik prot. temetésen jelen lenni. Meg 
van tiltva a prot istenitiszteletben, szentségekben részesülni, 
és ez világos, mert senkinek sem lehet két hite egy időben. 
— A dissidensek temetésére vonatkozólag a püspöki helyett-
nök következőket rendelt : 1) nem harangozni ; 2) a plébá-
nos nem engedheti, hogy a prot. pastor a templomba jöjjön 
vagy a szószékre lépjen ; 3) tiltatik az istenitiszteleten prot. 
templomban részt venni ; 4) ha a protestáns temettetnék el 
a kath. temetőben, a kath. pap semmi vallási ténykedést, 
szertartást nem végezhet ; 5) a prot. csak a kath. anyaszent-
egyház által meg nem szentelt földben temetendő ; 6) külön 
esetekben az ordinariatushoz kell folyamodni. — Nyolez na-
pon át a forradalmi lapok szították a tüzet. Febr. 16-án a 
csőcselék megkísértette a püspök ablakai alatt macskazenét 
csinálni, a rendőrség azonban jókor meggátolta. 17-én dél-



után 3 órakor ugyanezt akarták, végre a vihar 21-én kitört 
a hangszerek, akasztófa-féle alakok már láthatók valának 
itt ott, midőn a rendőrség újra közbelépett. A lapok eköz-
ben folytonosan szórták nyilaikat. Azt mondák, a püspök ro-
mai utja alkalmával lett tisztavérü ultramontán, mások, 
hogy környezete gonosz, és titkárai egy pipa-dohányt sem 
érnek. A kormány, miután Francziaország kegyeiért a zsi-
dóknak polgári jogokat adományozott, nem mert 19-ik szá-
zadban a mult idők zsarnoki intézménye, a piacet mellett 
nyiltan felkélni, mellékutakon akart a püspök ellen iz-
gatni. Az egyenes fellépés gyalázat volt volna, jobb volt 
tehát a pórnépet a kath. püspök ellen uszitani. Rosz ka-
tholikus mindenütt van, tehát Svajczban is. Ezek jó fegy-
ver voltak a püspök ellen. A titkos társulatok, melyekről 
mondták, hogy csak absolut hatalmú kormányok alatt tá-
madnak, Svajczban, mint hangyabolyok városonkint talál-
tatnak. Ezek is jó fegyver a mocskosságra. Az izgatás tehát 
a berni medvetanács védnöksége alatt szerveztetett. A nagy 
tüntetés febr. 24-ére volt kitűzve. Programmokat osztogat-
tak, rózsaszinü óriás alakú falragaszokban tudatták, hogy 
„bebizonyítani akarják, miszerint Solothurn türelmes város, 
és nem rokonszenvez ama türelmetlen szellemmel, mely leg-
újabban mutatkozott." Egész napon át készületek történtek, 
a szomszéd helyekből sokan jöttek. Némelyek azt hitték, 
hogy a püspök alkalmas beszédet fog tartani, mások, hogy 
kath. tüntetés leend. Hét órakor este az Aar folyam túlsó 
part ján szemben a püspöki palotával gyülekeztek, a menet 
megindult zeneszóval, 120 ember fáklyát vitt. A dalárdák 
pantheisticus dallokat, kőmives hymnusokat hangoztattak. 
A püspökségi palotának hátat fordítva, most Blaesi elnök a 
„katholikusok nevében" következő beszédet mondta. „Szo-
morú esemény, mely ma bennünket egybegyűjtött, jobb lett 
volna ugyan, ha nem kellett volna szembe szállni azokkal, 
kiknek kötelmük a béke és szeretet igéit hirdetni ; de ha 
szeretet helyett gyűlöletet, türelem helyett türelmetlenséget 
hirdetnek, nekünk jogunk vau kiál tani: ,idáig és ne tovább/ 
Türelmetlennek nevezzük a november 28-i helyettnöki ren-
deletet, és bevalljuk mindannyian, hogy az abban hirdetett 
vallás nem a miénk, hogy fenn akar juk tartani a felekezeti 
békét, melyet apáinktól öröklöttünk, és eddig megtartot-
tunk. Vengi korától a solothurniak jelszava : vallási türelem. 
Ez az oka, hogy a vicarius ellen egyhangúlag tört ki az in-
dignatio, amiért ma annyian egybegyűltünk. Vengi utódai 
felfogták, hogy meg kell mutatni a szövetség előtt, hogy a 
türelem és szeretet szelleme él még bennök. Azért ama ren-
delvény ellen ünnepélyesen tiltakozunk." Erre a tiltakozást 
olvasta. — A püspök, mig ezek történtek, palotájában volt 
egy kanonokkal, és udvari papjaival. A mondott beszéd 
után a nép szétoszlott, melynek száma 2—3000 lehetett. 
Mily reflexiókat tehetnénk egy férfiú által mondott beszédre, 
ki közhivatalt visel. Mily gyalázat a püspöki városra, a kor-
mányra nézve, mely nem bírt elég erővel, hogy elnyomjon 
egy tüntetést, melyről — hogy többet ne mondjunk — elő-
leges tudomása volt. Ez katholikusok lázadása volt az egy-
ház ellen. (A protestánsok határozottan eltiltattak a részt-
vételtől.) Solothurn városa, hol a protestánsok temetésekor is 
meghúzzák a kath. templom harangjait, mely mindennemű ki-
váltságokkal bir, váljon miért lázadott fel egy rendelet ellen, 

mely őt nem érintette ? Talán kezdete ez egy előre készített 
üldözésnek ? Az őszinte hü katholikusok Solothurnban és 
környékén sajnálják eme valláselleni tüntetést, és félnek tőle, 
mikint meg akar ják kisérteni hitünket kőmives vallássá át-
idomitani. Végre is a felekezetek emez összevegyítésének 
nem lehet más jelentősége. 

ROMA, april 4. 0 szentsége húsvét vasárnapján rend-
kivüli sokaság jelenlétében énekelte a sz. misét. A basilica 
erkélyéről mise után az ünnepélyes áldást adta, és szava 
talán soha sem volt csengőbb, kézmozdulatai emelkedetteb-
bek. A vaticáni téren egybegyűlt óriási néptömeg meghatva 
volt. Nyelv és nemzetkülönbség nélkül, barátok és ellensé-
gek egyiránt hódoltak e szellemi hatalomnak, olasz követek, 
kik már előre válogatják ki jövő lakásaikat, piemonti törzs-
tisztek, kik gondtalanul nézik a romai régiségtárakat, mu-
seumokat, hívén, hogy nem sokára ők képezendik az örök 
város helyőrségét, amerikai és angol kíváncsi kéjutasok, 
kik már csak azért is siettek ide, mert nézetök, véleményük 
szerint a pápa ez idén Romában utoljára ténykedik ,• végre 
mi hivők, kiket ultramontánoknak, a haladás ellenségeinek, 
képzelgőknek neveznek, mivel hiszszük, hogy a pápaság 
látszólagos anyagi gyengesége mellett is erősebb elleneinél, 
és győzedelmeskedni fog fölöttük. — Péter temploma kúp-
jának, a pápai tiara jelképének, a kath. művészet hatalma 
által az apostolok sírja fölé emelkedő hatalmas kúpnak ki-
világitása fényesen sikerült. — A földirati termekben történt 
3000 ember elfogadása nagy örömöt szerzett a pápának, az 
elfogadottakat pedig elragadta. Voltak itt protestánsok, sőt 
zsidók is becsúsztak; de az igazság megvallani késztet, 
hogy magokviseletök illendő volt, tisztelettel teljesek, sőt 
áradozók a pápakirály magasztalásában. — Nagy szomba-
ton Sixtus kápolnában a sz. Marcellus pápáról nevezett és 
Palästrina által szerzett mise énekeltetett. — A franczia 
sereg katonái példás ajtatosságu keresztényeknek mutatták 
magokat, és a nagyhétben a Colosseumban tartott keresztúti 
ajtatosságban tömegesen részt vettek. Az ujon kinevezett 
marseillei püspök Place vitte a keresztet, és egy áldozár a 
dömések szerzetéből fejtegette Urunk kínszenvedésének tit-
kait. A Colosseumnak annyi martyr vérével áztatott földén 
a hitszónok szavai mélyen meghatották a jelenlevőket, kik 
élénken tanusiták hitöket Jézus Krisztusba, a vértanuk ki-
rályába. — Mi lesz a septemberi conventioval ? Diadalra 
segitendi-e a forradalmat V Mi nem tudjuk, de annyit tu-
dunk, hogy a franczia vitézek, kik még itt maradtak, vagy 
már visszatértek hazájokba, az örökváros és a szentatya 
emlékét megőrzendik sziveikben, szeretetét azon fejedelem-
nek, ki inkább nevezhető annak, mint bármely más király, 
igazi fölség, igazi szabadelvüség, nagylelkűség, különösen 
pedig azon tulajdona által, mely már csak a pápai trónon 
szemlélhető : szent élet által. Romában nem lepettek meg 
— mint talán némelyek hitték — néhány különböző vallású 
ember azon tervezete által, hogy a szentírást együtt fordít-
sák. Az emberi szellem tévedései ragadósak. Egy kitűnő 
áldozár e terv fölött nyilatkozatra szólittatván fel, képtelen-
ségét kimutatta. Példa okáért — kérdezi — hogy forditanák 
önök e szavakat : ,Maria gratia plena '?' A prot. lelkész a 
görög szöveget maga módja szerint magyarázván, feleié : 
,Mária bájjal teljes.' Mily gondolat ily fordítást katholikusok 
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által elfogadtatni ? — A feltámadásról ezimzett lengyel szerze-
tes atyák Gyümülcsoltó boldogasszony napján nyitották 
meg a collegiumot, melyet a szentatya fiatal lengyel áldozá-
rok neveltetésére alapitani kivánt. Ily tényekkel válaszol 
IX. Pius pápa Sándor czár üldözéseire Lengyelhonban. Már 
a mult november havában érkeztek meg az ide szánt növen-
dékek, hanem anyagi akadályok gátolták az ügy siettetését. 
A megnyitásnál jelen voltak Clarelli bibornok, F r anchi, Si-
meoni és Passerini praelatusok. A ,Veni Creator' elénekelése 
után a bibornok a növendékekhez épületes beszédet inté-
zett. A collegiumban eddig csak 6 növendék van, kettő orosz, 
kettő porosz, és kettő osztrák Lengyelországhoz tartozó 
tartományokból; kettő pedig útban van Roma felé. Nem 
lehet kételkedni az intézet jövőjén, melynek igazgatása a 
jeles tehetségű és ajtatos Semenenkó atyára bizatott. 

PÁRIS, april 27. Mit. s ft. Dépommier coimbaturi apóst, 
helyettnök Hindostanból Geland áldozárhoz következő le-
velet intézte. „Coimbatur jan. 15. 1866. Alig három hónapja, 
hogy le kellett tennem a küldéri fehér papruhát és violaszi-
nüt venni fel; vándorbotomat főpásztori bottal, vörös turbá-
nomat püspöksüveggel felcserélni. Nagy sajnálkozásomra 
püspökké lettem, ki már a küldéri tisztet is felette megfé-
lemlitő tehernek találtam. Miután Pondicheryben a püspöki 
felszentelést roppant nagy számú keresztény és pogány nép 
jelenlétében felvettem, vissza kellett térnem a coimbaturi, 
most már az én gondomra bizott apostoli helyettnökségbe, 
hol a küldérek és hiveim részéről szívélyesen fogadtattam. 
A mult évben csekély nyájunkhoz 200 ujon megtért csatla-
kozott, ugyanannyi az ördög hatalmától megszabadított lé-
lek. Munkához látandunk egész erélylyel, hogy eme számot 
ez idén megkettőztethessük. Ide érkeztemkor egy tágas szép 
templomot, sok áldozat és nélkülözések gyümölcsét talál-
tam. Nem sokára egészen be lesz fejezve raj ta a munka, és 
akkor szentegyházunk szertartásai szerint fel fogom szen-
telni. Hanem ezen templom tornya néma, királyi korona 
nélkül, nincs benne harang, mely a szétszórt híveket isteni-
tiszteletre hivja, és a bálványimádók sziveibe oly hangokat 
vigyen, melyek felébreszszék őket a halál álmából. De ho-
gyan szerezzük ezt meg ? Van egy arany órám, ezt eladan-
dom, van egy ezüst edényem, pénzzé teendem, hiveim is, 
bár nagyon szegények, valamit csak adhatnak ; de végre 
mind . ebből is nem nagy harangot készíttethetünk. Mit 
tegyek ? Két évvel ezelőtt láttam szeretett hazámat, Fran-
cziaországot. Megnéztem ismét fényes, nagyszerű templo-
mait, hallottam harangjai méltóságteljes zúgását, és most az 
idegen földön önmagamhoz imígy szólottam : ,Francziaor-
szág katholikus földén, hol a szeretet csudákat müvei, és 
annyi nyomort enyhit, nem találkoznék egy nemes szív, ki 
megszánná tehetetlenségünket, és segítene szükségünkön ? 
Neve áldva lenne hiveim között, és valahányszor a harang 
hangjaiban Isten szavát hallanók, megkérnők, hogy hálás 
érzelmeinket vinné át a tengereken túl ahoz, ki sorsunkon 
megkönyörült.' 

Szentszéki határozat. 
DECRETUM. 

Feria I I I die 9 április 1865. 

Sacra congregatio eminentissimorum ac reverendissi-
morum sanctae romanae Ecclesiae cardinalium a SANCTIS-
SIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA IX. sanctaque Sede 
apostolica indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque 
proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa Chri-
stiana republica praepositorum et delegatorum, habita in 
palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, proscripsit 
proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in indicem 
librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opera, 
quae sequuntur : 

Mélanges philosophiques et religieux, par Bordas-De-
moulin. Paris, 1864. 

Essais sur la réforme catholique, par Bordas-Demoulin 
et F. Huet. Paris, 1856. 

Oeuvres posthumes de Bordas-Demoulin publiées avec 
une introduction et des notes, par F . Huet Paris, 1861. 

Histoire de la vie et des ouvrages de Bordas-Demoulin, 
par F . Huet. Paris, 1861. 

La science de l'esprit, principes, généraux de philoso-
phie pure et appliquée par F. Huet. Paris, 1864. 

Le problème de la vie, recherche des bases d'une phi-
losophie pratique, par Jacques Legrand. Paris, 1864. 

L'âme au point de vue de la science et de la raison, par 
I. P. Chevalier, de Saint-Pol en Artois. Paris, 1863. 

Storia documentata di Carlo quinto in correlazione 
all'Italia, del Professore Giuseppe De Leva. Volume 1. Ve-
nezia, 1864. 

Lettere ad un amico intorno ai beni ecclesiastici, di A. 
B. P. Lugano, 1865. 

Notizie storiche sull' origine del dominio temporale dei 
Papi, per cura di P. A. M., Professore di Filosofia e Matte-
matiche. Napoli, 1865. 

Troppo tardi, ossia la questione romana sotto nuovo 
aspetto studiata in Europa da Aurelio Turcotti a fronte di 
quella studiata in Roma da Pier Carlo Boggio. Torino, 1866. 

Problemi di Teologia cristiana, per Mariano Maresca, 
deputato al Parlamente nazionale. Par te 1 : Dio. Torino, 
1863. Volumotto in-8.u 

Deer. s. officii feria IV. die 17 jan. 1866. 
Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedi-

cta opera damnata atque proscripta, quoeumque loco et 
quoeumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sed locorum ordinariis, aut haereticae 
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in 
indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO 
PAPAE IX per me infrascriptum S. I. C. a secretis relatis 
SANCTITAS SUA decretum probavit, et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 14 április 1866. 

ANTONIUS CARD. D E LUCA s. ind. cong. praefectus 

Loco t Sigilli 
Fr. Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. 

S. ind. congr. a secretis. 
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VEGYESEK. 
Miskolczon a honoratiorolc között azon tanakodtak, 

hogy az alsóház második föliratára adresset készítsenek. A 
,koroná'-s vendéglői szónokok közöl kitűnt Édes Albert 
volt helv. vall. esperest s lelkész ur, aki, mikint ,Eger'-ben 
olvassuk, a két föliratot kettős magyar evangéliumnak ne-
vezte, beszélt még ,setét árnyak'-ról, melyek a felsőházban 
a fölirat ellen emelkedtek, s mondá : „bocsásson meg nekik 
a jó Isten" ő nein tud megbocsátani. — Donquixot a szél-
malmok ellen, Édes Albert az árnyak ellen harczolt ; s mi-
dőn a magyar jog gyakorlata ellen szónokolt, evangelicus 
szabadságot, s szabadságos evangéliumot hirdetett, mivel a 
személyek elleni engesztelhetetlen gyűlöletről lemondani 
nem tudott. — Valóban uj evangelium, a phariseusok mond-
ták : odio hebebis, inimicum ; Édes mondja : odio hebebis 
civem tuum. Az Edes névnek be keserű evangeliuma van ! 
Krisztus Jézusnak más evangeliuma van. 

Schell Antal, pécsmegyei pap, s egerághi káplán Du-
panloup püspök munkáját : „A ker. szeretet és müvei" 
magyarra forditja, s kiadni szándékozik ; e czélra elő-
fizetési iveket küldött szét. A munka 12 ivre fog terjedni, 
junius végén megjelenni, ára 1 fr. o. é., melyet csak a munka 
átvételével fog kelleni lefizetni. Az aláirók Egerághra, utólsó 
posta Pécs, intézzék parancsaikat, akiknek a munka díj-
mentesen fog megküldetni. Tiz példány után egy tisztelet-
példány fog adatni. 

Djunkovski, néhány évek előtt Norvégiában apostoli 
praefectus, de nyugtalan természeténél fogva, ezen tisztes-
séges és Isten előtt érdemteljes munkáját is megunva, An-
golországba ment, néhány évi tartózkodás alatt az ördög 
hálóiba esett, hiszen otium est pulvinar diaboli, Montgomery 
nőt sacrilege, az anglican-pap előtt feleségül vett. Mint nős 
ment Stuttgardba, ismervén a királyné mily buzgó szaka-
dár, ennél a schismára jelentkezett, s a moskvai synodus 
által befogadtatott. Egyik jele a schisma vallásos sülyedésé-
nek. Házasokat szentel pappá a schisma ; de hogy papot 
házasságra bocsásson, azt eddig nem tette. A zsinat Djun-
kovski papságát érvényesnek ismerte, hogy mint pap háza-
sodott, tudja ; de hogy nyulat fogjon, az ős disciplina sérté-
sét átnézte. 

Manteuffel, Schleswig kormányzója, meg nem akarta 
engedni, hogy Flensburgban egy kath. kápolna felszentel-
tessék. A katholikusok a királyhoz folyamodtak, aki a fel-
szentelést megengedte. Manteuffel azonban saját prot. néze-
teinek szabad utat keresve, a düppeli sánczok bevételének 
évfordulóján, april 18-án adott diszebéden Flensburgban 
poharat emelt, s mondá : „a nagy — Fridriknek ! Német-
ország galantuomo királyának ! a prot. vallás védőjének 
Európában ! !" — Lehet, hiszszük, hogy Poroszországban 
ily jelleget fognak adni a kitörni készülő háborúnak, s mi 
nem fogjuk tagadni e jelleget, mikor a porosz király szemé-
lyes barátja azt igy határozza meg. — Ez vallásszabadság ? 

Parisban ,Semaine religieuse' lap két rabbi megtéré-
sét ekkép irja le : Régi spanyol zsidótörzsökböl származott 
két rabbi lakott Thessaliában, egyik aggastyán, másik tel-
jes férfikorban. Olvasván a szent jóslatokat, kétkedni kezd-
tek, Parisba jöttek, hogy felvilágosittassanak. Az öregebbik 
özvegy volt, három gyermeknek atyja ; ezeket biztos ke-
zekre bizva, Parisba indult. Sok akadálylyal kellett küzde-
nie Parisban, mivel a régi spanyol és rabbinyelven kivül 
mást nem tudván, senkivel sem beszélhetett. Az isteni gond-
viselés őtet a párisi érsekhez vezette, akitől Torrecilla spa-
nyol paphoz utasittatott a sz. Sulpice intézetébe. Torrecilla 

tudott mind a kettővel beszélni, és szolgálatát fel is aján-
lotta, látván mily tiszta tüz ég mindkettőnek szivében, az 
isteni malasztnak irányát azonnal megértette. Az oktatás, 
mely Torrecillának legédesebb örömöt szerzett, rövid volt, 
a keresztelés napja jul. 7-ére tüzetett ki. Reggel szentmise 
után Torrecilla mind a kettőt megkeresztelte, a másik mi-
sénél áldoztak a legajtatosabban. Hallván, hogy Thessaliá-
ban a cholera dühöng, az aggastyán útra indul három gyer-
mekeihez, s a három közöl a két ifjabbat halálvonaglásban 
találta. Első teendője volt,e haldokló gyermekeket megkeresz-
telni. Meg is haltak, atyjának öléből az angyalok közé re-
pültek lelkeik. Az atya e szavakat mondá : legyen meg a te 
akaratod ! Nem sokára azonban őt is e vész elérte. Két más 
rabbi volt mellette, kétségkivül nem a legjobb szándékkal. 
Meghalt az aggastyán mint igaz és szentlelkü keresztény. 
Szavai, önfeláldozása, nyugalma, öröme, fohászai, intelmei, 
miket halála előtt tett, a mellette álló két rabbit is annyira 
meginditotta, hogy megtérést Ígértek a haldoklónak. — In-
vestigabiles viae divinae sapientiae.' Az atya messze útra 
kél, hogy a hit ajándékát felkeresse ; megleli ; haza siet, 
hogy két angyalt küldjön a mennyországba ; ő meghal, 
hogy halálával ismét két rabbit megtérítsen. 

r 

Epen e napokban hagyta el a sajtót, s Hartleben könyv-
kereskedéséből minden könyvkereskedő által, vagy egyenes 
megrendeléssel kapható „Néhány szó a népnevelés körül, 
irta Zoványi." Ára 50 kr. Röpiratban közli az iró saját né-
zeteit e nagy horderejű tárgy körül ; jó választás, mivel 
napjainkban a napi lapok után a röpirat legalkalmasabb ut 
az eszmék terjesztésére, s nagy szerepet is játszanak a röp-
iratok e kuszált, s a komoly olvasmányoktól idegenkedő vi-
lágban. A szerző, amennyire az első átfutás megtanított, 
kath. elveken jár el ez ügyben. „A népet én vallás nélkül 
képzelni nem tudom, ha lelke nem vezeti ahoz, elvezeti a 
nyomor. A haladás felismerte szövetségesét a vallásban, s a 
polgárosodás kimondá valódi nevét, hogy keresztény. Nem 
utánoztam a külföld népnevelési reform törekvéseit ; ^mikint 
Schwarcz Gyula, Riedl Szende, Halász stb.) más nép, s en-
nek más múltja, más helyzete, más szelleme, más szükségei 
lebegtek szüntelen szemeim előtt, mint a franczia vagy a 
porosz. A magyar népet csak magyar népnevelési intézmé-
nyek képesek művelődésre segíteni. Hiszek a haladás lehe-
tőségében, de nem hiszek annak erőszakoltathatásában." 
Igy ir az előszóban. Az oktatási és nevelési elveket azonnal 
I alatt érinti. „Az oktatás szerzője, adója levén a nem-
zeti művelődésnek, arra az állam kizárólagos jogot nem for-
málhat." Épen ellenkező tétel az ,Uj korszakkal.' „Az ok-
tatás fogalmában két tény (tényező) foglaltatik : a család és 
az iskola. Mindkettő kölcsönösen feltételezi egymást. A val-
lás (egyház) a nevelésben segiti a családot, az oktatásban 
karöltve jár az iskolával ; mindkettőben elősegíti az állam 
jövőjét. Ä család kikéri a vallás támogatását a nevelésben, 
annak egyenes befolyását az oktatásban. Az államtól nem 
óhajt egyebet, mint az iskolák gondozását. Az állam nem 
akadályozhatja a vallás befolyását a nevelésre, tartozik azt 
elősegíteni az oktatásban. Az állam is állithat fel szabadon 
iskolákat és intézeteket, ehez joga van. Csak ne követelje, 
hogy abba a szülők tartozzanak gyermekeiket járatni." — 
— Éz a röpirat iránya, körvonalozása. Indifferens államot 
tart szemei előtt az iró, ilyen ellen igyekszik föntartani a 
kath. egyház és a kath. család jogait. — A nevelés, oktatás 
társadalmi nem pedig állami tény; az egyház társadalmi 
intézmény ; a népoktatás és népnevelés kérdése mai nap a 
társadalomnak a túlterjeszkedő állam elleni megvédése, sza-
badság, vagy szolgaság kérdése. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, május 12-én. 37. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866 

TARTALOM : A teremtés természet-bölcsészeti szem-
pontból. — A vallási festészetről.' Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A teremtés 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

A delejesség természetéről, — mellőzve az éj-
szaki és déli sarkok felé törekvő irányát, a delejvas, 
álany, kobalt s más érczekbeni nyilvánulását, — 
Pouillet azt emliti : „hogy az összes delejes jelensé-
gekből következtethetni, miszerint a delejesség bi-
zonyos folyadék, mely a vaséleg ponderabilis, sú-
lyos tömegében van szétterjedve; s minthogy két, 
ellenkező irányú delejes erőt ismerünk, ebből két 
ellentétes delejes folyadékra kell következtetnünk, 
melyek közöl egyik az éjszaki, másik a déli sarkon 
uralkodik. — Az egynemű folyadékok egymást el-
taszítják, a különnemüek vonzzák, £izciz i ci delejes 
folyadékok mindegyike önmagát eltaszítja, s az el-
lentétes folyadékot vonzza. ') 

Vagy, mint Eisenlohr sokkal egyszerűbben és 
érthetőbben mondja : „A delejességi jelenségek ér-
telmezésére a vasban két különböző, súlytalan fo-
lyadékot tételezünk föl, azaz éjszaki sark, és déli 
sark delejességet, melyek részecskei egymást elta-
szítják, s az ellenkező folyadék részecskéit vonzzák. 
E folyadékok egyikét tevőlegesnek, a másikát 
nemlegesnek nevezhetjük. Ha a nemdelejes vas-
hoz delejes sarkot érintünk, avasban a két folyadék 
szétválása történik. A vas részecskéinek tevőleges 
folyadéka a tevőleges sark által el fog taszitatni, s 
az ellenkező pedig vonzatni fog, s ezáltal a vas maga 
is magnes lesz. Ez elmélet a delejes szétosztásnak 
neveztetik" stb.2) 

E tárgynál sok nehézségre talál a tudományos 
vizsgálódás, s a delejes erő eredetéről, miségéről, a 
különféle delejes testekről, a delej folyadék külön-
válásáról megállapodásra még nem jutottak a tudó-
sok ; s a felállított elmélet a delejesség mindennapi 

J) Pouillet, Lehrbuch d. Ex. Physik etc. I. 270 lap. 
Eisenlohr, Lerbuch der Physik 454 lap. 

jelenségeinek megfejtésére sem képes, annál kevésbé 
az 1845-ben Faraday által fölfedezett u. m. dia-
magnetismus értelmezésére. 

Azért u j elméletek merültek föl napjainkban, 
melyek szerint Redtenbacher és de la -Rive, mint a 
delejesség és villanyosságróli tannak legújabb, ala-
pos átvizsgálója, Amperei összhangzólag, a delejes 
jelenségeket a villanyosságra vezeti vissza.3) Ez 
elmélet azonban szinte sok kérdést megfejtetlenül 
hagy, és minthogy a villanyosságot, tehát egy u j 
erőt hoz be az elméletbe, ezzel együttesen tárgya-
landó. 

Oersted azon gyanitását, hogy a delejességi és 
villanyossági jelenségek csak egy és ugyanazon 
alaperőnek nyilvánulásai, Ampère igyekezett elmé-
letileg bebizonyítani. 

Ugyanis Oersted észrevétele szerint, minden 
test, melyen keresztül villanyfolyam áramlik, dele-
jessé lesz, s mindaddig mig ez áramlás tart, oly de-
lejes sarkisággal bir , mely a villanyfolyammal 
egyenszöget képez ; azonkivtil a villanyosságnak is 
megvan taszító és vonzó ereje, s az igenleges, nem-
leges folyamoknak különválása; hatásaiban a dele-
jességgel, illetőleg a melegség- és világossággal 
ugyanazon törvénynek van alátvetve, mert hatása 
nemcsak növekszik a villanyfolyam gyarapodásá-
val, és viszont ellenkezőleg is; hanem amint két 
villanyos testnek távolsága változik, aszerint válto-
zik a villanyosság vonzó vagy taszitó ereje is, tud-
niillik megfordított arányban a távolság négyze-
tével.4) 

Ez elméletet megczáfolja Eisenlohr, midőn ki-
mutatja, hogy a villanyosság minden testben előál-
lítható, egyik testből a másikba és sok testen keresz-
tül vezethető, s egyazon testtel a villanyosságnak 
csak egy neme közölhető.. . ami mind, nem á l l a 
delejességről.5) 

3) De la Rive, Traité de 1' Electricité théorique et ap-
pliquée. 3 köt. Paris 1854—56—58. — I-sö köt. 226 lap. és 
557 és köv. lap. III. köt. 266. és köv. lap. 

") Eisenlohr. Lehrbuch, 493 lap. 
5) Eisenlohr. Lehrbuch etc. 487. lap. 
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Pouillet is, a két erőnek egymástól lényeges 
különbözése, mint szükséges követelmény mellett 
nyilatkozik.6) 

Burmeister azon körülményre figyelmeztet, 
hogy a villanyosságnak áramlás általi kevesbedése, 
analog a melegségnek kisugárzás általi kevesbedé-
sével: mig a delejesség és világosságnál a kisugár-
zás, minden veszteség, fogyatkozás nélkül történik. "') 

Ez idézetekből - látjuk, hogy e négy elemerő 
egymással ugyancsak éles ellentétben áll, s hogy 
a delejesség inkább a világossággal, a villanyosság 
pedig inkább a melegséggel látszik szorosabb vi-
szonyban állani. Az nincs ugyan kimutatva, hogy 
a világosság' közvetlenül villanyosságot, villanyos-
sági jelenségeket idézett volna elő ; de az bizonyos, 
hogy a villanyossági jelenségek bizonyos körülmé-
nyek között világossági tüneményeket eredményez-
nek, elkezdve az áramló villanyszikrától, az éjszaki 
fény nagyszerűségéig. 

Ez okból, vélte Berzelius az égő testeknél ész-
lelhető világossági és melegségi jelenségeket a vil-
lanyosságra visszavezethetőknek. 

Azonban a szorosan vett világosságnak mindig 
egyenlő erejű hatásai, és a villanyáramlás által min-
dig fogyó villanyossági erőnek múlékony, rövid 
tartamú világossághatásai ellenmondanak a két erő 
egyazonságának. 

Sőt némely jelenségeknél épen ellentétes erők-
nek bizonyulnak be ; például a széneny gyémánt-
alakban a világosságot átbocsátja, a villanyosságot 
nem vezeti, ellenben a széneny, kénmentes kőszén 
(coakes) állapotában a világosságot át nem bocsátja 
de a villanyosságot jól vezeti. Némely tudósokat e 
jelenség azon véleményre vezete, hogy a villanyos-
sági világosság, nem a villanyosság közvetlen ered-
ménye, hanem a villanyáramlással (Entladung) 
együttjáró erős melegség következménye. 

E két erő ismét megegyez abban, hogy a tes-
tek tömecseire nagy hatással vannak, s azokat meg-
változtatják. 

A villanyosság e hatása legerősebben nyilatko-
zik a vegyületeknél, hol gyakran a vegyfolyam ál-
tal villanyosság áll elő s viszont, mint ez Becquerel, 
De la Rive és Berzelius bizonyitják. — E jelenség 
folytán azon megfejthetlen kérdés áll elő, váljon a 
villanyosság pusztán dörzsölés vagy pedig vegyv 
bontások közreműködése folytán fejlődik-e? 

A villanyosság vegyi hatásainak törvénye Fa-
ű) Pouillett idézett munka, I köt. 330 lap. 
7) Burmeister. Geologische Bilder. I köt. '253 lap. 

raday szerint ezr ^äz electrolytek (oly testek, me-
lyek a villanyosság által vegyrészeikre bonthatók) 
szétbontott részeinek mennyisége arányos a rajtok 
keresztül vezetett villanyfolyam mennyiségével." 

E törvény általa villanyosság és delejesség kö-
zötti ellentét ismét egy uj adattal erősbült, mert a 
delejességre e törvény nem alkalmazható. 

.Mellőzve a villanyosságnak szerves vegyfolya-
mok általi fejlesztését, a lég, a vihar villanyosságát: 
megemlítem még az úgynevezett inductiv, vagy 
másodlagos villanyosságot, mely a jó vezetőkben 
fejlődik azáltal, ha közel hozatnak a villanyfolya-
mos testekhez, s mely azon sajátszerű jelenségekhez 
vezet, melyek electromagnetismus, vagy electrody-
namik nevezettel jeleltetnek. 

Electrodynamik alatt Eisenlohr szerint a moz-
gásban levő villanyosság törvényei értendők, azaz 
a villanyfolyamoknak egymásra és a delejességrei, 
s viszont a delejességnek a villanyfolyamokrai ha-
tása: mig a nyugvó villanyosság törvényei elek-
trostatik nevezettel jeleltetnek. 

Az alaptörvény szerint, két villanyfolyam 
vonzza egymást, ha egyazon irányúak, ellenkező 
esetben eltaszítják egymást; e törvényből sok mel-
léktörvények folynak, melyeket az ujabb természet-
tudomány egyenes ellentétben az előbbi elmélettel, 
a villanyosság és delejesség közötti viszonyos hatás-
sal hoz szoros összeköttetésbe, s mindkettőt ugyan-
azon alapforrásra hiszi visszavezethetni, mint Am-
pere, De la Rive, Faraday stb., kik a két erő egy-
azonságát számos jelenségekből igyekeznek kimu-
tatni. 

E két ellentétes elmélet közöl bármelyik le-
gyen a helyesebb, az reánk nézve mindegy, mert a 
két erő létforrását egyik sem mutathatja ki. 

Azután, ha az utóbbi elmélet szerint a delejes-
ség és villanyosság egyazon erő, mikint van az, 
hogy a melegség a delejességet gyengiti és meg-
szünteti, ellenben a villanyosságot növeli, s illetőleg 
előállítja? 

Hogy van az, hogy a réz, melynek tömecs-stí-
rüsége egyenlő a vaséval, mégis nem delejes, hanem 
diamagnetismussal bír?' ') 

8) Faraday szerint egy erős villamdelej (Elektromag-
net), és kétségkívül bármely hasonerejü s hasonnemü delej a 
különféle testekre nem egyenlően, hanem részint vonzva, ré-
szint eltaszitólag hat, minthogy nemcsak minden merev, 
hanem minden hig testek is vagy vonzatnak, vagy eltaszít-
tatnak általa. Azon testeket, melyek a villanydelej, vagy 
delej által eltaszíttatnak, nevezte Faraday diamagnetismus-
sal biró testeknek. 
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Honnét van, hogy a delejes erő az úgynevezett termé-
szetes delejtestekben, például az aczélban, tartósan megma-
rad, sőt növekszik, mig a villanyosság a folyam tartamával 
aránylagosan fogy, s egészen elenyészik '? 

Mint látjuk, itt is, mint minden eddigi tárgyainknál, 
csak az erö hatásaival foglalkozik a tudomány, de az ala-
pokról mit sem tud. 

Mi átalában a villanyosság '? 
E kérdésre a szakemberek egymástól igen eltéröleg 

felelnek. 
Pouillet szerint a villanyosságróli elmélet ismereteink 

jelen álláspontja szerint, ugy az üveg-, mint a gyánta-villa-
nyosságot rendkívül finom, súlytalan, oly részecskékből álló 
fluidumnak tekinti, mely részecskék közöl az egyik folyadék 
részecskéi a másikéit vonzzák, de az egynemüeket elta-
szitják.9) 

Eisenlohr szerint : a villany-nevezettel azon számtalan 
jelenségek ismeretlen okait jeleljük, melyek a testek bizo-
nyos múlékony állapotától függnek. Minthogy semmi bizo-
nyítékunk nincs arra nézve, váljon a testektől elválasztva 
létezhetnék-e villanyosság ? valószínű, hogy a villanyos je-
lenségek a testeknek olyatén egymásra hatásaként tekin-
tendők , mely képes egyazon testrészecskének ellentétes 
pontjain két különböző erőt (a sarkok) kifejteni. 

A villany, villanyfolyam elnevezések azonban megtar-
tandók a jelenségek kényelmesebb jelelésére."10) 

De la Rive szerint valószinü, hogy a villanyosság nem 
egy vagy két különböző folyadékból áll, s csak is a testek 
részecskéinek módosulása, mely hihetőleg a testek súlyos 
részecskéinek s az azokat környező finom folyadék az úgy-
nevezett : aethernek egymásrai hatásától föltételeztetik.1 ') 

Redtenbacher egyetért De la Rive- és Eisenlohrrai, s 
egy különleges villanyanyag létezését tagadja. 

Ez eltérő vélvek folytán igaza van Eisenlohrnak, mi-
dőn a villanyosságot teljesen ismeretlen erőnek nevezi. 

* * * 

Befejezve az átalános természet- és vegyi erők fölötti 
futólagos áttekintésünket, azon végeredményre jutunk, hogy 
emiitett erők lényegükben mind ismeretlenek. A természet-
tudomány látszatra egymástól különböző számos jelenségeket 
annyiban vizsgált, hogy azokat jogosan mondhatja e vagy 
ama átalános erők hatásainak. Ez erőket különfélekép ne-
vezte el, s hatásaik, vagy az auyaghozi viszonyaik szerint 
osztályozta, a hatásból lassankint törvényeket hozott le, 
kimutatta, hogy az erők egymással törvényszerű, szabatos 
kölcsönviszonyban állanak, melynélfogva az egyik közvetve 
a másik erö hatásait előidézheti. i a) 

Ellenben mindeddig nem volt képes a különféle erőket 
IJ) Pouillet idézett munka I-sö köt. 330 lap. 
1U) Eisenlohr, idézett munka 486 lap. 

3I) De la Rive, idézett munka, I-so köt. 15 lap. 
12) Ez az úgynevezett positiv bölcsészet, mely a mindenség erede-

tét és végczélját elhanyagolva, csak a létezőt, mint olyant fogja föl, büsz-
keségét a nemtudásban keresi, s neintudásával tagadását takargat ja ; 
ezen bölcsészet csak critikai lehet, s ami észrevételeinek körén kivül esik, 
arról mitsem tudhat, s mivel felöle mit sem tud, tagadja. „Le monde est 
éternel, une création no se comprend pas. Il n 'y a pas de force distinctes 
de la matière ; c'est la force, qui constitue la matière. L'âme n'est autre 

chose, que le cerveau et la moelle épinière." — La Science des athées, p. 

20. éd. Paris 1865. 

egy vagy más alaperőre visszavezetni, s eddig csak az erők 
többféleségéről lehet szó. Hiányzik tehát az alaperő, az ere-
det, a végok, mely nélkül egymástól különböző, lényegük-
ben ismeretlen alaperöket kell elfogadnunk. 

A tudománynak ezen eredményei tehát nem oszlatják 
el a végokróli homályt. 

És már a logika kétélű fegyveréhez szeretnék nyúlni, 
hogy láthassuk, váljon a bölcsészeti tudományok okoskod-
tak-e ki oly létokot, mely a keresztény teremtési fogalmat 
fölöslegessé teszi ? . . . midőn előáll hatalmas vívmányaival a 
physiologia, s szerves, szervetlen erőkről, életerő, lélekröli 
tanaival késztet, hogy e tudomány vivmányait is tekintsem 
át röviden, mielőtt a bölcsészet jogos, egyedül illetékes Ítéle-
téhez folyamodnám. 

Azonban nehogy olvasóim figyelmét s e lapok szük 
terét túlságosan vegyem igénybe, — ez áttekintést egy má-
sodik közleményre tartom fel. 

Andrássy Kálmán. 

A vallási festészetről. 
Mily hatással van a vallás az emberi társadalomra, 

nem kell bebizonyítanom, hanem csak említenem, hogy az 
a birodalmak alapja. 

Annak kezelői, kiket az Ur Jézus meghívott, hogy e 
szent fáklya világánál vezessék az emberiséget az üdvösség 
ösvényén, mind át vannak hatva és ihletve szent hivatásuk-
tól s nem hiszek egyet is közülök olyannak, ki bármily cse-
kélynek látszó, de mindamellett nemes eszközt fel ne akarna 
használni, mi a vallásig buzgóságot és eszerint a vallásossá-
got emeli. 

Vannak olcsó könyveink, melyek hála a sz.-István-tár-
sulat nemes igyekezetének, okos és érdemes irók által irva, 
bármily külföldi termékekkel méltán kiállhatják a versenyt 
és a népet vallási buzgóságra, szelídségre és minden eré-
nyekre oktatják. 

Csak egyben vagyunk hátra a külföldnél. Egyhá-
zainkban, még nagyobb városokban is, vallási festészetünk 
nagyon gyengén van képviselve. Pedig valamint a könyv, 
mely szabatos irálya, szép alakja által kívánatossá és ked-
vessé teszi az olvasmányt és abból inkább szeret okulni az 
olvasó, mint a hanyagul összetákolt, lőcsei formákban ki-
adott nyomtatványokból : ugy a jó kép is méltán nagyobb 
buzgóságra emeli az embert és ébreszti benne nagyobb fokra 
a vallásosságot, mint valami elkontárkodott festmény, mely 
gyakran a szakértők fájdalmára eldiszteleniti a szent helyet, 
hova imádkozni járunk. 

Olaszhonban nincs kápolna, mely valami remekmüvei 
ne bírná; igen de Raphael, Titian, Tintoretto, Corregio stb. 
idejében a gazdagok nem vonták magukat a részvétlenség 
csigaházába, mi épen ugy, mint a csiga, lassú menése hátrál-
tatja a művészet felvirágzását hazánkban. Es ha vannak is 
egynémelyek, kik tá r t karokkal és bőerszénynyel fogadják 
a művészetet, vajmi kevés sikere lehet annak addig, még az 
ki nem hat a nagyobb közönségre is. És innen van, hogy ha 
a derék, de szegény lelkész egyháza számára csak egy tem-
plom-lobogót festet is, kénytelen azt külföldön kétszeres 
áron elkészíttetni, vagy mivel nem sok pénze van, valami 
kontárképet venni, mert nem tudja, hova forduljon megren-
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deléseivel; pedig csak keresnie kell és jó képeket fog kapni 
jutányos áron. 

Nem rég volt alkalmunk látni ily két jó képet, melyet 
ft. Janikovics Alajos prépost ur készíttetett Hatvan melletti 
Palotás helységbe. Mindkettőt pedig a már jeles ecsetéről és 
különösen a vallási festészetben jár tas Jakobey Károly 
festette. 

Egyike ezeknek főoltárkép — 9 láb magas, 6 láb szé-
les — „sz. Péter és Pál" apostolokat ábrázolván ; Péter 
amint a mennyország kulcsait veszi át Jézus Krisztus kö-
vetjétöl, az ég angyalától. *) Pál egész megadással Péternek 
elsőségét elismerve, áhítattal meghajlik a jelenet előtt, pal-
lost tartván kezében, melylyel életét oltották. 

Az egész nagyon szépen van gondolva, helyezve és 
jól rajzolva. Jakobey különben épen a vallási festészetet ta-
nulmányozta leggondosabban s ugy látszik a hires Overbeck 
nyomdokait követi, ki compositioiban oly magasztos. 

A második kép „a scapularés sz. Szűz" mellékoltár-
kép, szintén jeles rajz- és színezettel. Ezek ellen azután nem 
lehet kifogás. De mennyire ajtatosabban, mennyire megha-
tottabban imádkozhatunk és emelhetjük fel elménket Isten-
hez, lia a jelvény, a festmény, mely emlékünkbe hiv valamit 
sz. vallásunkból, a tárgyhoz méltólag van felfogva ? Ennek 
igazságát beláthatja mindenki. 

Mig a festmény tehát egy oldalról figyelemre ébreszti 
látérzéktinket, addig a vallás felkelti kebelünkben a legke-
gyeletesebb indulatokat, s ahoz kivánunk hasonlítani erény-
és tökélyben, kinek képét előttünk látjuk. A siró Magdolna, 
ha jól van festve, nagyobb bűnbánatra ragadhat bennünket, 
mint annak elkontárkodott torzalakja, milyeket fájdalom 
gyakran látunk templomainkban. 

Azért igyekezzünk jó képeket festetni, s ime mikint a 
fentebb elmondottakból tapasztalhatta a kegyes olvasó, nem 
kellene külföldre mennünk, hogy jobbnál jobb festészek-
kel dolgoztassunk, hanem itt a fővárosban felkereshetjük Ja-
kobey Károly (Kerepesi út 10 sz.) festészünket s követve 
ft. Janikovics prépost ur példáját, rövid időn kiküszöbölhet-
jük egyházainkból a roszul festett képeket. 

Ápoljuk a vallási festészetet, azzal előmozdítjuk a val-
lást, melyre e mai világban igen nagy szükségünk van. 

M. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. ki r . Fölsége april 26-áról kelt legf. határozatával az esz-

tergom főmegyei székeskáptalannál üresedésben levő kanonoki székre 
Majer István kürt i plébánost, — továbbá ugyanazon káptalanhoz tiszte-
letbeli kanonokoknak Schopper György ogyetemi hi t tanárt , s Polakovics 
Antal kislévárdi plebánosts esperestet legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott . 

MISKOLCZ, april 30-án. Tegnap délután roppant 
népes temetésnek valánk tanúi. Ilyen nagy, minden rendű 
s rangú népsokaságot csak ritkán láthat az ember. S gon-
dolja talán a szives olvasó, hogy valamely hatalmas nagy ur 
temetése volt az ? — Nem. Egy egyszerű, ifjú minorita-
rendi szerzetesé, ki alig három éve, hogy zsenge áldozatát 
mutatta be a Mindenhatónak, ugyancsak itt Miskolczon, s 

*) Miért nem Jézus Krisztus Urunktól közvetlenül ? Sz. 

már a kérlelhetlen halál ragadta el áldozatul. Nem volt 
szem, mely ne könyezett, nem száj, mely a részvét s fájda-
lom hangját ne hallatta volna az ifjú áldozár fölött. Igen, 
mert mint egyházi szónokot s szerény társalgót mindenki 
becsülte, mint tanárt tanit ványai s mint jó szerzetes-testvért 
társai különösen szerették. Ez ifjú szerzetes Takács Nor-
bert. Három hóval ezelőtt még virágzó egészségnek örven-
dett s kedvvel készült a böjti szónoklatokra, midőn egy-két 
nappal hamvazószerda előtt, hirtelen megrohanó vérhányás 
akasztá meg e tisztében s ágyba szegzé, melyből föl sem 
kelt többé, keresztény türelem- s megadással várván egész-
sége jobbrafordultát, vagy Isten szent végzése szerint — a 
halál angyalát. 27-én reggel ajtatosan fölvévén a halotti 
szentségeket, csakhamar elszenderült az Urban. A temetési 
szertartást ngos. s ft. Bellor József apát s esperes-plebános 
papisegédlettel végezte. Es minthogy utólsó kívánsága az 
volt, hogy a mindszenti sírkertbe temettessék, a papijelvé-
nyekkel földiszitett koporsóját szerzet- s tanártársai, mások 
segélyjével fölváltva, vitték oda. 

30-án pedig Boroveczky Mihály hites ügyvéd és a 
helybeli szent-László-társulat világi elnökének porait kísér-
tük az örök nyugalom helyére. Béke lengjen sírjaik fölött, s 
az elenyészhetlen világosság fényeskedjék nekik ! 

— m — 

SZOMOLNOK, húsvét ünnepén. Testi s lelki szemeink 
mindenütt örömteljes változást vesznek észre. A megujult 
természetben a nyugvó tétlenség helyébe fris, tettdús élet 
lépett ; oltárainkon a szomorúság s fájdalom jelvényei az 
öröm s ünnepi disznek helyt engedtek. Az ajtatos hivek 
szive, kik nagypénteken az Üdvözítő sírjánál a bánat s fáj-
dalom könyeit hullat ták, most édes örömérzettöl dobog, 
látván a feltámadóttnak dicsőséges alakját a diadal jelével 
baljában, jobbjával pedig végczélunk, az ígért jutalom felé 
mutatva, oltárainkon diszleni. Meggyőzte a szeretet a halált. 
A hála, a szeretet legnagyobb ünnepe ez a kereszténység-
nek. Vajha minden keresztény szivében is nagypéntek 
lett volna, hogy igy valódi húsvéti reggel hasadna a szi-
vekben ! 

De még más örömet is hozott nekünk az idei húsvét. 
A jó pásztor, ki juhaiért életét feláldozta, szüntelen gondos-
kodik az ő juhairól s pásztorokról is. Ismét egy ifjú pász-
tort nyert Jézus akla. Jeszenák Lajos ur, ki hittanulmányait 
a pesti központi papneveldében végezte s jelenleg az egy-
házmegyei iktatói hivatalt tölti be, ide sietett, hol a napot 
először pillantá meg, hogy ugyanott hálaáldozata zsengéjét 
a Mindenhatónak mint ifjú áldozár bemutassa ; és mint jó 
fiu a nevelés tövises pályáján szerzett érdemekben megőszült 
édes atyja örömkönyeit az ártatlan bárány vérével együtt há-
ladatos áldozatul felajánlja; s mivel fiúi szeretete a síron túl is 
kiterjed, egyszersmind megemlékezzék korán elhunyt édes 
anyjáról ott,hol porai nyugszanak,ki talán tőle várja az áldoza-
tot, mely által egekbejuthasson. Itt végezte az említett ifjú ál-
dozár ft. Kuszpan Ján. cz. kanouok, esperes s remetei plébános 
kézvezetése mellett teljes papi segédlettel első miséjét. Tem-
plomunk minden zuga megtelt, jöttek sokan a szomszéd köz-
ségekből s protestánsok közöl is. Ritkán jön egy község éle-
tében ilyen ünnepély elő. Nem csuda azért, ha mindenki 
igyekszik az elsőmisei áldásban részesülni. Ki ne érezné, 
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főkép napjainkban az égi áldás szükségét ? — Részint pe-
dig igyekszik a buzgó nép hálaörömét kifejezni, liogy keb-
léből támadt egy, ki Oniasként szüntelen értté imádkozik ; 
hogy az ur szőlőjében izadók számát egy napszámossal sza-
poríthatta, ki a már lankadókhoz csatlakozik, velők a ne-
héz munkát megosztja, a burjánt irtani s a jót, áldásost 
ápolni főtörekvésül tűzte maga elé. — De őrőmnap egy pri-
mitia a pályatársakra is. Mert melyik papnak ne jutna 
eszébe ily alkalomnál, hogy néhány évvel ugyanez történt 
vele is ? Ugyanoly szent megindulással borult ő is az oltár 
elé, hogy püspöki kezekből az isteni kegyelem jelét s ezzel 
az oltár szolgálatjárai örök hivatást nyerje. Kinek nem ma-
radt emlékében azon érzület, mely a szentelő szavak vissza-
vonhatlan kimondása után egész valóját áthatotta ? S mi-
dőn a láthatatlan mennyei örök főpap nevében a látható fő-
paptól nyeré — a küldetést mint hithirdető : hirdetni az 
evangéliumot, s a talentumot nem elrejteni, hanem azzal 
munkálkodni ; a hatalmat mint áldozár : azt tenni, mit 
maga Jézus az utólsó vacsoránál cselekedett ; a megbizást : 
a szentségeket kiszolgáltatni, betegeket látogatni, a kisde-
deket magához bocsátani ; s a hatalmat, Jézusnak a lelkek 
üdvössége előmozdításában segéde lehetni, a bűnök bocsátá-
sánál pedig helyettese lenni ; egy szóval biró, orvos, tanitó, 
atya, barát lenni. Nincsen-e mindenikünknek édes emléké-
ben, midőn először léptünk az oltárhoz, hogy az Urnák ál-
dozzunk s magunkat mint áldozatot ünnepélyesen a nép előtt 
bemutassuk ? Üdvös a megemlékezés, hogy az isteni aján-
dék bennünk — sz. Pál szerint — feléledjen, nehogy terhes 
s oly sokszor sikeretlen munkánkban erőnk lankadni kezd-
j en ; azért üdvös a hivatásunk iránti szeretet tüzét éleszteni, 
feleleveníteni, mert csak az gyújthat, ki maga is ég. — Ün-
nepi szónok ft. Petrovits József helybeli plébános, szokott 
ékesszólásával a tapasztalatból merített beszédét ez alka-
lommal két részre osztva, előnkbe adta a papnak szen-
vedéseit s a papnak örömeit. Fogadja a fentisztelt szónok 
ur köszönetül azon könyeket, melyek mint hálagyönygyök 
csillogtak ajtatos hallgatói szemében. 

A HÚSVÉT-SZIGETE. (Missioi tudósítások Óceáni-
ának Mangareva, Tahiti és Pomotu apóst, helyettnökségeiből.) 

1722 april 6-án húsvét napján egy hollandiai hajóraj 
Roggeoeen tengernagy alatt, 27° 8' déli szélesség, és 112° 
11' nyugoti hossz, fok között egy szigetet fedezett fel, mely 
a tengeri térképen eddig jelölve nem volt, és ezt husvét-szi-
getének nevezték. Egy félszázad múlván 1774-ben Cook 
kapitány nyolcz napot töltött itt, vizsgálván a szigetet. Az 
erőszakoskodások, melyeket a sziget lakói ellen később ka-
landor tengerészek elkövettek, megmagyarázza, miért fo-
gadtat tak később 1816 Kotzebue orosz, és 1826 Beechey 
angol kapitány kövekkel a lakók részéről, úgyhogy ki nem 
köthettek. Egész a mai napig e sziget csak kevéssé volt is-
meretes. Az eddig tett észleletek hiányosak, ellenmondók 
voltak. Eme hiányokat akar juk a jelen tudósitással pótolni. 
Olyan ember irja ezt, ki nem neliány órát, hanem kilencz 
hónapot töltött itt, élvén a benszülöttek között, megtanulta 
nyelvöket, szokásaikat megismerte, és utat kivánt törni az 
evangeliom hirdetésének, Mult év május havában Eyraud 
Jenő ide jött, hogy a szent-sziv-társulata két áldozárát se-
gitse törekvéseiben. Olivier Pachomius a sz.-sziv-egyesüle-

tének alfönöke Valparaisoból (Chili) azon egyesület főnöké-
hez 1864 december havában következő levelet irta : 

Rég kívántam a husvét-szigotéről és lakóiról hiteles 
tudósítást adni, Jenő testvérünk ezt most lehetővé tette. 
Hosszú idő óta liusvét-szigete küldéreink óhajainak czélja, 
tökéletes elszigeteltsége az apostoli munkálkodásnak párat-
lan függetlenséget igért. 1862 Cassinitöl vezényelt egy 
fregatte emberei által részletesb tudósitást szereztünk eme 
szigetről. Azon időben, midőn Cassini Valparaisoban mula-
tott, egy pomotusi hitküldér tartózkodott nálunk, aki Tahi-
tiben 13 éven át apostolkodván, olyannyira beteggé lőn, 
hogy az orvosok ama égöv alatt baját gyógyithatlannak ál-
lították. Tiszt. Montiton Albert ezen orvosok tanácsára már 
Európába indulandó volt, midőn egy uj missio alakitha-
tása reményére elhatározásában ingadozóvá vált, ő t. i. u j 
erőt nyerni látszott azon gondolatban, hogy a missiót liusvét-
szigetén ő fogja megkezdhetni. Társul Rigai atya adatott, ő 
neliány irgalmas, szeretetteljes személyek ajánlatai folytán 
az útra legszükségesebbel elláttatván, társával egy kis hajón 
megindult Tahiti felé a nevezett atyával és Jenő testvérrel 
1863 május 11-én. Mialatt Albert atya az evangéliumot a 
husvét-szigetére megvinni készült, ama vidéken mozgalmas 
idők voltak. A chinai benszülötteknek bevitele Peruba nem 
felelvén meg a várakozásnak, mások azon gondolkoztak, 
hogy ezek helyébe a Kanak népséget vigyék. Es valóban 
egész vadászat tartatott a kanak-okra Óceánia szigetein. 
Nem űzetett ugyan vásár velők, hanem ajándokokkal a ha-
jóra csalták, lerészegitették őket, és elvitték. Ily módon ne-
liány ember a husvét-szigetéről is Tahitiba került, körülbe-
lül épen azon időben, midőn Albert atya oda indulandó volt, 
aki eközben egészségét majd nem tökéletesen visszanyerte. 
Különféle hirek já r tak ezen időben ama szigetről. A bizony-
talanságok megszüntetése végett Jenő testvér felhatalma-
zást nyert előlegesen menni a szigetre, biztos tudomás szer-
zése végett. Jenő meg is tette a szükséges előkészületeket 
az útra, szerzett ruhadarabokat a benszülöttek öltöztetésére, 
ácsmüszereket, négy vastag facsőveket és egyéb fát egy ide-
iglenes faház épitésére, egy hordó lisztet, három kátét és 
imakönyvet tahiti nyelven, végre egy kis harangot. A hajó, 
melyen ő és a föunebb emiitett Tahitibe került néhány ka-
nak a husvét-szigetére megindult, Gambiernél három na-
pig megállott, hol még öt borjut, és több facsemetét szerzett 
azon szándékkal, hogy azt a szigeten meghonositandja. Az 
uton iparkodott a magával vitt kanakoktól megtanulni né-
hány szót a husvét-szigetén divó nyelvből, különösen valami 
Pana nevü embertől, kinek hajlamát különösen megnyerni 
szerencsés volt. Meg volt határozva, hogy az anakenai öböl-
ben fognak kikötni, hol Pana lakhelye volt. Utunk 24-ik 
napján — igy ir Jenő — megláttuk távolról a benszülöttek 
által Rapanuinak nevezett húsvét-szigetét. Kapitányunk em-
bereimtől kérdezte, ha ismerik-e az anakenai öbölt, hol ki-
kötni szándékoztunk ? mire csakhamar egy helyre mutatva, 
felkiáltottak : ime itt Anakena. A part három főöblöt bir, 
hol kikötni lehetséges, éjszaki oldalán Anakena, éjszaknyu-
goton Anarova, ós délen Valiui. De ezen öblök egyike sem 
nyújt biztos menedéket a hajóknak. Megérkezvén Anakena 
alá, a kapitány azt állitá, hogy a kikötő nem biztos. Érdeke 
máshová vonzotta ; de én erősen követeltem, hogy szállítsa 



ki mindenekelőtt a benszülötteket, hogy földieiknek tudtára 
adják, miszerint nem tengeri kalózok, rablók vagyunk. A 
kapitány hajolni látszott kérésemre, a ladikot lebocsátotta, 
és a kanakok készültek leszállani. E n azalatt főfájásban 
szenvedvén, ágyamra feküdtem. Alig hogy lefeküdtem, a 
kanakok zaja felébresztett, felmenvén a fedezetre, észrevet-
tem, hogy a hajó tovább indult. Hol akar engem kitenni ? 
kérdém a kapitánytól, és hogyan fogom holmimat ama hely-
ről Anakenába vitethetni ? — Legyen nyugodt, felelt, egy pár 
darab ruháért elviszik azt a kanakok, ahová akarja.— Debiz-
tosit-e ön arról, hogy az uton ki nem fosztanak ? A kapi-
tány semmit sem szólt, folytattuk utunkat, és este Anarová-
val szemben állottunk. Másnap reggel, vasárnap a hajó má-
sodkapitánya, egy fiatal mangarevien, aki keveset angolul 
és francziául is beszélt, volt megbizva avval, hogy kanak-
jaimat partra szállítsa. Alig hogy elment, már is visszajött. 
Szegény Daniel ! magán kivül volt. Váljon mi volt oka en-
nek ? Ezer piaszterért — mondá nekem — nem lépnék a 
szigetre, borzasztó emberek laknak itt. Rémitők, lándzsák-
kal felfegyverzettek, többen egészen meztelenek. Vad kiál-
tásaik, egész magokviselete borzasztó. Azután a himlő pusz-
iit a szigeten. A kapitány, mond, ingyen viendi önöket visz-
sza Tahitibe, kiszállásról szó sem lehet, hacsak ladikunkat 
elvesziteni, és magunkat a betegség ragályának kitenni nem 
akar juk. — Ön tréfál, felelém, azt hiszi ön, azért szálltam ha-
jójukra, hogy kéjutat tegyek V — El lett tehát határozva,hogy 
magam fogok Paná-val kiszállani, gyalog menni innét Ana-
kenába, hol azután a kapitány holmimat ki fogja adatni. 
Csakugyan kiszálltam. Férfiak, nők, gyermekek egész se-
rege fogott körül, lehettek vagy 1200. A férfiak a lándzsa 
egy nemével voltak felfegyverkezve. A lándzsa botból áll, 
melynek végén hegyes kő van alkalmazva. Ezen vadak ma-
gas termetűek, erős alkatúak. Alakjok inkább hasonlit az 
európaiakéhoz, mint a többi óceániaiaké. Szinük csak ke-
véssé rezes, sőt sokan majdnem egészen fehérek. De aki 
távolabbról szemléli őket, első tekintetre csalatkozik színük-
ben, mivel férfiak, nők, gyermekek egyiránt festik nemcsak 
arczaikat, hanem az egész testet ezer alakban. Teszik ezt 
bizonyos nemű köporral és plánták nedvével. A nők csak a 
veres szint, a férfiak mindenfélét használnak. Daniel, a fön-
nebb emiitett másodkapitány, a nép ellenséges szándékára 
onnét is következtetett, mivel a tömegben egy nőt sem vett 
észre, pedig tévedett, és ez onnét magyarázható, mivel mind-
két nembeliek majdnem ugyanazon alakú ruhát viselnek. 
Papyrus, vagy más plántából készült egy darab szövet a de-
rékra kötve, valamivel uagyobb darab ugyanazon szövetből 
vállra vetve, és elöl a nyak körül összefűzve, ez az egész 
öltözet. — Kiléj>vén a sziget földére, először is az első be-
nyomás hatása alatt majdnem elfelejtkeztem kanak uti tár-
saimról. Csakhamar azonban megpillantottam őket egy csa-
pat körében. Pana földiéi nem arról gondolkoztak, hogy ka-
nakjaim visszatértét ünnepeljék, hanem inkább a látott 
holmi elfoglalásáról. Oda lépvén hozzájok, jelentettem ne-
kik, hogy a hajó más nap az anakenai kikötőben leend reg-
gel, hogy tehát indulnunk kell. Nem feleltek. Többszöri sür-
getésemre végre Pana azt mondá, hogy azonnal indulunk, 
mihelyt a hamuban sülő burgonyát felemésztettük. Éhes 
voltam, az igaz ; hanem inkább szerettem volna mennél ha-

marább a kellemetlen társaságtól szabadulni. A burgonyát 
csakugyan meg is ettük, de amint indulni akartunk Paná-
val, nyakunknál csiptek. Erre a hajón levőknek akartam 
jelt adni. Kalapomat a légbe röpitettem, kendőmet lobog-
tattam, kiáltoztam, — mind hiában. Újra menni készültünk, 
mire Panát csakugyan elbocsátották, de engem tartottak. 
Az éj közelgett, és én nem tudtam, mi lesz belőlem, midőn 
Pana néhány lándzsás emberrel jött, mire csakhamar ezek-
hez szegődtem, kik eddigi őrzőim levén, közém állottak, hogy 
tova juthatásomat fedezzék, figyelmeztetvén, hogy most a 
kijelölt irányban szaladjak, amit meg is tettem egész erőm-
ből. 11 óra volt éjjel, midőn védőim utóiértek. Egy barlang-
ban szálltunk meg, hová asszonyok sült burgonyát hoztak, 
és mi itt megnyughattunk. Hajnalban újra megindulván, 
reggelre megérkeztünk Anakenába. A hajó a sik tengeren 
volt, és lassan közeledett, jeleket adtam, de észre nem vet-
ték, mire a hajó új ra eltűnt, én pedig mást nem tehettem, 
mint kanakjaimtól kisértetve, Pana családjának viskójában 
letelepedni. Ez szomorú óra volt reám nézve, elhagyatva e 
szigeten a remény sugára nélkül, és megfosztva talán hosz-
szu időre a lehetőségtől : hitünk igazságait a benszülöttek-
nek hirdethetni. Összes holmimat, és tahiti nyelven irt kátéi-
mat, imakönyveimet a hajó elvitte, ezek pedig nélkülözhe-
tetlenek voltak arra, hogy a bensziilöttekkel az imákat, és 
elemi hitigazságokat megismertethessem. (Folyt, köv.) 

ÉSZAK-AMERIKA, mart. 15-én. Többször szólottunk 
már a kath. egyháznak az Egyesült-államokbani bámulatos 
gyors terjedéséről. Azon tudósítás is, melyet a paillai Vincze 
egyházának pénzbeli állapotáról t. Lafont atya adott, meg-
érdemli figyelmünket. Midőn Forbin-Janson Amerika éj-
szaki vidékein és Canadában a francziáknak jött a vallás 
vigasztalásai t megvinni, szomorúan tapasztalta, a New-
Yorkban lakó francziák mily elhagyatott állapotban van-
nak. Nem volt még kápolnájok sem, melyben saját nyelvű-
kön hallgathatták volna Isten igéjét. Azonnal munkához 
fogott, könyöradományokat szedett és 1841-ben a francziák-
nak a csatorna utczájában templomuk volt, melyben az egy-
házi szolgálatot irgalmas-szerzetbeli atyák végezték. A tem-
plom azonban mindinkább szűknek mutatkozott, más helyi-
ség után kelle látni, és ime 1859-ben a 23-ik utczában a 
mostani sz. Vincze templomot láttuk emelkedni. Az isteni 
gondviselés, és Forbin után az itteni francziák ezt plébáno-
suknak Lafontnak köszönhetik. Sok nehézséggel kellett 
megküzdenie. A szükséges összeget előteremteni, a közigaz-
gatás, és néhány hitehagyott franczia rosz akara tán győze-
delmeskedni nem csekély föladat volt. Ma eme templom 
egyike a leglátogatottabbaknak, és jövője fényes. Vasárna-
ponkint megtelik tágas hajója e templomnak ajtatoskodók-
kal, kik a templomra nagyszerű anyagi áldozatokat hoztak. 
A templom helye és az épület összesen 400,000 f rankba ke-
rült, melyből a mult évben még 100,000 fr. ki nem volt fi-
zetve. Lafont atya útnak indult adományokat szedni, és 
80,000 frankot gyűjtött. De nemcsak templomot, hanem fi-
és leánytanodát, árvaházat is emelt Lafont. Honnan mikép '? 
ez a gondviselés és a jó lelkek titka. A missio jótevői között 
különösen az ottani franczia consul emlitepdő. Vannak ugyan 
a francziák közöl is többen, kik hamar elamerikaiasodnak ; 
de hála Isten sokkal többen vannak, kik Baál előtt térdet 
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nem hajtanak. Febr. 25-én Lynch a cliarlestoni püspök a 
new-yorki székesegyházban szónokolt, és kért adományokat 
szegény egyháza számára. Könyeztek hallgatói, midőn 
azon romokat festette a főpap, melyeket Charlestonban ta-
lált. A székesegyház, plébániai templomok, papnevelde, mind 
romban hevernek, újra épitendök, pedig a déliek oly szegé-
nyek. A püspök New-York más templomaiban is folytatandja 
szónoklatait, és reményijük bő aratása leend, 

IRODALOM. 
A n ö v e n d é k p a p o k é s f i a t a l á l d o z á r o k K a -
l a u z a . Irta Dubois. Franczia eredetiből a második kiadás 
után forditotta Galambos Kálmán. Bécs 1866, Mayer és társa 

kiadása. I I I 404 lap. Nyolczadrét. Ara 1 frt . 50. 

Ha az egyliázirodalomban sűrűbben feltünedező munka-
irány folytattatni fog, és kivész azon nemzedék, mely vala-
mint az erény ingredientiájának a butaságot tartotta, ugy a 
vallási könyvek becsét az unalom kisebb nagyobb fokától 
tételezte fel : akkor az erkölcsös könyvek fogják legkedve-
sebb olvasmányainkat képezni, és az unalmat a regényiroda-
lomnak hagyjuk. Jelen esetben szintén oly terméket aka-
runk bemutatni, mely érdekes voltánál fogva kelti fel fi-
gyelmünket. 

Nem rég Favre Gyula a franczia kamarában mondá : 
a keresztény hit a bölcselet szakába lép, erősödik a tudo-
mány világosságában. Ugyanezt fejezte ki régebben Lamar-
tine azt mondva, hogy a tudomány folyama Jehova felé 
hullámzik. Tény tehát, hogy a kereszténység a tudomány 
sánczaival is védetik. Megdönthetlen ugyan, hanem emberi 
védmüvek is emelkednek mellette, bizonyságul, hogy az ész-
nek s kinyilatkoztatásnak egy a szerzője. Ugyanaz történik 
a szellemi világban, ami az anyagiban, midőn valamely 
egyébkint is bévehetetlen vár mohos falainak aljában sáncz-
karózatot állítanak. Ilyen körülményekben, a szellemi 
harczél ilyetén dislocatiójában, habár természetesnek tart juk, 
miszerint az oltár szolgáinak, a hittudomány hirdetőinek 
fegyverei létegzetes egészet képezzenek a védmüvekkel, 
vagy legalább azokhoz legyenek arányosítva, mert külön-
ben képtelenek leszünk megállani apáink sírjánál, melyek 
a kereszt árnyékában terülnek el, s elkerget bennünket az 
Ur, hogy örökségét másoknak adhassa által. Habár elkerül-
hetlennek tartjuk, hogy a leviták otthonosak legyenek a tu-
dományban már csak azért is, mert vajmi sokszor ezen em-
beri ragyogványok is hódítanak ; mindazonáltal meg kell 
vallani, hogy a papság azon ereje, melylyel a fölszentelésben 
kapott mystikus erőn kivül, amit malasztnak nevezünk, ren-
delkezik, legfőképen abban áll, lia életszentség- és a Szent-
lélek bölcseségének örvendhet. E kettőnek gyökere pedig a 
tartós elmélkedés. Ez azon mértfonál, mely keblünk rejtett 
liajlatiba mélyed, ez azon szellemi gége-tükrészet, mely ku-
tathatlan belsőnkbe világit, ez szolgáltatja a módokat, me-
lyek által szivünk annyi jó szándokát lebilincselő hínárját 
kitépjük, és a poshadt földöt virányba derítjük. 

Az elmélkedés, nevezetesen a papi hivatás felőli elmél-
kedés oly remek könyvét még nem olvastam, mint amelyet 
magyar fordításban im bemutatunk. A contaucos-i püspök 
jóváhagyó iratában többi közt eképen szól : „óhajtjuk hogy 

e kitűnő munka minden neveidének vezérkönyve legyen ; e 
mü hatalmas eszközül fog szolgálui arra nézve, hogy fiatal 
levitáinkban mindinkább fejlődjenek azon reményteljes csi-
rák, melyeket annyi gonddal ápolnak azok, kik őket az ál-
dozári pályára atyai szeretettel vezérlik." 

A mü három részre oszlik. Az elsőben a papnöveudé-
kekot négy osztályzatba sorozza, a rosz, a lanyha, a jó, és 
buzgó növendékekre. Helyesen következtet,hogy ki minő nö-
vendék, olyan pap is lesz, a netaláni kivételek erősitik a 
szabályt. Szerző festése, legapróbb részletekig igen találó. 
A második részben előadja azon hibákat, melyekben a nö-
vendékek és fiatal papok szenvedhetnek. A harmadik rész-
ben tanácsok és életszabályok foglaltatnak a neveidéből ki-
lépő fiatal áldozárok számára. 

A fordítás irálya könnyed, folyékony. Sőt lia kivesz-
szük a névmások szertelen használatát, a fordítást mintasze-
rűnek állíthatnék. Nagyon meglátszik rajta, hogy nem hebe-
hurgyán, hanem előbb átgondolva Írattak le az eszmék ; 
csak miután vérré vált, a meggyőződés tüzén tökéletesen 
megért az eszme, kerestetett szó a gondolat plastikus kife-
jezésére. Azonkívül virágos költői is az irály, mi által szin-
tén kellemessé tétetik az olvasás. Mindezen okoknál fogva 
paptársainknak, nevezetesen a növendék clerusnak sürge-
tően ajánljuk e jeles munkát. Sokszor fog belőle vigasztalást 
nyerni, nemcsak a neveidében, hanem legfőképen a lelki-
pásztorkodásban. Nemcsak gyámolitást meritend belőle, hogy 
fiatal éveit, melyekben a világ gyöngyöző élvekben tombol, 
Istennek szentelje, hanem emberek- s nevezetesen főnökével 
való viszonyára nézve olyan tanácsokat talál benne, hogy 
áldani fogja a szerzőt, midőn eme tanácsok életbeléptetése 
után, a kedves eredmények malasztaiban részesülend. Mi 
nagy kincs lesz rá nézve, lia csak a plébános megszólása-, 
vagy bírálatától elszoktatja, ami oly sok botrányt szül és a 
plébános és káplány közti barátságos viszonyt örökre meg-
lazítja, és ezt a szerző 190 lapon jól színezve festi ; vagy ha 
megszokhatja, miszerint plébánosa ellenében mindenkor sze-
líd legyen, responsio mollis frangit iram, — oh hisz ek-
kor legboldogabb lesz viszonyuk. 

Csupán az irály ismertetése végett ide irunk néhány 
sort a dicsekedő hiu és kevély lelkekről. „Máskor pedig in-
directe és a tettetés finom máza alatt dicséri önmagát. Fogá-
sokkal él a dicséretek kikoldulására ; dicsér, hogy dicsértes-
sék ; gyalázza másnak tehetségeit, cselekedeteit, müveit, lia 
ő ezekre nézve magát jelesnek hiszi, azt gondolván, hogy 
másokat elhomályosítván, önmagát annál szebb világba he-
lyezi. Sőt finomult kevélységből nélia önmagáról is roszaló-
lag szól, de ez mindig csak akkor történik, liajól tudja, hogy 
azt neki elhinni nem fogják ; s igy öngyalázása csak csal-
étek a megdicsértetésre. Szóval, ő mindenben saját magának 
bálványa, és minden szava nem egyéb tömjénfüstnél, mely-
lyel tisztelet-tárgyának — saját magának áldoz." (104.) 

„Te prédikálni fogsz ; de e gyönyörű működési téren 
te inkább a hiúság hervadt pálmáit, mint a lelkek üdvét fo-
god keresni ; te a szószéken csak csengő érez és zengő czim-
balom leszesz ; a csillogót a hasznosnak utána fogod tenni ; be-
szédeid tárgyául magasztos eszméket fogsz választani,melyek-
ből képzelt szellemnagyságod leginkább kitűnhessen ; sima 
szavakat fogsz használni, körmondataidat ki fogod kerokiteni, 
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eszméidet vagy a virágos szavak ürességeibe, vagy egy 
utolérhetetlen metaphysiea mélységeibe fogod eltemetni, és 
Lejeune atyának egyszerű, de igaz és erélyes szavai szerint, 
hogy néhány műveltnek tessél, az egész népet éhen fogod 
hagyni." 108 1. 

Vauvenarges mondá, hogy soha sem érte oly búsongás, 
melyből egy jó könyv olvasása ki nem rántotta volna. Du-
bois-ról azt állithatni, hogy jóra törekvő, de sanyaruságokba 
került papnak nem lehet enyhet-adóbb müvet ajánlanunk 
mint ezt, mert a legkülönbözőbb helyzetekben, válságos kö-
rülményekben, őszinte igaz barátkint nyújt ja tanácsait. En-
nélfogva ismételten mondjuk, hogy a világba lépő áldozár-
nál Dubois jeles könyve leginkább fogja pótolni a neveidei 
tanitókat, elöljárókat, ha mégis pótolható a szeretet tiizén 
megérlelt, körültekintő gonddal alkalmazott szóbeli intés, s 
tanácsadás. 

— d — 

VEGYESEK. 
A győri megyében az orgona és hangszerek megálda-

tásának szertartása következő : Decet, ut nova organa, 
aliave musicalia in ecclesiae usum destinata instrumenta be-
nedicantur. In impertienda benedictione sequens ritus adhi-
bendus est : Sacerdos stans dicit : Adjutorium nostrum in 
nomine Domini. R. Qui fecit coelum et terram. Dein intonat 
antiph. Jubilate Deo, psalmum dicite nomini ejus ; date gló-
riám laudi ejus. Alleluja (Ps. 65. 1. 2.) Tum recitentur psalmi 
148, 149 et 150 et repetatur praedicta antiphona „Jubilate" 
— psalmis terminatis dicit sacerdos : V. Kyrie eleison ! R. 
Christe eleison ! V. Kyrie eleison ! V. Pater noster — et ne 
nos etc. R. Sed libera nos a malo. V. Sit nomen Domini be-
nedictuin ! R. Ex hoc nunc et usque in saeculum ! V. Jubi-
late Deo omnis terra ! R. Cantate et exsultate et psallite ! 
(Ps. 97, 4.) Y. Psallite Domino in cithara et voce psalmi ! R. 
In tubis ductilibus et voce tubae corneae ! (Ps. 97, 5. 6.) V. 
Domine exaudi orationem meam ! R. Et clamor meus ad te 
veniat ! V. Dominus vobiscum ! R. Et cum spiritu tuo. Ore-
mus. Deus omnipotens, bonarum virtutum dator et omnium 
benedictionum largus infusor ; te supplices rogamus, ut ma-
nibus nostris opem tuae benedictionis infuudas, et hoc instru-
mentum organorum (vel hoc instrumentum musicale, vel 
haec instrumenta musicalia) in usum hujus ecclesiae, ad ho-
norem et gloriam tuam et ad aediticationem fidei ium tuorum 
praeparatum (vel praeparata), virtute Spiritus Sancti bene-
dicere f , sanctificare et conservare per nostrae humilitatis 
servitium digneris, ut divino cultui semper aptum existât (v. 
apta existant). Per Christum Dominum nostrum. R. Amen. 
Oremus. Eidelibus tuis, quaesumus Domine, gratiam bene-
dictionis -f et sanctificationis concede, ut cantantibus organis 
(v. his instrumentis musicalibus sonantibus) corda ad coele-
stia erigant, pietatem nutriant, sincera mente tő laudent et 
glorificent his in terris, et te aliquando cum omnibus sanctis 
laudare mereantur incoelis. Per Christum Dominum nostrum. 
R. Amen. In fine aspergit orgánum vel musicale instrumen-
tum aqua benedicta. (Főp. körlevél.) 

Gróf Cziráky János ő nagyméltóságának az esztergomi 
fökáptalan után a posonyi, győri káptalanok, s a szegszárdi 
kerületi papság küldött hála- s üdvözlő föliratot. Előre 
mondhatjuk, hogy a pestbudai kerületi papság, melynek 
minden tagja a hazafiság és egyháziasságban egyiránt tün-
döklik, e napokban fogja átnyújtani s talán ma nyújtja át 
az ö üdvözlő iratát a grófnak. Ismervén a pestbudai papság 

hazafias érzületét, és egyháziasan correct szellemét, bizton 
irtuk, hogy a nm. grófnak a magyarországi első káptalan 
üdvözlő irata nem fog maradni egyedül. Most, midőn nem 
annyira az elméleti okok, lennének bár a legerősebben in-
dokoltak, hanem az akarat szilárdsága, s a szilárd akarat 
parancsa dönt a mérlegben, szükségesnek valljuk a tömeges 
nyilatkozatokat. Egyes nyilatkozat, habár az igazságosság 
napfényével is jön elő, gúnymosolylyal fogadtatik ; de ha 
tömeges a nyilatkozat, avval számol a gonosz szándék ; — 
— számol, mivel a gonosz szándék is az ész fegyverével él. 
Élethalál a kérdés . . . érezni, merni, tenni kell, nagynak, 
kicsinynek. 

A pesti Lloyd (107 sz.) igy ir a mai politikai erköl-
csösségről : „Egy év alatt a közjogállapotok ugy megromol-
tak, mintha átalában nemzetközi jog nem is volna. Az álla-
moknak szuronyon kivül nincsen védvök. J a j azon államnak, 
melynek hadserege esetleg kisebb vagy roszabb fegyverzetű. 
Az európai nagy hatalmasságok lesben állnak egymás ellen. 
A politika nem ismer többé becsületet, kötelességet ; csak a 
nyeresség ad szabályt, csak a dicsvágy és hóditás szenvedé-
lyei vezetik azoknak lépteit, kiknek kezeibe Europa sorsa 
le van téve. Azon fölül a mai politika olyan, hogy az anyagi 
jóllétet tönkre teszi, a kereskedést aláássa, az ipart semmivé 
teszi, pusztitást okoz." — Be kedves vallomás, mintha csak 
a ,Religiot' kivonatozná ; csakhogy mily nagy része van a 
Lloydnak ezen borzalmas állapotok előteremtésében az ő 
államtanaival ? Késő bánat, mégis jobb késő, mint soha. 

Tek. Ballagi M. ur a Prot. egyh. s isk. lap. 18-ik szá-
mában Maczkovcsák „Hitéletünk hiányai" czimü könyvét 
birálat alá véve, irja : „nem hibáztatom én M. ur müvében, 
hogy ő ez vagy amaz vallásos igazságot igy vagy amúgy 
fogja fel, (tudni kell, hogy M. ur dogmaticus protestáns,) ha-
nem, hogy az ő felfogását a vallással azonosítván, aki a dog-
mákat ugy nem hiszi, amint ő felfogja, az nem keresztény. 
Ime ez az, ami miatt a méltatlankodás lelke megmozdult 
bensőmben ; mint fennjáró véres tárgy vonult el lelkem előtt 
a dogmatismus uralmának setét lefolyású története, s mind-
azon szerencsétlenek légiói támadtak fel előttem, kik a dog-
matikai könyörületlen elméleteknek áldozatul estek." Erősí-
tésül, mily kevés belértékkel bir a dogma, említi, hogy Wa-
lesben, Angolországban a 17 millió anglicánból alig 5 mil-
lió jár templomba ; Meklenburgban vasárnaponkint 10—20 
embernél alig több fordul meg az Isten házában ; söt az is 
megesik, hogy a lelkészen és a harangozóu kivül senki más 
nincs a templomban. Hannover, Boroszló szinte hasonló tü-
neményt mutat. — Szerintünk ez nem a dogmának, hanem 
a halott dogmának, az igaz egyház hiányának róvható fel. 
A lemetszett ág később kiszárad, az élettelenség a protes-
tantismus egyetemes jellege. Keres életet a dogmák össze-
visszakuszálásában ; ez a halál elevensége, a romlás nyug-
talansága, nem pedig élet, mivel ily bontó mozgékonyság 
mellett még kevesebben fognak a templomba járni. Ki is 
tisztelné annak házát, kit az emberek csak idololatriával 
tettek istenné? 

Berlinben a főtemplomi prot. lelkész ma is prépost-
lelkésznek hivatik*. Egykor ugyanis, a kath. világban itt 
káptalan, és igy prépost is volt. Ujabban Koelner lett e 
tisztségre megválasztva ; a városi tanács megtagadta a prot. 
prépost 400 tallérnyi illetékét a városi pénztárból, mivel 
Koelner Jézus istenségébe hisz. 

Szerkesztői tndósitás. 

A—L—va. F . L . — Mermillod bőszedének fordítását a ,kath. 
Lelkipásztor' szerkesztőségéhez tettük át használatra. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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I. Félév. 1866 

T A R T A L O M : Lelkipásztorkodási tárgyalások. Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Szentszéki határozat. — 
Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XIV. 

( P r é d i k á c z i ó s k ö n y v e k . ) 

Ha aquinói szent Tamás az Isten igéjének hir-
detését a lelkipásztorra nézve munus principalissi-
mumnak nevezi, bizonyára méltó, hogy a lelkipász-
torkodási ténykedés e részére a legnagyobb szor-
galmat fordítsuk ; — a tapasztalás azonban, fájda-
lom, sokszor azt tanitja, hogy e tekintélyes fölada-
tunkra csak akkor forditunk figyelmet, midö'n 
annak kellő megoldása majdnem a lehetetlenségek 
közé tartozik ; nem akarok sérteni, de bevallom, 
hogy egyházi beszédeinkre, kivált az egyszerű fa-
lusi pásztorkodásnál, többnyire oly rövid időt szen-
telünk , mely a leggyakorlottabb szónoknak is 
szükséges előkészületre alig elegendő; — de mert 
a prédikálás szüksége kényszerit, vagy idegen mü-
vek összetákolásával elégszünk meg, vagy egysze-
rüleg a kész prédikácziós könyvek után nyulunk, 
s elmondjuk az e napra szánt beszédet, s ez annál keve-
sebb fáradságba kerül, ha előfizettünk a sz.-beszédeket 
tartalmazó folyóiratra, s melyről biztosan tudjuk,hogy 
a kellő időben hozzánk múlhatlanul beköszönt. Ugyan 
mit mondana szent Tamás az ily gyakorlathoz? 
Elgondoltuk-e, s számitottunk-e magunkkal, mily 
szegénységi bizonylatot mutat fel az ily előfizetés? 
Valóban helyesen jegyzi meg Weber Beda : „Az 
idegen tulajdonnak, ily könyvcsinálói elsajátítása, 
károsan hat, az azt felhasználó egyházi szónokoknál, 
a szükséges anyag szellemi eltulajdonítására. Az 
ipar e bünpénze, idézte elő büntartozását a szemé-
lyiségnek, mely mindkettőért lakol. Amit a nyomda, 
és átirók a haszonra nézve nyernek, az idegen tu-
lajdon eladója ott a szószéken elveszti azt igazság, 
sajátság és természetességben. Az egyén ugyanazo-

nossága félretétetik, ahelyett egy idegen állitatik 
elő, hogy lássák, és nyilatkozzék ; — utánzása egy 
régi előadásnak, hol az álarcz oly nagy szerepet 
játszik. Ez álsövény mellett, a házi kert munkálása 
egészen elmarad, elvadul, s elparlagosodik az, mert 
az idegen árúvali üzlet mestersége a szivet pusztán, 
üresen hagyja. Ez úton igen sok reménydús tehet-
ség szégyent vallott; és ez ingadozó üzlet a szellem 
tönkrejutását jelenti."*) Tudom én azt jól, hogy a 
prédikácziós könyvek kellő használat mellett, sokat 
tehetnek a szónok kiképzésére, ha tudnillik azért 
használtatnak azok, hogy tanulmányozzuk, és ta-
pasztaljuk, hogy az Isten igéjét ez, vagy amaz jeles 
szónok mily alakban hirdeté, hogy elsajátítsuk a 
fenséges eszmék, és gondolatokat; mert e nembeni 
jó munkák, az Isten ige gyakorlati magyarázatának 
fenséges részét teszik. — Es a jeles egyházi beszé-
dek ilyetén használata ellen, nem fog harczolni 
senki, hanem igen szót emelünk azok visszás hasz-
nálata ellen, mely, fájdalom, sok helyütt még nap-
jainkban is megróvható. Ha a prédikácziós könyvek 
mint szellemi ipar müvek tekintetnek, világos, hogy 
akkor az igehirdetés is csak mint mesterség tekin-
tetik, oly nézet az igehirdetés szent kötelméről, mit 
irigyelni bizonyára nem fog senki ; de ha valódi 
szempontból tekintve, az Isten igéjének hirdetése 
munus principalissimum marad egy lelkipásztorra 
nézve, akkor múlhatlanul jogos követelés maradand 
az is, hogy az egyházi szónok azon forrásokból me-
rítsen, melyeket az egyetemes egyház tizenkilencz 
százados gyakorlata nyitott meg, s folytonosan 
nyitva tart, nem félvén attól, hogy azok valaha ki-
apadjanak. — Nem czélunk utasításokat adni tisz-
telt paptársainknak, hiszen mi mint mindenben, ugy 
ebben is tanulni akarunk ; de meg azok után, miket 
az egyházi szónoklat terén elmondattak, merész vál-
lalat is volna tanácsokat osztogatni, csakis a forrá-
sokat, melyekből merítenünk kell, melyek valódi 
prédikácziós könyveink, akar juk szerény tárgyalá-

*) Cartoris aus dem deutschen Kirchen-Leben etc. 
421. lap. 
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sunk folytán kimutatni, s azokat közelebbről vizs-
gálva, alázatos nézetünket elmondani. 

1) Szentirás. — Ha a szentirás, mint tudjuk, a 
hit isteni letéteményének legfőbb része, mikint hagy-
hatná ezeket bármely egyházi szónok használatla-
nu l? Szent Ágoston szavai: „Sapienter dicit homo, 
tanto magis, vel minus, quanto in scripturis sacris 
magis, minusque profecit" bizonyára kitünőleg a 
papot, a szónokot illetik ; a szentirást, mint legdrá-
gább prédikácziós könyvet kell tekintenie. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy a szentirási szavak 
és mondatok összeállításából, s elősorolásából álljon 
a szónok beszéde, úgyhogy a szónok minden müve, 
csak a ragszó hozzátóldásából álljon, hiszen ez el-
járás czéltalan és szemtelen lenne ; hanem igen ar-
ról van itt szó, hogy imádság és elmélkedés között 
olvassuk a szentirást, és az ezek által megszentült 
sziv-, és lélekből készitsük beszédeinket. Nincs 
ugyan, azt hiszem, pap, ki a szentirás e tanulmányo-
zását szükségesnek nem tartaná; de másrészt azt 
hiszem, sokan lesznek s köztök az első én magam, 
kik bevallják szükségét, hogy naponta buzditsuk 
önmagunkat, hogy e tanulmányozást el ne hanya-
goljuk, mire nézve természetesen a legjobb eszköz 
abban van, ha e tanulmányunknak a pap napi te-
endői között biztos helyet jelelünk ki, s azt meg is 
tartjuk. — Jó gyakorlati magyarázat igen könnyiti 
e feladatot. I lyenül mutatjuk be például, Kiss János 
Commentarius in loca scripturae intellectu diffici-
liora, és legújabb müvét sz. Pál leveleiről. — Igen, 
csak annyira vinnők, hogy e tanulmányunkat az 
ünnepi, és vasárnapi leczkék, meg evangéliomokra 
forditanók, s azok szent tartalmuk, az előbbeni s 
következőkkeli összefüggésükben szorgalmasan ku-
tatnánk, bizonyára az egyházi év végével fáradal-
maink igen szép kiható sikerét mutathatnánk fel. 
Ehelyett azonban mit teszünk, minden szorgos vá-
lasztás nélkül, kiragadunk a szent evangéüomból 
egy versszakot, mely felett legkönnyebben beszél-
hetünk, de gyakorta ezt sem teszszük, s lehet hogy 
a felvett szentirás rész beszédünkkel csak oly ösz-
szefüggésben van, hogy minden veszély nélkül bár-
mely szakot is vehettünk volna fel vezérmondatul ; 
— beszédeinkben pedig a szentírásnak alig van 
nyoma, nincs még a napra vonatkozó evangéliom-
nak sem, s épen azért a hallgatók előtt, a szentirás 
isteni igéi elzárt titkokul maradnak. Hol kellessék 
az alapot keresni, mi okozza, hogy a szentirás, e 
magasztos prédikácziós könyvben szorgalommal nem 
kutatunk, nem elemezem itt, mert talán oly dolgo-
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kat kellene érinteni, melyek a hetedik főbíínnel ösz-
szeköttetésben vannak, nem — annyival inkább, mert 
oly hajlandó az ember gyanusitgatni ott is, hol az 
igazság szava szól, s ingerli fel a sziveket. 

2) Hagyomány. — Ha a hagyomány második 
főforrása a hitnek, jogosan követelheti a paptól, hogy 
szorgalmas figyelmére méltassa. Mint a szent hagyo-
mányok őreit, mindenekelőtt a szent atyákat mutat-
juk be. Ismeretükhöz két módon ju tha tunk; vagy 
magunk kutatunk Írásaikban, vagy a szentirás ta-
nulmányozásánál, a kellő magyarázat segélyével, 
melynek a patristicát kizárni nem szabad, az atyák 
tanitását figyelemmel kisérjük. Azonban balul ér-
tené az atyák használatát a szentbeszédeknél, ki azt 
hinné, hogy azok mondatai, és tanításainak összeté-
teléből álljanak azok; hanem igen, a szentatyákra 
nézve is áll, hogy a szónok az ő szellemükben, s e 
szellemtől lelkesitve adja elő a szent tanitást, mi ál-
tal azon félreértés is, melyben egynémely egyházi 
szónok van. hogy szolgailag, ragaszkodjunk a szent 
atyák szavai- és mondataihoz, eltávolitva leend. Es 
amint nem hozza kétségbe senki, hogy maga a szó-
szerkezet, például a hittanra nézve, a szentatyák 
által a leghatározottabban adatik elő, s azért meg-
tartandó: épen ugy nem tagadható, hogy péld. az 
erkölcsi igazságok tárgyalásánál az akkori idők 
szelleme, a hallgatóság szükségei, sajátságos szine-
zetet, és irályt tettek szükségessé, mely utóbbinak 
minden tekintet nélküli használata bizonyára nem 
volt az atyák akarata. S habár messze van tőlem, 
hogy a komoly igazságok kesernyés irályát meg-
édesítsem, sőt dicsérem az egészséges velős monda-
tot, és beszédet; mégis ugy látszik nekem, hogy a 
szent atyák minden mondatait, minden képeiket, 
más lévén hallgató, más a körülmény, mind hasz-
nálni nem lehet, s azok nem mindenki szájába ille-
nek. Igy p. o. e tétel : „A táncz, az ördög vására," 
igen világos, határozott mondat, én azonban mégis vo-
nakodnám hallgatóimat e kitétellel tartani vissza a 
bün elkövetés ez oly ingerlékeny alkalmától, még 
pedig nem mintha az napjainkban is igaz nem volna; 
hanem egyedül azon okból, mert lenge, ingatag nem-
zedékünk az ily beszédet semmibe sem veszi, s ha 
épen meg nem veti is, de legalább gúnyolódásaival 
s észrevételeivel meggyengíteni igyekszik. Az igaz-
ság természetesen mindig egy, s ugyanaz marad, 
de alakja az idők s személyek szerint változik. 

A szent hagyományok egyik további részekint 
veszszük a szent zsinatokat, melyeket illetőleg az 
utólsó egyetemes trienti zsinatra nézve legyen sza-
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bad nekem némi megjegyzéseket tennem. Ha csak e zsinat 
tartása indokát figyeljük is meg, elvitázhatlanul be kell is-
mernünk, hogy szükséges annak tartalmát s határozatait 
közelebbről ismernünk ; a tévtanok, melyek ellen e zsinat, 
mint megvivhatlan bástya áll, mai nap is léteznek, s egész 
tartalmára nézve mai napig fennen és világosan hirdetik, 
mily szükséges volt e gát, és mily szükség van arra ma is, 
nehogy a kereszténység a boldogtalan anyagiság, szánandó 
észhit, s szabadkömivesi pogányság kiizdterévé fajuljon. S 
épen azért nem elég, hogy e zsinatot nevéről, vagy épen 
csak felületesen ismerjük, hanem elodázhatlan kötelesség, 
hogy beható komoly tanulmányunkká tegyük azt, mire an-
nak csak hittani részét tekintve is, egy hitszónok kell, hogy 
hivatva érezze magát. Jöjjetek be, ha ugy tetszik, nézzetek 
be papi szobáinkba, s látandjátok az elszórt lapokat, s ta-
pasztalandjátok, hogy a parlemeuti tárgyalások, a válasz, 
melyet a mennyei birodalom ura, a chinai császár ez vagy 
amaz követnek adott, a világ események, a muszka biroda-
lom törekvései, a nagy padisah s udvaronczainak pazarlá-
sai, túl a rendén is közfigyelem tárgyai, s szabad óráink 
százait veszik igénybe, érdekkel kisérjük mindezt ; — de 
sokszor nem tudunk egy idézetet a tridentinumból után 
nézni, még kevésbé vagyunk a Szentlélek e csudaszerü 
épületében otthonosok. 

A katholika egyház symbolikus iratait, szinte az örök-
lött katholikus tanokhoz soroljuk. Ez iratok közöl csak 
egyet akarok kiemelni, s ez a romai katekizmus. Tisztelet-
tel viseltetem minden egyházilag jóváhagyott katekizmus 
i ránt ; de kétkedés nélkül kimondom, hogy kiváló tisztele-
tem a rómait illeti. Ha az egyházi szónok magát röviden, s 
biztosan tájékozni akarja valamely tárgyra nézve, miért 
nem nyúl legelőször is e prédikácziós könyv után, melyről 
biztosan tudhatja, hogy igaz érték, igaz árú van benne. E 
katekizmusnak, mint prédikácziós könyvnek, használata 
azonban, nem az én senkire nézve sem szabályozó, hanem 
magának a legfőbb tanitói széknek nézetében alapszik, mi-
után ezen katekizmusnak az ő tekintélye, és jóváhagyása 
alatt munkálkodó szerkesztői, ismét és ismét egyenesen a 
lelkipásztorokhoz fordulnak, s előadják, mily szent igazsá-
gokat hirdessenek, s mikint adják azt elő a népnek. Minthogy 
pedig szükséges, hogy az egyház akarata, minden áldozárra 
nézve a legfőbb legyen, s annak engedelmes teljesitésében 
kell feltalálni egyedüli kedvét és örömét ; azért ama köve-
telés, hogy a római katekizmust prédikácziós könyvkint 
szorgalmasan használjuk, minden kifogáson felül áll. 

Nem tévedek, ugy hiszem, ha az egyház szent jámbor-
ságu iróit, a nagy askétákat és lelkitanitókat, mint a szent 
hagyományok biztos megőrzőit, és bajnokait vallom, s írá-
saikat, mint kitűnő prédikácziós könyveket, jelelem ki. — 
Vaunak oly hittani munkák, melyek az egyház felügyelete 
alatt, évszázadok óta nemzedékről nemzedékre átszármaz-
nak, s mindenütt, hol kellő méltánylatban részeltetnek, vi-
lágot és áldást terjesztenek. Például csak ,de Ponte' Lajos 
ily czimü müvét : „Meditatlones de praecipuis fidei nostrae 
mysteriis, vitae ac passionis D. N. Jesu Christi ect" — vagy 
Kempis Tamás : de imitatione Christi czimü munkáját, vagy 
szent Ignácz lelkigyakorlatait említem meg ; — csak a tar-
talom átolvasása is, minden áldozárra nézve elegendő figyel-

meztetés, hogy e könyvek igen gazdag források lesznek 
egyház-beszédei számára, és hogy e figyelmeztetést el ne 
hanyagoljuk, én annál is inkább óhajtanám, minthogy e 
munkák tartalmának , szentbeszédeinkbeni felhasználása 
máskép alig eszközölhető, mint az elmélkedés, a magába-
szállás elegendőképen nem ajánlható utján, melynek ápolása 
oly gyakorta elhanyagoltatik. 

Végezetül, még az egyházilag helybenhagyott, hit és 
erkölcstani munkákra utalok, melyeket hogy követhessünk, 
eléggé meggyőzhet az egyház helybenhagyása. Tudjuk mi 
jól, hogy a világ ez egyházi megszentesités követelését or-
thodox merevenségnek, kemény nyakuságnak, s mit tudom 
én, minek kereszteli ; de jól tudjuk azt is, mily árukat akar-
tak és akarnak ez egyházi bélyeg nélkül becsempészni. A 
legjelesebb hittanár sem lehet reám nézve tekintély, ha a 
szent hit tanainak fejtegetéséről van szó, ha müvét az egy-
ház csalhatatlan tekintélye alá nem lielyezé. A hitczikknek 
mégis csak több értéke van, mint egy darab ezüst vagy 
arany pénznek, pedig ez is csak akkor érvényes, ha a meg-
felelő érték bélyeggel van ellátva. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MISKOLCZ, május 3-án. Alig kisértük ki Takács 

Norbert minorita r. áldozárt a közsírkertbe, már ismét Droszt 
Dezső atya s kiérdemült miskolczi házfőnökkel népesedett 
meg a holtak hazája. Több havi türelmes szenvedés után a 
haldoklók szentségeivel elláttatva, bevégzé földi pályáját, 
tevékeny s buzgalomteljes életének 58-ik évében. Nincs vá-
rosunkban s a környéken ember, ki ne ismerte s szerette 
volna a kedélyes humoru Droszt bácsit, mely néven hitta 
mindenki. Miért is temetésén, mely e hó 3-án történt meg, 
roppant számú, minden rendű s felekezetű nép jelent meg, 
megadni az elhunytnak a végső tiszteletet. A halotti szer-
tartást nságos s főtisztelendő Beller József apát s esperes-
plebános fényes papisegédlet mellett tartotta ; mely után 
hamvai a zárda sírboltjába tétettek le a boldog feltámadásig. 
Rendje benne egy tevékeny s fáradhatlan szorgalmú tagját, 
a miskolczi s környékén lelkészkedö papság szolgálatkész 
testvérét, a nép pedig szerető barátját kesergi. Lux aeterna 
luceat ei cum sanctis tuis in aeternum ! 

— m — 

HUSVET-SZIGET. (Folyt.) Ezen szomorú gondola-
tokkal foglalkoztam, midőn Pana néhányad magával jővén, 
jelenté, hogy holmimat Anarovában kirakatta a kapitány, 
és izenteti, hogy ott holnap szólhatok vele. Lábaim fel vol-
tak törve, járni a tegnapi és mai futás után többé lehetetlen 
volt, pedig Pana izenete szerint meg kellett jelennem hol-
mim érdekében, melyet a vadak lefoglaltak, ha vitetem is 
magamat. Azután meghívott Pana, hogy egyem — ismét — 
burgonyát és nála töltsem az éjet. Első izben történt, hogy 
kanak kunyhóba léptem, leirása hosszas nem leend. A bú-
torzat egyszerű, egy edény vizhordásra, és egy szalmazsák 
burgonya-hozatalra. Néhány czövek a földbe verve, és szal-
mával fedve ez képezi az egész kunyhót, melybe csak ha-
son mászva juthatsz be. Világosság csak annyi van, hogy lia 
egy két perez múlván szemeid hozzá szoktak, nagy nehezen 
ismerheted fel a körülötted levőket. Fáradságom daczára, a 
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földön hevervén, szemeimet be nem csukhattam, és igy hall-
hattam a körülfekvök énekét, sirását, mi állitólag az öröm 
jele volt. 

Reggel egy kissé világosodván, az első tárgy, melyet 
szemlélhettem, egy kis házi bálvány volt, amelylyel azon-
ban ugy látszik, nem igen törődtek. Imádkoztam erőért, és 
kitartásért Istenemhez. Vissza kellett térnem Anarovába 
azon emberek közé, kiktől oly nehezen szabadulhattam, és 
kik oly csekély bizalmat keltettek bennem. Lábaim sebei 
ellenére is megindultam azon utakon, mely egy európai em-
ber lábát képes örökre tönkre tenni. A sziget területe vul-
kanikus, kövek, sziklacsúcsok mindenütt láthatók. Megér-
kezvén Anarovába, újra körülvétettem a tömeg által. A ka-
pitány kitétette holmimat. Néhány lándzsás mintegy őrizet 
gyanánt körülvette azt. Egyik büszkén tette fel kalapomat, 
a másik elég ügyes volt kabátomat felöltem', ami nem volt 
zár alatt, eltűnt. Első gondom volt számomra az ideiglenes 
faházat elkésziteni, ami nem csekély feladat volt, miután 
holmim őrei azt magam ellen látszottak őrizni. A négy fa-
oszlop, melyeket magammal hoztam, különösen vonta ma-
gára embereim figyelmét, és találgatták czélját. Mondám 
nekik, ,engedjetek dolgozni, majd megmutatom, mire való.' 
Hozzá is fogtam fabódém összetákolásához, de minduntalan 
félbeszakitottak munkámban. A helyet nem igen válogat-
hattam, hanem zár alatt levő ládáim körül vertem a földbe 
a főoszlopokat, körül a deszkákat rászegeztem, és a bódé 
megvolt. Igy reményem volt magam házában alhatni habár 
idegen földön. Este volt munkám végeztekor. Végre nyu-
godhatni reménylettem, volt ágyam, amit el nem loptak, fö-
dél és zár alatt, a kulcsok zsebemben. 

Ebben a perczben Temana, a kanakok egyike, három 
csibét hozott. Ugyanekkor ismerkedtem meg egy emberrel, 
kivel később többször kényszerültem viszonyba lépni, To-
rometi volt az, kiben rosz szellemem látszott megjelenni. A 
tyúkok látására hozzám közelitvén, kéri azokat, hogy 
„könnyítsen rajtam, és megfőzesse azokat", és csakugyan el 
is vitte, és azután is 9 havi ittlétem alatt sok mindenféle do-
logra nézve az emiitett módon ,könnyített r a j t am/ Torometi 
30 éves férfi, nagy, erős alkattal bir, arcza bizalomra nem 
gerjesztő. Mondák nekem, hogy nem a szigetbeliek fajából 
volna, azonban kanak eredetű ő is, vannak testvérei és né-
pes családa. Észrevettem azonnal, hogy szomszédaira nagy 
befolyást gyakorol, ő a főnökség egy nemének hatalmát 
gyakorolta, nekem is szomszédom és főnököm lett. Háza 
csak néhány lépésnyire volt távol az én bódémtól. — Most 
tehát állandóan elhelyezkedtem uj hazámban. El vagyok 
ismerve, elfogadva a szigeten. Lakásom a kíváncsiak, tehát 
a 25 kilóm, hosszú és 17 kii. szélességű sziget összes lakói-
nak találkozási pontja leend. Én vagyok az atyus, az ide-
gen, kit megismerni, látni akarnak, hogyan dolgozik. El-
képzelhetik, minő életem. Torometi tulajdonának tekint, 
engem és holmimat, ezen feltétel alatt mindennap megven-
dégelni ígérkezik burgonyával, igy tehát non sollicitus in 
crastinum az egész napot oktatásnak szentelhetem. Ezt tet-
tem eljövetelem első napjaitól az utóisókig. Szórakozásom 
kettő volt : a legszükségesb munka egy csekély kis földsa-
rok müvelésére, hol a magammal hozott növénymagokat el-
vetettem, azután a védelem Torometi ellenében, aki napról 

napra szemtelenebb, tolakodóbb lett. Ezeken kivül egész 
életem tanítás volt, félbeszakítva egy kis nyugalom és rö-
vid étkezés által. Háromszor adtam mindennap jelt haran-
gommal az imádságra, mire összegyűltek embereim, én az 
ima minden egyes szavát fenhangon elmondtam előttök, a 
körülállók ismételték, ez volt a tulajdonképeni ima. Ezután 
következett a vallási oktatás, olvasás. Kilencz hó és 9 nap 
alatt tudorokat nem képezhettem, hanem kanakjaim közöl 
többen megtanulták az imákat és hitünk sarkalatos igazsá-
gait, néhányan szótagolni, valami öten, hatan meglehetősen 
olvasni. Ezen eredmény nem igen fényesnek fog tetszeni ; 
de nem kell feledni, hogy ezen embereknek legkisebb fogal-
mok sem volt az előadandó tárgyakról, ezek kifejezésére 
nyelvök alig bir kellő szavakkal, hogy nekem kellett előbb 
megtanulni nyelvöket, ami nem csekély feladat. Megmond-
ják azon szót, mely az előttök levő tárgyat jelöli, de ezen 
túl nem mehetsz, hiába kérdezed tölök az általad nem értett 
szó értelmét, ez túl megy tehetségeiken, hogy ők magyaráz-
zanak. A nevezett csekély eredmény létesítésére is szüksé-
ges volt a nap minden perczeiben ezen nagy és kis gyerme-
kek rendelkezésére lenni. Akár vagy kész, akár nem tanár, 
vagy catechista uram, jönnek a tanítványok. Kopogtatnak 
ajtómon, ha azonnal kimenek, jól van, a házzal szemben a 
gyepen megkezdődik a tanítás. Ha csak valamit késtem, 
ismét jöttek s először az ajtón, azután bódém deszkáin min-
den oldalról kopogtattak, erre bizonyos távolságra leültek a 
földre, s csupa mulatságból kövekkel hajigáltak, először ki-
sebbekkel, azután nagyobbakkal. Erre ki kellett jönnöm, 
a kátét kezembe véve, leültem a földre, hiván őket, hogy 
jöjjenek közelebb. ,Nem ugy, felelték tanitványim, te köze-
ledjél inkább, gyere ide. 'Engedni kellett, és az oktatás meg-
kezdődött. Vártatra ujabb tanonczok jönnek, azok, kik leg-
előbb unatkoznak, felkelnek és elmennek, példájukat a töb-
biek is követik, és a hely csakhamar üres lesz. Ekkor más-
sal foglalkozhattam, feltéve, hogy tanonczaimnak kedvök 
nem volt kis időre a gyakorlatokat újra megkezdeni. 

Ezen jó embereknek csakugyan egész éven át nincs 
dolgok. Egy napi munka elég arra, hogy bőven legyen bur-
gonyájuk, 364 többi napjain alszanak, esznek, sétálnak, lá-
togatást tesznek, és ünnepeket tartanak. Ezen ünnepek jel-
lege változó a különböző évszakok szerint. Nyáron át a 
„Paina" csődíti össze őket. Kiki elhozza eleségét az ünnep 
tartamára, különösen az utólsó nap lakomájára. Az adagok 
egy vonalban tétetnek le, és ga lyakkal fedetnek be. Az-
után futkosnak, minden képzelhető testgyakorlatot visznek 
véghez. Mikor az eleséget utólsó nap felemésztették, a ga-
lyakat egy rakásra teszik, és eloszlanak Az ősz és tél az 
esős évszakot képezi, és ekkor az ünnepek más alakot ölte-
nek. A ,Paina'-t az ,Areauti' követik. Az ünnep helyén nagy 
házakat emelnek, akarom mondani, a szokottnál magasabb 
viskókat, minek végeztével csapatokra oszlanak, és két vo-
nalon megkezdik az éneklést. Mit énekelnek ? Megvallom, 
eme költészet nagyon primitiv, a dallam igen kevéssé válto-
zatos. A legközelebbi, legközvetlenebb események tárgyai. 
Sokszor óra hosszat ugyanazon egy szavat több hangon is-
métlik. A tavasz meghozza a „Mataveri"-t. Ismét a testgya-
korlatok szerepelnek két hónapon által. Igy iizik a kana-
kok az unalmat. Az ünnepek alkalmával kiki avval jelenik 
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meg a hely szinén, ami becsessel bir. Magokra vesznek min-
dent, amit csak felölteni lehet, nagyobb gonddal festik tes-
teiket, a nők fülbevalókkal ekesitik magokat. Egy napon 
láttam embereim közöl egyikét, aki még a peruaiak által itt 
feledett régi börcsizmákat szétmetélvén, ebből készitett ma-
gának fejéket. Ismertem egy szabót, ki az embereket két 
osztályba sorozta, az egyik mond fedi magát, a másik öltöz-
ködik. Világos a mondottak után, hogy a husvét-szigetebe-
liek az utóbbiba tartoznak, mert nem annyira avval törőd-
nek, hogy hideg v. meleg ellen óvják, fedjék magokat, ha-
nem hogy öltözködjenek. Ha valaki csak egy ruhadarabot 
szerezhet magáuak, ezt ölti fel, ha kettőt, mindakettőt. To-
rometi szomszédom eljövetelem utáni napon egy csengetyüt 
sajátitván el tőlem, azonnal felkötötte, *) és átalános tet-
szést, tapsokat aratott földiéi között. — Kanakjaim elbámul-
tak azon, hogy ra j tam az álmélkodás, lelkesültség semmi-
nemű jeleit fel nem fedezhették, nem foghatták ineg. Más 
tekintetben is eltértünk nézetben és Ízlésben egymástól. En 
p. o. soha sem szokhattam meg kellemetlen szagát ama nö-
vénynedvnek, melylyel festik magokat és ruháikat, azután 
a sok férget, mely felöltőikhez tapadt. 

Hanem ideje volna, hogy szóljak valamit a szigetbe-
liek ősvallásáról. Amennyire kilencz havi ittlétem után Ítél-
hettem erről, a vallás nem nagy szerepet játszott nálok. Tö-
kéletlen, hiányos nyelvismeretem, igaz, nem tette lehetővé 
eme tárgyban sok kérdésre választ nyerhetni ; azonban 
annyit mondhatok, hogy vallási szertartás tulajdonképeni 
tényét köztök nem észleltem. Vannak ugyan minden házban 
(90 ceutimêtrnyi hosszú) szobrok, melyek embereket, hala-
kat, madarakat ábrázolnak. Ezek minden bizonynyal bálvá-
nyok, de nem vettem észre soha, hogy tiszteltetnének. Lát-
tam ugyan néha, hogy felemelik a levegőbe, egyidejűleg 
tánczolnak, énekelnek vad módra ; de ugy véltem észlel-
hetni, hogy ennek jelentőségét most már nem értik. Egysze-
rűen teszik azt, amit apáiktól láttak. Ha kérdezed tőlök, 
miért teszik '? azt felelik, hogy ez a divat, szokás. Halálozás 
esetében som tapasztaltam vallási szertartást. Ha valaki be-
teg, egész ápolása abból áll, hogy a napra kihozzák a kuny-
hóból, este ismét beviszik; ha a beteg meghal, szalmagyé-
kénybe takar ják testét, összekötik, és kiteszik a partra egy 
halom kő, vagy farakás fölébe, arczczal a tenger felé. Nem 
tudom mily eszmével birnak a halál és túlvilági élet felől. 
Egy napon, midőn Torometi szomszédom ismét lopott, akar-
tam hozzá szólni a túlvilági életről, és hogy számot keilend 
adni tetteiért. Pana épen valamivel elébb elhunyván, azt 
mondám neki, hogy nem sokára ö is osztandja sorsát. Alig 
mondtam ki e szavakat : ,meg fogsz halni/ Torometi ugy 
állott, mintha villám sújtotta volna. Reszketett egész testén, 
vonásai iszonyt és haragot mutattak. Hasonlón a körül-
állóké is. Mindannyian ismételték, hogy az atyus (én) azt 
mondotta : ,E pohe oe ' Ugy látszott, bűvös mondatot hasz-
náltam. Hiában iparkodtam szavaim értelmét szeliditeni, a 
benyomás két hétnél tovább tartott, és én ugy tekintettem, 
mint aki nagy bünt követett el. Csak ugy magyarázhatom 
e jelenetet, hogy szavaim fenyegetésnek, vagy roppant sze-
rencsétlenség hirnöke gyanánt vétettek. Mindazoknak tehát, 
kik netalán a husvét-szigetére kerülnek, ajánlom, hogy soha 

*) Nyakárn ? 

ki ne mondják : ,E pohe oe/ — Van minden házban több 
vagy kevesebb tábla, azután botok, melyeken hieroglyphek 
láthatók, jobbadán a szigeten nem található állatok alakjai, 
melyeket a benszülöttek éles hegyes kövekkel vésnek. Min-
den alaknak van neve ; hanem azon kevés gond, vagy tisz-
telet, melyet reájok forditanak, azt gyanittatja velem, hogy 
ezen jelek, talán az ösirás maradványai, csak szokásból tar-
tatnak, anélkül, hogy tulajdonképeni értelmök ismeretes 
volna. (Folyt.) 

IRODALOM. 
L e J u d a ï s m e c o m m e p r e u v e d u C h r i s t i a n i s m e , 
p a r 1' A b b é B a u e r (P. M a r i e - B e r n a r d d u T. S t . 
S a c r e m e n t . ) V i e n n e 1 8 6 6. c h e z C h a r l e s S a r -

t o r i. 

E czim alatt jelentek meg azon egyházi beszédek, me-
lyeket a mult évi adventi időszak alatt a hires convertita, 
Bauer atya, a sarutlan carmelita-rend tagja, a bécsi skótok 
templomában tartott. Mielőtt e műnek nem annyira bírála-
tát, mint rövid ismertetését nyujtanók, tán nem lesz felesle-
ges néhány sorban megérinteni a szerző életét és megtéré-
sét, annyival is inkább, minthogy születéshelyére nézve ha-
zánkfia, s megtérésében az isteni kegyelem és boldogságos 
Szűz közbenjárásának meginditó példája. 

Bauer Bernát 1829-ben született Pesten gazdag zsidó 
családból, mely a Rothscliildokkal is rokonságban állt. Há-
rom évvel születése után elveszté atyját, kinek halála után 
anyja öt gyermekével Bécsbe költözött. Bernát, ki testvérei 
közt a legifjabb volt, gondos és fényes nevelésben részesült, 
már amint most szokták a gyermekeket nevelni. A tudomá-
nyok, művészetek minden ágában nyert oktatást, iskoláit 
fényes sikerrel végezte, a festészetre kitűnő hajlamot tanu-
sitott, s midőn az egyetemre került, a szó mostani szoros ér-
telmében megérdemlé a „müveit" nevet. Ennek természete-
sen első főkelléke a catholicismus elleni gyűlölet vala, mely-
ben az ifjú Bernát annyira kitűnt, hogy már 12 éves korá-
ban munkát irt a papi coelibatus ellen. Sokat köszönhetett 
e részben egy ifjú barátjának, ki protestáns lelkész fia, s a 
szabadszellemek legszabadabbika volt. Igy találta Bernátot 
az 1848-ik év. A 19 éves ifjú a bécsi lázadás fővezetői közt 
szerepelt, hol annyira kitűnt, hogy Kossuth nyilvános át-
ölelésre méltatá. Később társaitól egy főherczeghez kül-
detve, ennek heves szemrehányásokat tőn, hogy a népre lö-
vetett, s rávevé, hogy az elitéltek szabadon bocsátását ki-
eszközölje. Azután mint a köztársaság küldötte Francziaor-
szágba távozott, hol tanuja lőn a juniusi napoknak. Alapjá-
ban nemes lelke elborzadt az iszonyú következmények lát-
tán, melyeket imádott, egyedül igaznak hitt elvei a gyakor-
latban szültek. Behatott az első sugár keble setét éjjelébe. 
Elhagyá az eddig szentnek vélt ügyet s a nemzeti örsereg-
ben a forradalom ellen küzde,mert saját szemeivel ismerte meg 
gyümölcseiről a fát. Ámde lelkét még nem nyitá meg az 
isteni malaszt hivó szózatának. Miután Heidelbergben és 
Párisban előbbi könnyelmű életmódját s egyúttal a festésze-
tet gyakorlá : 1851-ben a fényképészet tanulmányozására 
Turinba, innen nem sokára Nápolyba utazott. Ugyanazon 
setétkék ég alatt, ugyanazon költészet-teljes légkörben, hol 
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hajdan sz. Ágoston lelkében küzdött az isteni kegyelem és a 
bün megrögzött szokása kétségbeesett harczot, — ugyan-
azon ég alatt lépett az i f jú zsidó is a Golgotha út jára . E g y 
ifjú, buzgó katholikus marquisval kötött barátsága volt az 
első lépés. A két, egyformán nemes lélek, egyik az igazság 
szelid napfényét visszatükrözve, a másik szintén az igazsá-
got keresve, de előítéletei s kedvencz szokásai hályogától 
még nem láthatva, mindennapi társalgása "tárgyául csakha-
mar a vallási kérdéseket választá. Vitatkozásaik folyamá-
ban be kezdé látni Bernát eddigi előitéletei csalfaságát, el-
méje felfogá az igazság érveit ; de a szivét boritó jégkérget 
csupa emberi szó nem volt képes fölolvasztani. Csak Istfen 
szent kegyelme tehette ezt, és ennek elnyeréseért kihez le-
hetett volna inkább fordulni, mint a bűnösök édes menedé-
kéhez, a jóságos szent Szűzhöz ? Ez t tevé a marquis anyja 
is, ki megmagyarázhat lan vonzalmat s szánakozást érze a 
szegény if jú iránt. Mintegy fensöbb ihletből szűz Mária ér-
mét ajándékozá fia bará t jának, kérve, hogy azt az ő ked-
véért és emlékére keblén viselje ; azután a győzedelmi Bol-
dogasszonyról nevezett társulat imáiba ajánlá az ifjú zsidót. 
1851-ik évi aug. 10-én könyörgött először Bernátért Isten-
hez e társulat , melynek imáira már annyi tévelygőnek 
szerzé meg az isteni kegyelmet Mária. A hivők bizalma most 
sem csalatkozott. — Nem sokára elliagyá Bernát Nápolyt, s 
miután családjával némi kellemetlenségek Párisból távozni 
ke'nyszeriték, Bordeauxt választá lakhelyül, hol nápolyi ba-
rát jával ismét találkozott, és ennek társalgása s a kath. is-
tenitisztelet megismerése által öntudatlanul mindinkább ki-
nyílt szive a kegyelem harmatának. A szent Szűz nem hagyja 
el, kit szeret. — 1852-ben, májusban történt. Bernát a 
Notre-Dame templomhoz közeli lakában kétségeivel küzdve 
merengett , midőn nyitott ablakán át a májusi ájtatosságra 
gyűlt hivek éneke, a boldogságos Szűz letenyéje hangzott 
szobájába. Ellenállhatlan vágytól vonzatva távozott lakából, 
a templomba sietett és többé el sem hagyta. Minden este 
megjelent ezután az ajtatosságon, lelke napról napra jobban 
meghajolt a kegyelem édes terhe alatt, s a hónap még el 
sem mult, midőn megtérése már be volt végezve. Innen ba-
rá t ja lakába vonult, e vallásos család körében készité elő 
magát a keresztség szentségére, melyet ugyanaz évi Septem-
ber 4-én vett föl. — Uj kísértések vár tak rá. Családja el-
szörnyedve lépésén, őt látni sem akar ta , minden segélyt meg-
tagadott tőle; de Bernát nem ingadozott, a szent Szűzben 
uj, minden másnál édesebb anyát nyert s az ö szende körébe 
menekült, lia a világi za j és futkosás elkábitá fejét. — Kö-
vetkező évben megtevé az utólsó lépést, mely a világtól el-
szakitá s egészen Jézus szeretetének adá át. Ez évben meg-
ismerkedett Ágoston atyával, Cohen Hermannal, ki, mint ő, 
zsidó, forradalmár volt, s miután mint hires zongoraművész 
a világ ünneplését megnyeré, keresztény, sarutlan carmelita 
lőn. Hallotta őt szónokolni, s a beszéd végén határzata szi-
lárdul állt : egyedül Jézust szeretni, egyedül Jézusnak élni. 
Családja, mely előbbi lépése iránt már-már kiengesztelődött, 
ez utóbbi szándékáról kétségbeesetten igyekvék őt lebe-
szélni, de hasztalan. Eltöltvén az ujoncz évet, 1855-ben 
Brousseyban letevé a szigorú fogadalmakat. Az ünnepélyre 
rendkivüli sokaság tódult, mert Ágoston atya szónokolt, s a 
számlálhatlan néptömeg heves megindulás könyeivel szem-

lélte a jelenetet, midőn két, életsorsában oly hasonló zsidó 
ifjú, elhagyva a fényes családot, a zajos pályát, a már kiér-
demlett művészi dicsőséget, mint szegény mezitlábos szerze-
tes szentelé magát a megfeszített Jézusnak, az egyik esküjét 
hangoztatva, a másik az esküre áldást könyörögve. 

Ez halvány vázlata a férfiú hányatott életének, *) k i 
mult évben a szerzetes alázatos öltönyében jelent meg ugyan-
azon városban, hol 17 év előtt a forradalom ünnepelt hőse 
vala. Beszédeit sokan látogatták hajdani hitsorsosai közöl 
is, és nem egynek szivében] hagyott mélyebb nyomokat a 
szónok látása, ki sz. Pállal hozzájok is intézhette e szava-
ka t : „ E n is izraelita vagyok, Ábrahám nemzetségéből, Bon-
jamin törzséből." (Rom. 11, 1.) Azon szerencsétlen néphez 
szólt ö, mely mai napig megátalkodottan viseli az önmagára 
mondott iszonyú átkot : „Az ö vére mi ra j tunk és fiainkon !" 
Minden szava, minden fohásza a zsidók királyához, J u d a 
oroszlányához, minden esdeklése Jericho rózsájához, Carmel 
ékességéhez, Izrael gyönyörűségéhez, az alázatos zsidónő-
höz és szent fiához, minden szava a véghetetlen, égető fáj-
dalom kiáltása száműzött, tévelygő testvérei után. Beszédei 
az ész és sziv szónoklatának remekei, s tán nem lesz unal-
mas a ,Religio' t. olvasóira, ha azokat rövid vázlatban meg-
ismertetjük. (Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
I. 

Quum editor calendarii dioecesis Aesinae, et ceremo-
niarius episcopalis, sequentium dubiorum solutionem a sacra 
rituum Congregatione humillime exquisierint, nempe : 

I. „Sacra rituum congregatio die 4. septembris 1773 
in una „Conchen" (1) in occurrentia festi sancti Eliae pro-
phetae cum sabbato quatuor temporum quadragesimae idem 
evangelium habente, ac illud festi praedicti, decrevit : de 
feria fieri debere commemorationem sine ejus homilia pro 
IX. lectione, non obstante dispositione rubricae particularis 
pro festo exspectationis partus B. M. Virginis : unde quaeri-
tur, an hoc ipsum servandum sit, quando dies octava imma-
culatae Conceptionis ejusdem Beatae Mariae incidat in fe-
riain IV. quatuor temporum adventus, quae pariter idem 
evangelium habet, ac illud octavae supradictae." 

II. „Quum evangelium missae immaculatae Conceptio-
nis non contineat nisi exiguam partem evangelii feriae quar-
tae quatuor temporum Adventus ; quaeritur, an occurrente 
octava Conceptionis in dicta feria, legi debeat in fine mis-
sae evangelium Fer iae ." 

III . „An die octavae immaculatae Conceptionis legi 
debeant in primo nocturno lectiones diei festi, vel de scri-
ptura occurrente, quando eadem dies octavae, non incidet 
in feriam IV. quatuor temporum." 

IV. „Habetur ex rubrica, calicem debere esse vel au-
reum, vel argenteum, aut saltern habere cuppam argenteam 
intus auratam : unde quaeritur, an liceat episcopo conse-
crare calicem ex stanno, ex aere, vel aurichalco cum cuppa 
ejusdem materiei, tamen aurata ." 

*) Most, a szentatyának motu proprio kiadott dispcnsatiojával vi-
lági pap lett, megyét bárhol választhatván, a győri megyében felvétetett.-

Szerk. 
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„Eminentissimi ac reverendissimi patres sacris tuendis 
ritibus praepositi, in ordinario coetu ad Quirinales aedes 
hodierna die habito, audita relatione a subscripto secretario 
facta, propositis dubiis mature diligenterque perpensis, re-
spondendum censuere." • 

Ad I. Omittatur IX. lectio homiliae feriae quatuor tem-
porum. 

Ad II. Omittatur ultimum evangelium. 
Ad III. Provisum in rubrica officii immaculatae Con-

ceptionis. 
Ad IV. Standum rubricis. 
Atque ita responderunt et servari mandarunt. Die 16. 

septembris 1865. 
II. 

Ad novem s. rituum Congregationi proposita dubia to-
tidem emanaverunt décréta, quae isthic pro directione ap-
ponuntur: 

1. Ad dubium : an consuetudo dicendi in communione 
fidelium : „Ecce Agnus Dei" et „Domine non sum dignus" 
indiomate vulgari sit sustinenda vel potius eliminanda ut-
pote contraria rituali et missali Romano? S. R. C. resp.: „Con-
suetudinem esse eliniinandam." Die 23. maji 1835. 

2. Ad dubium : An in exequiis ad tumulum liceat can-
toribus incipere R. ,Libera me' etc. antequam sacerdos cele-
brans compleat legere ultimum evangelium missae et prius-
quam idein celebrans se exuit planéta et manipulo, ut se in-
duat pluviali ac se sistat in Castro doloris? S. C. resp.: P-. 
,Libera me' etc. canendum non esse nisi finita missa et con-
veniens esse, ut illud cantores incipiant, quum sacerdos fue-
rit pluviali indutus et subdiaconus cum cruce ad pedes tu-
muli pervenerit, etiamsi Castrum doloris adsit in medio chori. 
Die 7. septemb. 1861. 

3. Ad dubium : Quum duo vel plures officium divinum 
privatim recitant, debentne ad ,Confitoor' omittere verba 
illa : , vobis fratres et vos fratres' : ,misereatur tui et mis er e-
atur vestri,' sicut quando unus tantum illud récitât ? S. C. 
resp.: Possunt et non debent. Die 12. Nov. 1831. 

4. Utrum in missa quotidiana defunctorum pro orati-
one assignata primo loco, alia subrogari valeat, puta pro ma-
ire, offerente eleemosynam etc. 

5. 11. C. rescribendum censuit : quoad primam orati-
onem servetur ordo missalis : quoad secundam detur decre-
tum in Aquen. diei 2. sept. 1741. Atqe ita rescripsit et ser-
vari mandavit. Die 27. aug. 1836 in Veronen. ad 7. 

In missis quotidianis quae pro defunctis celebrantur, 
possunt quidem dici plures orationes quam très, sed curan-
dum, ut sint numero impares, et aliquando pro illa, ,Deus 
veniae largitor,' impune subrogabitur alia v. g., pro pâtre, 
pro matre, etc. dummodo ultimo loco dicatur illa, ,Fidelium.' 
S. R. C. 2. sept. 1741 in Aquen. 

5. Sacerdos celebrans in oratorio publico vel privato, 
quod non habet sanctum patronum vel titularem, an debeat 
in oratione ,A cunctis' ad literam N. nominare patronum vel 
titularem ecclesiae parocliialis, intra cujus fines sita sunt di-
cta oratoria ; vel sanctum patronum ecclesiae, cui adscriptus 
est; vel potius ulteriorem nominationem omittere? Resp. 
patronum civitatis vel loci noininandum esse. S. R. C. 12. 
sept. 1840 in Brugen. 
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6. Consulendum SS. Domino pro additione permissiva 
nominis s. Joseph, sponsi B. M. V. in collecta ,A cunctis/ 

Facta per me Card. Praef. relatione ad Sanctitatem 
Suam, eadem benigne annuit. S. R. C. 17. sept. 1815. Urb. 
et Orb. 

7. An 3. Joseph, in oratione ,A cunctis' et in suffragiis 
sit praeponendus ss. apostolis Petro et Paulo ? Resp. : In 
oratione ,A cunctis' idem servetur ordo, qui in litaniis ma-
joribus praescribitur. S. R. C. 11. maji 1743 in Senen. (Ergo 
praeponendus s. Joseph, ss. apostolis.) 

8. Utrum in oratione super populum ad verba — ,Hu-
miliate capita vestra Deo' — sacerdos debeat inclinare se 
versus librum, vel versus crucem ? Resp. : Servetur peculi-
aris rubrica feria IV. cinerum nihil praescribentis. S. R. C. 
16. mart. 1833 in Veronen. 

9. Sacerdotes curam animarum exercentes pro sua 
commoditate apud se in domibus suis retinent sanctum oleum 
infirmorum. Quaeri tur: an attenta consuetudine, hanc pra-
xim licite retinere valeant ? 

Resp. : Negative, et servetur rituale Romanum, exce-
pto tamen casu magnae distantiae ab ecclesia ; quo in casu 
omnino servetur etiam domi rubrica quoad honestam, et de-
centem, tutamque custodiam. S. R. C. 16. dec. 1826 in 
Gandav. (A győri püspöki körlevelekből.) 

VEGYESEK. 
Bibornok herczeg-primás ő eminentiája, kinek a nagy-

kéri rom. kath. hivek már eddig is oly sokat köszönnek, 
atyai kegyességét és jótékonyságát legközelebb ismét azzal 
tünteté ki : hogy a nagy-kéri templom tornyának kijavítá-
sához 50 o. é. írttal járulni méltóztatott ; — mely atyai ke-
gyességeért az összes hivek forró hálában kérik a mindenek 
Urát : hogy ő eminentiájának oly drága, jótékonyságteljes 
életét még minél hosszabb időre tartsa és terjeszsze. G. A. 

Meghívás a pesti Oltáregylet hazai szegény templomok 
fölszerelésére szánt egyházi készleteinek megtekintésére, 
melyek a piaristák gymnasiumi épületének 1. emeletén má-
jus 13-tól kezdve 21-ig, azaz piinköst hétfőig bezárólag, köz-
szemlére tétetnek ki, és pedig első nap déli 12 órától, a kö-
vetkező napokban pedig reggeli 7 órától esti 7 óráig. — Az 
egylet igazgatósága egyszersmind az illetőknek tájékozásul 
ajánlja, hogy a folyamodmányok a kiállitás előtt, mely ren-
desen pünköst előtt egy héttel kezdődik, legalább 6 hóval 
előbb küldessenek be. A karácson után beadott kérvények 
ritkán vétethetnek kellőleg tekintetbe ; a kiállitás ideje tá-
ján érkezettek pedig mindig a jövő évre tétetnek el. 

,Alvidéki lapok' irják : „Városunk plébánosa fötisz. 
Latinovics Gábor prépost ur ö nagysága, mig egyrészről sa-
já t tetemes áldozatával s gyűjtéssel siet inségsujtotta hívei-
nek vigasztalására, már más részről egy igen szép és kor-
szerű eszmének megtestesitésén buzgólkodik, különben is 
bokros teendőinek közepette. Mig ugyanis a nép- és vasár-
napi iskoláknak vallás-erkölcsi fölvirágoztatása körül sarkal 
pásztori buzgalma : addig az iskolákból kisarjadzott kézmi-
ves ifjak vallás-erkölcsi útbaigazítása sem kerülheté ki éber 
figyelmét ; miért is most egy Legény-egyletnek megalakítá-
sán fáradozik, melynek czélja lenne : a hitéletnek élesztése, 
a polgári ügyiratoknak begyakorlása, olvasás és szavalás, 
hazai történelmünknek és egyéb szükséges tudnivalóknak 
megismertetése, s több oly nemes foglalkozások, melyek mig 
egy részről iparos ifjainknak szellemi életét emelik, más-
részről pedig őket sok csábhelyektől visszatartva, erkölcsi 
éltöket megmentik és szilárdítják." 
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D'Andréa, szomorú helyzetű bibornoknak van testvére, 
akiről mindeddig azon vélemény volt, hogy biboros bátyá-
nak tetteit helyesli, nézeteit osztja. Adott is alkalmat erre a 
fiatalabb testvér. Legújabb levelei azonban a bibornoknak a 
józan ész, s a méltóság gyengédségének minden határait túl-
lépték, s a testvér őrgrófnak lelkismeretét felébresztették ; 
azért saját lépeseiért bünbánatos lelki állapotában saját és 
testvére hibáiért kérlelő és hódoló levelet irt a Giannelli fő-
paphoz Romában, a jezsuiták romai főnőkéhez, és a szent-
atyához, mindenikben irván : „biboros testvérem leveleinek 
irása, és közzététele keserves fájdalmat okoztak lelkemnek ; 
hiszem, hogy ezeknek Írásában sem szabad akarata, sem 
tiszta elméje nem volt." Saját tévedését is megbánja, és ro-
szalja. — A bibornok viseletének megértéséhez tehát a kulcs 
a testvérőrgróf szava : ,megháborodott elme' s ez által a sza-
bad akarat hiánya, melynek következtében tettei minden 
betudástól mentekké válnak,egyedül helyzete marad siralmas. 

Mult évi nyáron a lőveni-amerikai missiói házból Ame-
rika különféle részeibe elköltöztek a kath. egyház gyarapí-
tására : Ryckere, Korst, Nyssen, Haupto, Wermers, Janssen 
és Spalding; 1865 nov. 19-én Marseilleben hajóra szálltak 
Bongáliába Saulnier, és több néne a szentcsaládból ; Liver-
poolban pedig Dahomey-tartományba menendök Burlaton 
József, és Bouche Péter, a toulousi megyéből. 

Turinból a húsvétkor felküldött péterfillér e követ-
kező föliratot viselte : „Pius IX Pont. Max. — prid. idus 
apriles an. MDCOCL Caieta redux regnum recepit — prid. 
id. april. MDCCCLV ad S. Ilagnae via Nomentana maxi-
mum vitae discrimen evasit — sic ferente Dei voluntate — 
qui perpetuum vicario suo triumphum de hostibus pollicitus 
— ejus incolumitati vel ipsis prodigiis apertissime prospexit 
— tanto rerum successu laeti alacres — quotquot per Ita-
liam catholicam doctrinam profitemur — diem festum anni-
versarium pie recolimus — verissimum coelestis patrocinii 
testem auspicem futurae faustitatis." 

Svédországban az aUcotmány átvizsgálása megtörtént, 
de hogy a katholikusok képviselők lehessenek, az meg nem 
engedtetett. Születés, méltóság, nagy birtok nem kívántatik, 
hogy valaki képviselő lehessen; de országos törvénynyel kí-
vántatik, hogy protestáns legyen. A protestantismus minden 
sectája bir jogokkal, csak a kath. hit száműzve van a pol-
gári életből. Tekintsük Svédországot, Dániát, Norvégiát, 
Muszkaországot, hasonlítsuk össze a kath. államokkal, nincs 
sehol türelmetlenség, csak a prot. országokban. Valóban, ha 
a vallásos türelem a műveltség postulatuma, a nem-kath. or-
szágok ezen postulatummal még nem bírnak. 

Martius Antal, prot. lelkész, s bölcsészettudor Koer-
bitz-ben, Csehországban kath. hitre tért. Fia már mult évben 
tért meg. Az atya Humboldtot kisérte európai utazásaiban. 

Görögországban a szentzsinat nem akarja püspökké 
szentelni a király által nevezetteket. A zsinat állandó tagja 
az athenei érsek ; egyet a kormány nevez, a kettőhöz járul 
még három öregebb püspök. Ezen öt tagból áll a zsinat. Az 
üres püspöki székre a zsinat tesz felterjesztést, 12 személy-
ből, ezek közöl választ a király. A kormány erősen van 
comprommittálva a zsinat változott véleménye által; a mini-
ster durva kifakadásokra tört a zsinat ellen ; a zsinat pa-
naszt tett a királynál, a király csudálkozását jelenté ki a 
zsinat viselete fölött, miután az általa jelöltek közöl tette a 
választást. — A görögországi liberalismus nyomoraihoz még 
ez is tartozik. 

Broquet ezredes búcsufogadtatásra jelentkezett a szent-
atyánál, hazatérésbon levén Francziaországba. Broquet zsidó, 
s az, aki két év előtt egy őrmestert lelövött a castelgan-
dolfoi pápai seregből egy csetepatében. A szentatya kegye-
sen fogadta, Broquet ezredes a szentatya arczképét kézbon 

tartva, kérte, hogy a szentatya saját kezével irjon reá vala-
mit emlékül. A szentatya ezt is kegyesen teljesítette, s Bro-
quet ezredesnek emlékül eme szavakat irta az arczképre : 
„Amice, ad quid venisti ? Pius IX." 

Wolonczevski, samogitiai püspök tömlöczbe tétetett. 
Bün az volt, mivel egy kath. fiút oKtatott, mint kelljen kath. 
módra keresztet vetni. A kath. hit annyi mint lázadás a 
muszkák előtt. Litvaniában már csak a mohilewi érsek vau, 
a többi tömlöczben, vagy Siberiában. 

A londoni, genfi bibliatársulat nagyban dolgozik, hogy 
az olaszokat a kath. hittől elszakítsa. Elszakíthat néhányat, 
hogy a hitetlenségbe ragadja. Nápolyban legtöbb ügynökei 
vannak a társulatnak. A nép sokszor kegyetlenül bánik az 
ügynökökkel. Mezzacaunone utczában imaházat rendeztek, 
amint az igehirdető kezdett a pápa ellen kikelni, fütyülés, 
kődobálás, homokszórás űzte el őt a szószékről. — Casertá-
ban egy igehirdető értekezéseket nyitott a pápaságról. 
Amint megkezdődött az első értekezés, a nép trombitával, 
dobbal berontott az udvarra, a terembe, fütyült, tombolt, 
rontott, tört, amit talált. 

Midőn ,Gladiateur' franczia ló a Derby-jutalmat az 
angolórszági gyepen megnyerte, egy angol 200 Lajos-ara-
nyat igért, hogy a győztes lónak sörényéböl gyűrűt készít-
tethessen. Az angolnak lóereklye keli. Az amerikaiak is 
pénzért mutogatták azon állítólagos női ruhát, melyben 
Davis Jefferson elfogatott volna. Ez forradalmi, ez demo-
craticus ereklye. I I Fridi ik az ö hűséges kutyájának szőrét 
melljén hordozta, kétségkívül igen méltó ereklye. 

Smet atya, Kansasból, De la Croix-hoz, aki ott első 
hitküldér volt, igy ir : „Ön még emlékezik a vadonról, hol 
első hirdette az Isten igéjét. E vadon, mint egy tündéri 
ütéssel, most városokat mutat fel, hol a földmivelés virágzik. 
Az anyagi haladással a szellemi versenyt fut. Miège apostoli 
helyettesnek 20 papja, 25 temploma, 35 állomása, 15 inté-
zete van , melyek szerzetesek által kormányoztatnak." 
Igaz, mai nap, a pap semmit sem tehet szerzetes nélkül; de 
a szerzetesnek, mielőtt pap jönne a vidékre, hivatása sincs. 
Mind a kettő az Isten országát alapítja, gyarapítja. 

Marietti Péter turini nyomdász a Propaganda nyom-
dájának igazgatójává neveztetett ki a szentatyától. A Pro-
paganda nyomdája egyedül és kitűnően tölti be a sajtó hi-
vatását, hogy csak az igazság szolgálatjában működik : sok 
nyomda megy e nyomdokon Európában. XVI Gergely pápa 
a Propaganda elnöke volt, az 1842-ben kiadott „Specimen 
caracterum typographiae s. consilii christiano nomini propa-
gando ss. D. N. Gregorio XVI Pont. Max. idem typogra-
phaeum invisenti oblatum," mutatja, hogy 22 asiai, 27 euró-
pai, 3 africai, 3 americai nyelven adott ki nyomtatványokat. 

Az európai államok között Francziaország évenkint 
költ 2,133, 408,825 frankot, Angolország 1,672,250,000, 
Muszkaország 1,504,105,475, Italia 961,067,875, Austria 
927,607,874 , Spanyolország 653,100,100 , Poroszország 
513,551,375 frankot. A szabadság tehát Napoléonok alatt 
legdrágább. Austria a sorban ötödik ; de ha Herbst, Giskra, 
Kuranda vezetése alá kerülne, bizonyosan első sorba lépne, 
mivel a szabadelvűek legnagyobb tékozlók, szabadság he-
lyett a pénzvesztegetést szeretik. A rostán is marad valami. 

Figyelmeztetés. Balmes Jakab „A protestantis-
mus és catholicismus, vonatkozással az európai polgáriso-
dásra" czimü müvének második kötete folyó hó végével el-
liagyja a sajtót; miért is tisztelettel fölkérjük mindazokat, 
kik a nevezett müvet birni óhajtják : szíveskedjenek meg-
rendeléseiket mennél előbb megtenni, hogy igy a példányok 
szétküldéséről idejekorán intézkedhessünk. Kelt Pesten, 
22-dik r. gyűlésünkben, pünköst hava 6-án 1866. A pesti 
növendékpapság magyar e. i. iskolája. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XIV. 

( P r é d i k á c z i ó s k ö n y v e k . ) 

3) Egyháztörténelem. — Az egyház, mint Isten 
országa e földön, — melynek tagjai, a szentirás, és 
hagyományhoz alkalmazott egyházi tanitás, szoká-
sok, és szeretet vezérfénye, és vezetése mellett, kell, 
hogy keressék üdvöket, e mulandó élet korlátai kö-
zött mozog, eszközli rendeltetesét, mignem határai 
a végitélet napján, az örökkévalóság felé terjesztet-
nek. Az egyház e földi életét hirdeti a történelem. 
De azt minden pap tudja, legalább tudnia kell, hogy 
az egyháztörténelem tanulmányozása nemcsak sok 
tudásra méltó adatokkal gazdagitja őt, hanem táplá-
léka is, az egyház iránti kegyelet, szeretete és lel-
kesedésének. Miután az egyház, mint Jézus Krisz-
tus jegyese, hasonlólag isteni vőlegényéhez hamis 
vádlók-, aljas üldözésekkel van környezve, s utai 
vajmi gyakran a keserű szenvedés útjaivá válnak, 
lehetne-e másképen, minthogy az egyház elsőszü-
löttei az áldozárok, az egyházi élet e titokteljes 
szenvedéseibe, valamint örömeibe is beéljék magu-
kat, s abból ismét saját üdvök eszközlésére a legerő-
teljesebb eszközöket merítsék? És az egyház e ti-
tokteljes életébe minden hivők is bevezetendők, azért 
szükséges az egyház szónoklati előadásoknál, hogy 
az egyházi történetet is használjuk. — Ha állítom, 
hogy például az egyházi élet legszebb virágzásban 
ott van, hol a töredelem, és Oltári-szentségbeni ré-
szesülés leggyakoribb : bizonyára hallgatóimra meg-
indító behatással leend, ha nekik ez igazságot törté-
nelmileg is felmutatom, ha tehát a jámbor, és üde 
katholikus élet korszakát, midőn e gyakorlat ottho-
nos volt, lefestem, avagy a szellemi nyomort, és er-
kölcsi sülyedést adom elejbek oly korszakban, mi-

dőn a szentségek e boldogító gyakorlata egészen ki-
ment szokásból. — Ha megfoghatóvá akarom tenni, 
hogy az Urnak szavai : ,portae inferi non praevale-
bunt adversus earn1, e jelen perczig teljesedésbe 
mentek, ezt történeti visszapillantás nélkül épen 
nem tehetem, valamint más egyéb tárgyak is csak 
az egyházi történelem segélyével derithetők fel. És 
e forrást annál kevésbé hagyjuk használatlanul, 
minthogy ily történeti okadatolások a hallgatókban 
rendesen nagy érdeket költenek, sa történeti valóság 
és eseményekkel igazolt állítás emlékükben szilár-
dabbul megmarad, mintha az elvontan és szárazan 
adatik elő. 

Mint központját az egyháztörténelemnek, én a 
szentek életét jelelem ki, amiért is a szentbeszéd 
vajmi sokat nyer élet-, és elevenségben, ha ez, oly 
gazdag s kifogyhatatlan készletből is meritünk a 
szent tanitási hivatal emelésére. Én azért mindig 
igen czélszerünek tartottam és tartom, ha változa-
tosság kedvéért némelykor eltérve a vasárnapra 
rendelt evangéliumtól, az e napra eső szentnek éle-
tét szövi be a beszédbe, vagy ha azon napra nem 
esnék, az elmúlt hét valamelyik szentjének magasz-
tos s áldásdús élete felett elmélkedik a lelkipásztor 
hivei előtt. És én ezt, ha kellő mértékben használta-
tik, azért is jogos és hasznosnak tartom, mert szük-
séges, hogy a hivek is bevezettessenek az egyházi 
év csudaszerü épületének ismeretébe, mely szerint 
az egyháznak majd minden napra egy ünnepe van, 
és mely rendelkezése által, a szentek egyességérőli 
hittanitás gyakorlati megoldást nyer. És mert oly 
ritkán történik meg, hogy az egyházi beszédek és 
katekezisekben figyelem fordittatnék a szentek éle-
tére, nem csuda, hogy oly csekély azok száma, kik 
a keresztény tökéletesség legalsóbb fokán is tenné-
nek kisérletet. — Itt bizonyára áll : „verba movent, 
exempla trahunt." Azonban ha e forrást használni 
akarjuk, vigyáznunk kell, hogy túláradozók ne le-
gyünk, vagy a szentnek oly rendkivüli viszonyait 
állitsuk fel követés végett, melyek csak Isten rend-
kivüli kegyelmének müvei. Az egyházi szónokok, 

39 



legnagyobb részben, magok okai. ha hallgatóik a 
szentek követésétől felmentik magukat, miutáin ez 
utóbbiak a szónokló által oly messze távolba jutot-
tak, ahelyett hogy megmutatta volna, hogy aso il-
lető szent ugyan azon kegyelemszerekkel és esz-
közökkel, melyek minden kereszténynek rendel-
kezésére állanak, jutott küzdelem és fáradal-
mak után a tökély azon fokára, melyet elfoglal, s 
hogy ez erélyes küzdők és győzők minden nem- és 
állapotban találhatók. — E homiletikai megfigye-
lése a szenteknek, kivált napjainkban, hol a keresz-
tény hitélet annyira hanyatlik, én azt hiszem, hogy 
óhajtandó, hogy az minél gyakoribb legyen, miután 
szükséges, hogy a vastag materialismusnak, mely 
sokaknál a lélek velőjéig behatott, gát vettessék, 
hogy kinek szeme van, lássa, kinek füle van, hallja, 
hogy a kereszténynek végczélja nem a testnek töl-
tözése, nem a sziv gyönyörei tömjénezésében, nem a 
folytonos mérsékietlenség, s végre az oly divatossá 
vált, eléggé nem sajnálható öngyilkosságban van. 
Csakis a katholika egyház annyira megvetett szen-
teinek követése képes egyedül az emberiséget, mely-
nek ezrei és ezrei erkölcsi sülyedés mély fertőjében 
egész nyakig úsznak, megmenteni, s örökké igaz 
marad : extra Ecclesiam nulla salus ! 

4.) Világtörténelem. — Ha a világtörténelem 
keresztény szempontból semmi egyéb, mint Isten 
terveinek az emberiségben, s ez által létesitése, s lia 
igy a világtörténelem minden talányai csak vallá-
sos megoldást találhatnak : már ez által is igazolva 
van, hogy a papnak igehirdetői tiszte teljesítésében 
e forrást is használnia lehet és kell. Hiszen maga a 
történelem ezerszeres tanuja, hova jutnak egyesek, 
hová egész népek és nemzetek, ha a kereszténység 
világánál, vagy a halál setét árnyában vándorolnak? 
Ha teszem, beszédemben azon föladatot kell meg-
fejtenem, hová juttat egész népeket a vallástalanság 
gonoszsága, mint követi a vallástalanságot az er-
kölcsök elvadulása; nem fogok-e a történelemből is 
felhozni okokat és védveket, melyek felmutatása 
magát a legelfogultabbat is felvilágositandja? Vagy 
ha kézzel-foghatólag akarom bemutatni hallgatóim-
nak, mily átok fekszik a jogtalanul szerzett vagyo-
non, nem a világtörténet fogja-e nekem a legtalálóbb 
példákat szolgáltatni ez egész nemzeteket megmér-
gező gonoszságra nézve, melyekből világosan kitű-
nik, hogy az igazságos Isten büntetése már e földi 
életben is oly igen észrevehető? 

A világtörténetet világitélőszéknek nevezték, s 
habár az emberi eseményeknek fonalszálai oly mé-

lyen el vannak is rejtve, keresztény szempontból te-
kintve valljuk, hogy mindazok a világ kormányzó 
Isten kezeiben központosulnak, ki áldva, majd bün-
tetve vezérli az eseményeket, kinek vezérlete alatt 
meg kell hajolnunk, ha üdvünket biztositani akar-
juk, de fel is támadhatunk ördögi merészséggel, ha 
kárhozatunkat óhajtjuk eszközölni. 

A világtörténelem homiletikai használatára 
nézve, egynémely történészek eljárása igen czélsze-
rünek látszott nekem, azoké t. i. kik úgynevezett 
történeti és jellem-képeket és vonásokat, melyek 
egész időszakot mutatnak fel, irtak le ; — épen ugy 
van a szentbeszédekben is, hogy az ily történeti ké-
pek felhasználása frisebb szinezetet ád a beszédnek, 
s annak gyakorlati jelleget kölcsönöz. Végre a hall-
gatók saját sorsukat tanulják megismerni az isteni 
gondviselés világánál, miből az Isten akaratábani 
megnyugvás és kész odaadás szent erénye származ-
hatik, amaz erény, melynek birtoka nélkül az ön-
gyilkosság egyetemes óvszerré vált, az emberi nyo-
mor és szükség elkerülése végett. 

5) Lelkipásztori tapasztalatok. — A hitszónok 
— úgymond Weber Beda — amint mi azt magunk-
nak képzeljük, a hű és szorgalmas lelkipásztorko-
dásnak köszöni legnagyobb erejét, mely őt tapasz-
talttá, és ennek folytán beszédessé is teszi, hogy az 
emberi sziv minden szükségeiben enyhet adni tud-
jon, hogy megküzdjön a balgaság gondatlanságai és 
az „őrült világ" — mint azt Göthe nevezi — hála-
datlanságaival. Hitszónokok lelkipásztorkodás nél-
kül olyanok, mint katonák harcz, és puskaporszag 
nélkül kiképezve a diszelgésre, s hogy az ártatlan 
hallgatók és nézőket kivont kardokkal megszalasz-
szák, de arra nem valók, hogy a harczba rohanjanak, 
a vértől az irtózatig félnek." — (Id. hely. 421. 1.) A 
hitszónok soha nem mondand gyakorlati beszédet, 
hacsak lelkipásztori tapasztalatait nem használja fel. 
Tarthatunk e nélkül éveken keresztül „szép" beszé-
deket, de azoknak vajmi kevés hasznuk lesz hallga-
tóinkra nézve. Előadásaimnál szükségképen ott kell 
lenni lelkipásztori tapasztalataimnak, akár erényt 
ajánlani, akár a bűntől visszarettenteni akarom hi-
veimet. E tapasztalatok vezérelnek engem, ha esz-
közöket és utakat akarok ajánlani bizonyos kitűzött 
czél eléréséhez; ezek tanitanak meg az akadályokra, 
melyek annak elérésében hátráltatnak. Pásztorko-
dási tapasztalataim juttatják eszembe, hogy ez, vagy 
amaz uton, melyen már egyszer haladtunk, üdvöt 
nem várhatunk, ezek tüntetik fel, s mutatják elő, az 
én tulajdon hibáimat. És épen azért megfoghatatlan 
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én előttem, hogy egy pap, kinek értelme és lelkismerete 
van, minden előkészület és alkalmazás nélkül, mikint ragad-
hat elő egy prédikácziós könyvet s elmondja a beszédet, s 
többnyire olyat, mely a hallgatóság s népe igényeire nézve 
gyakorta messze távolban van. — A lelkipásztori tapaszta-
lás, megbecsülhetlen szükségü prédikáczió-raktár, melyet 
kell, hogy kizsákmányoljunk, hacsak hasztalan csevegők 
lenni nem akarunk ; — és mint e tapasztalatoknak egyéni 
kinyomatuk van, épen ugy van a szentbeszéd is, szükséges, 
hogy az az egyénekhez alkalmazott legyen. — Például, ha 
kitűztem, hogy a törvénytelen házasságok bűne ellen fogok 
szónokolni, mindenekelőtt szükséges, hogy tapasztalataimat 
tanácsul vegyem, s megfontoljam, hogy a községben mily 
alacson, vagy mily magas fokon áll e bűnnek erkölcsi szem-
pontból vett megitélése; kétséget sem szenved, hogy egész 
más jelleme lesz beszédemnek, ha a megitélés emelkedett 
lábon áll, ha úgyszólván ily botrány felett átalános megdöb-
benés, s visszatetszés uralg a községben, mintha, mikint az 
fájdalom sok községekben történni szokott, egész községek 
ily bűnös események felett meg sem ütköznek, s legfeljebb 
néhány gúnyos észrovétel tétele után, az adiaphorákhoz szá-
mítják. — Ha e bűnre nézve tapasztalataimat nem veszem 
tanácsul, bizonyára életlen fegyverekkel harczolok az ellen. 
— Azt kellene természetesen hinnünk, hogy az emiitett 
pásztorkodási tapasztalatok használata magában értetik, 
azonban ennek használata gyakorta elmarad, mivel nincs 
mit felhasználni, mert ugy látszik nekem, hogy nem minden 
plébános tekinti szivéhez nőttnek a kötelességet, hogy nyája 
felett valódi pásztori szemekkel őrködjék, pedig oly közel a 
szükség és követelés erre nézve, annyi a veszély, mely fe-
nyegeti a nyájat, hogy ezt szem elöl tévesztenünk egy 
perezre sem szabad. Már magában a lelkipásztorkodás fogal-
mában van a szükség, hogy minden eseményekre kiterjesz-
szük figyelmünket, a belső lelki élet tulajdonait, valamint 
hiveink külviszonyait éber figyelemmel kisérjük, hogy igy 
mennyire az emberi erő engedi, mindenki szükségeihez ké-
pest, alkalmazott segélyt nyújthassunk. 

6) Az elme és értelem. — Elismert dolog, hogy a ke-
resztény igazságok, bizonyos fokig, a keresztényileg müveit 
elmének bebizonyíthatók, és hogy némely igazságok felderí-
tése és megerősítésére épen szükséges is a hallgatók értel-
mes belátása és megfontolására utalni. Hogy itt nem a nyo-
morult és istentelen észhitüekről szólok, kik mindennek meg-
magyarázhatóságát követelik, az nagyon természetes ; de 
nem szabad felednünk, hogy a józan ész-érvek szerencsés 
pillanatbaui használata a hallgatóknál múlhatatlanul érde-
ket ébreszt, már azért is, hogy ezáltal ez vagy amaz igazság 
megvitatásánál ők is tettleg közreműködjenek, oly inger ez 
a gyarló embernél, mely még a legfőbb igazságok irányában 
is kielégitést követel ; és ha valamely dolog okszerűségét, 
vagy oktalanságát tisztán, és csalhatatlanul kimutattuk, bi-
zonyára senki sem akar sem annak beismerésében, sem an-
nak elvetésében hátramaradni. 

Igy például, ha a vasárnap megszentelése és megtartá-
sáról szólunk, bizonyára igen helyes leend, ha az isteni és 
egyházi rendeletek felhozása mellett, magára a józan észre 
is utalunk, s abból igyekszünk megmutatni a vasárnapok 
megszentelésének szükségét, s ez czélszerü leend még akkor 

is, ha ezen érvnek használata a f entebbi parancsok jogszerű-
sége, s üdvös voltának kimutatására szolgáland. — A legká-
bább is felfoghatja, hogy már maga a test jólléte is követeli, 
hogy nyugalma és pihenése legyen, s a szakadatlanul foly-
tatott munkásság felemészti azt. És ha maga az Isten nem 
lett volna tekintettel e természeti szükségre, s nem rendelte 
volna világteremtésétől,s nem erősitette volna saját példájával, 
hogy egy nap pihenjünk; az ember maga érezve gyengeségét, 
egy pihenő napot vagy időt, kell, hogy rendelt legyen ma-
gának, mit magok az ünneprontók, a vasárnapot gúnyolok 
is bizonyitnak, midőn megvetve az isteni parancsot, az általa 
rendelt nap megszegésével hétköznap pihennek. A szent és 
még legalantibb körben is szükséges rend, és összhangzás 
tekintetéből tehát, maga az Ur a világ teremtésekor egy 
pihenő napot rendelt, melyet az embereknek, mint Isten te-
remtményeinek elfogadniok kell, és mind azt szentül meg-
tartaniok, mit az egyház Istennek e földön helytartója erre 
nézve rendel ; — és igy tovább. — Ily ész-érveket a legje-
lesebb szónokoknál is találunk ; mert az értelemnek joga 
van ahoz, hogy ő mint Istennek ajándéka, teremtőjének, és 
urának dicséretére és magasztalására liasználtassék. 

7) A természet. — A természet, a mindenható és leg-
bölcsebb Isten magasztos müve, gyakorta Isten képes köny-
vének neveztetik ; mely elnevézés eléggé nyilt utánzás arra, 
hogy a keresztény hitszónok e könyvet lehető szorgalommal 
használja, s abból saját hiveit és lelki gyermekeit is olvasni 
és elmélkedni tanitsa. — Es ezt leginkább két módon érheti 
el. Mindenekelőtt az által, hogy épen a teremtést veszi Isten 
különbféle tulajdonairól stb. tartandó tanításának alapjául. 
— Ez épen oly gazdag, mint gyakorlati érvforrás, melynek 
igazságát a gyermek is beismeri. Másodszor a természet a 
hasonlatok egy roppant tömegét szolgáltatja a hitszónok-
nak, a legfenségesebb tanok felderítésére is ; és e módszer-
hez annál inkább fog nyidni a lelkipásztor, minthogy erre 
példaképe maga az isteni mester, kit e részben is a legkitű-
nőbb hittanárok és lelkivezérek oly édes öröm, és odaadás-
sal követtek. — A számosak közül, csak Rodriguez Alfonst 
emlitem, kinek ily czimü könyvéből : „A tökéletesség gya-
korlata" stb. minden keresztény hitszónok, és hitoktató 
váltig megtanulhatja, mily egyszerű, mégis találó, s vonzó 
modorban lehet a teremtés, s a természet nyomán a szent 
tanításokat mintegy megtestesíteni. — Hogy e beszédmodor 
hasznos voltáról szóljak, tartozzék bár a hallgatóság a mü-
veitek, vagy műveletlenek osztályához, arra bizonyára nincs 
szükség, mindenki meg lévén arról győződve. 

line ezek a prédikácziós könyvek, melyek tanulmá-
nyozásával, egy katholikus papnak, hitszónoki magas tiszte 
teljesítésére foglalkoznia kell. Es ha a szent szónoki hivatal 
élte feladatának egy részét teszi, ugy szükségképen kell, 
hogy e tanulmányozás is élte feladatának egy részét tegye, 
és én el sem tudom képzelni, mi menthetné fel öt, e magasz-
tos feladatának teljesitésétöl. Nincs semmi a nagy világon, 
mi a haláltól, s végezélunk elérésétől felmenthetne bennün-
ket, épen ugy ne legyen semmi, mi által kötelmeink teljesi-
tésétöl visszatartatnánk magunkat. Egykor számolunk Isten 
előtt, azért ki kétkedik a mondottak igazságáról, képzelje 
magát halálos ágyán, s ugy elmélkedjék azok felett. — Nem 
kielégítők, miket e tárgyalásban elmondék '? csak kísérlet 
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volt az ; — nem az adomány nagyságát, de a szivet, mely-
lyel adjuk, nézi az Ur, cujus nomen, sit benedictum in sae-
cula. T. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
r 

SZATMAR, maj. 5-én. A káptalani helyettes, nagy-
prépost ur következő körlevelet menesztett a megye papsá-
gához : „Venerabiles fratres ! Deíieiunt verba, quibus do-
lorem ex amissione praesulis nostri desideratissimi, excellen-
tissimi ac reverendissimi Domini Michaelis Haas conceptum 
débité expriinamus. Quod intimo quodam animi dolore sub 
auspiciis novi anni vobis fratres dilectissimi indigitabamus, 
verissima fuere ; monuimus tunc, ut gaudiis nostri s de eo, 
quod Domino, in cuius manibus sortes hominum sunt, iubente, 
angelus necis omnibus nobis albo cleri dioeceseos inscriptis 
anno 1865. parcere iussus vivos nos reliquit, qui misericor-
dias Domini praedicemus, temperemus ex eo, quod excellen-
tissimus praesul gravi morbo detentus, omnium nostrum 
quasi dolores supportet. Temperaudum merito gaudiis fuit, 
quum Dominus, cuius providentialia iudicia inscrutabilia 
sunt, commune poposcerit sacrificium, auferens nobis eum, 
qui noster omnium fuit. Quis qualisve fuerit, quem amara 
nobis abstulit mors, aestimare difficile est. Juvaret nosse et 
penetravisse totum cor, amore in suos, quos in finem usque 
dilexit, pie nissimum ; oporteret aestimare salutiferos labores 
omnes, quos in emolumentum reipublicae utriusque exantla-
vit ; necesse foret comprehendere molimina proinovendae 
institutioni publicae intenta, perennibus tabulis inserenda et 
pro gloria pie denati in generationes salutifera futura. At, 
quis ea, quae per inaestimabilis activitatis suae decennia sa-
luberrime gessit et égit, mente revolvere, condignis laudibus 
minima celebrare valebit ! Praestantiam eius exaequare di-
cendo arduum est. 

Adumbrata quaepiam sint. Natus fuit piae memoriae 
antistes noster die 8-a április 1810 in oppido Pinkafő, dioe-
cesis Sabariensis et comitatus Castri-ferrei honestis ac devo-
tis catholicis parentibus. Elementares scholas in loco nativi-
tatis suae, gymnasiales vero Sabariae, studia philosophica in 
urbe Quinque-Ecclesiensi, theologica autem in collegio Paz-
maniano penes celeberrimam universitatem Vindobonensem 
praeclaro cum scientificae culturae suae fructu frequentavit, 
terminavit ac absolvit. Cuius quidem scientificae culturae 
suae specimen rnox conspicuum per id reddidit, quod laurea 
doctoratus e scientiis philosophicis in universitate catholica 
Pestiensi fuerit insignitus. — Absoluto cursu theologico ad 
dimissoriales eius temporis episcopi Quinque-Ecclesiensis, 
Sabariae ab episcopo Andrea Bőle ss. ordinibus iniatus a. 
1834. in presbyterum ordinatus est, ac qua neopresbyter 
pluribus in parochiis, speciatim in Ozoraënsi, Pinczehelyensi, 
Földvárensi ac Quinque-Ecclesiensi ad s. Augustinum et in 
ecclesia cathedrali cooperatoris munere ubique ad plenissi-
mum semper contentum et zelose perfunctus est. — Anno 
1837. cathedrae historiarum universalis et pragmaticae re-
gni Hungáriáé ad lyceum episcopale Quinque-Ecclesiense 
felici selectu admotus, cathedram hanc sex annorum decursu 
plurimum condecoravit ; exhinc anno 1843 cathedrae ss. 
theolögiae dogmaticae in eodem lyceo episcopali praeesse 

coepit ac clericos, futures vineae dominicae cultores, per 
triennium salviflcae religionis nostrae dogmatibus sedulo 
imbuit, ac meritis mérita addens, vacantis redditae paro-
chiae Quinque-Ecclesiensis ad Beatam Mariam Virginem 
Purificatain gubernacula a. 1846. suscepit, ubi ceu verus 
ovium suarum pastor fideles curae suae creditos tam fidei 
scientia, quam operum disciplina aedificando, munus pasto-
rale per sex annos egregie adeo gessit, ut altero iam anno 
parochialis regiminis sui, anno quippe 1847. per SSmam 
Suam Maiestatem, imperatorem et regem apostolicum, titulo 
praepositi st. Benedicti de Simegh insigniri mereretur, suis 
tantopere carus et aestimatus, ut cum a. 1853. dirigendae 
rei scholasticae, qua caes. reg. consiliarius scholasticus prae-
ficeretur, a suis, quos seu qua parochus in via salutis manu-
duxit, seu qua Ordinarius confessarius monialium spirituális 
vitae pabulo nutrivit, non sine lacrimarum profusione ac 
cordolio dimitteretur. Anno 1854 insignis ordinis Francisci 
Josephi I . eques nominatus est. Quaenam sint, quae in com-
misso sibi hocce munere praeclare gessit, quo animo provo-
vendae rei scholasticae profuit, quo zelo dissitarum in plani-
tiis inferioribus patriae nostrae incolarum proles beneficio 
scholarum, tum novitus erectarum, tum instauratarum et 
coordinatarum, ditavit, quo studio et dexteritate concinnan-
dis libris pro institutione elementari manualibus operam de-
dit, satis nota sunt e pagellis publicis, fasciculis periodicis, 
litterariis regnicolaribus et extraneis, quas opera et optime 
fundatae scientiae suae thesauris locupletare non desiit. Plu-
rima multa eruditione elucubravit opera. Prima palaestrae 
huius pericula iam qua alumnus seminarii Pazmaniani fecit, 
multa egregie additamenta contulit ad pagellas Celebris pro-
fessons linguae hung, in universitate Vindobonensi Josephi 
Márton. Cum illustrissimo D. Antonio Peitler impraes. eccl. 
Yaciensis praesule vulgavit sermone3 sacros b. Szepessy 
eppi condam Quinque-Ecclesiensis. Singulari dexteritate 
adornavit descriptionem Cottus Baranya, et lingua germa-
nica edidit , ,Gedenkbuch der Stadt Fünfki rchen," prout et 
triplicis generis sermones sacros p. m. primi sui informato-
ris Josephi WeinhofFer, parochi Pinkafőensis, scilicet sermo-
nes dominicales et festivales, — de Sanctissimo Sacramento 
et Beatissima Virgine Maria, (postremi prelo subsunt.) 

Anno 1858. ad dignitatem episcopalem evectus, mox 
ut dioeceseos huius regimen auspicatus esset, nil antiquius 
illi fuit, quam morum culturam, animorum religionem for-
tissimis, quae supremo dioeceseos pastori adsunt mediis, pro-
movere, ac ideo in s. ambone intonuit clara et sonora vox 
optimi pastoris vicibus innumeris ; pro consueta facilitate, 
multiplici occasione pluries quoque in die ad concionem di-
cere in deliciis habuit, et facundia sua, quam qui non admira-
retur, fuit certe nemo, omnibus maximo delectamento fuit. 
Aliud promovendae morum et culturae momentum, institu-
tionem pubis scholasticae singulari zelo prae oculis habens, 
innata sibi dexteritate et versatissimi magistri praestantia 
scholas visitavit, optimi institutoris insigne omnibus existens 
prototypon. In explanandis rudimentis fidei, quae adinstar 
dulcissimi lactis parvulis praeclare suppoditare novit ipsi-
ad quem avidissime convolavit parvulorum grex, conforma, 
tos o ptarem omnes sacros curiones ! Quam verus ecce divini 
mag istri sectator, suavissime monen tis „sinite parvulos ve-



nire ad me, nolite eos prohibere." Felix in vinea Domini 
cooperator, cui ipsum docentem audire, illi in scholia conver-
santi assistere licuit. E t en paucissimi vestrum sunt, qui for-
tunam hanc nacti non fuissent, decursu enim septem anno-
rum maxime dissitas dioeceseos parochias invisit, fatigari 
nescia virtute divertens ad filiales in abstrusis montium au-
fractibus dispersas, collegit et pavit oves. 

Sane multa sunt, quae brevi annorum serie, quibus di-
oecesi liuic sapientissime praefuit, egit. Facta loquuntur et 
pie recognoscet grata posteritas. Septem annorum decursu 
totidem novas erexit parochias, plurimas ad temporum exi-
gentias coordinavit scholas. Paedagogium praeparandorum 
ad magisterium scholarum elementarium instituit et legato 
notabili, vinea scilicet in Szinyér-Váralja, dotavit ; decorem 
domus Dei singulari modo dilexit et disquisito sensu, quo 
artes liberales coluit, promovit; eapitulum distinctionis si-
gno capitulari, quod a SSma Maiestate imperatore, rege, 
Francisco I. impetravit, ornari fecit; pauperes, qui in magna 
copia affluebant, ad ultimas usque bursae suae vires aluit. 
Omnibus semper accessibilis, caritate, consilio et optimae 
voluntatis plenitudine adfuit, omnibus omnia factus, obitus 
eius communis omnium, a quibus nosceretur, luctus lacri-
mabilis causa exstitit. Cum exanimis Pestino ubi diuturni 
morbi 27. martii obitu suo superaverat dolores, domum ad-
veheretur, planctus universalis, dolor intimus, contestationes 
singulari modo omnium manifestae et enunciatae gravissimo 
sermone longe clarius annunciaverunt, quisnam fuerit, quern 
saeva mors, quae in ecclesiae hungaricae diro modo grassata 
est veneranda capita, nobis praemature surripuit. Orate et 
precemini Deum pro optimi patris animae refrigerio. Pera-
manter nos rogat, cum ultimum tenerrimis his in tabulis ul-
timae suae voluntatis insertis verbis nobis inclamat vale : 

„Omnibus almae dioeceseos huius sacerdotibus gratias 
ago intimo cordis sensu pro multis et variis obsequiis mihi 
praestitis, pro patientia, qua me et debilitates meas ferre, 
pro zelo, quo desideria et mandata mea exsequi contendebant. 
Sit mihi datum de eorum salute aliquando in coelis gaudere, 
quos filios et fratres dilectos in terris dicebam. lgnoscatis, 
fratres et filii, si vos offendi et mementote mei ad altare Do-
mini, pater sanctus vos omnes servet a malo, sanctificet in 
veritate !" 

P a r e n t a t i o p r o d e n a t o p r a e s u l e e t p r e c e s 
p r o i m p e t r a n d o b o n o p a s t o r e i n d i c u n t u r . 

Nullus certe e venerabili clero dioecesano moratus est 
tenerrima pietatis officia erga pie denatum ea, quae filiorum 
est, promtitudine absolvere ; nullus, procul dubio, triste obi-
tus nuncium percepit, quin sacris litatis omnipotentem 
Deum, enixissimis precibus exorare non festinasset, ut anima 
defuncti praesulis, cuius amissionem amarissimis lacrimis 
lamentamur, ad salutis et sempiternae quietis portum re-
cipiat. 

Auguratur quidem animus animam eius ad coelestium 
sedes iam commigrasse ; quodsi niliilominus labes quaepiam 
per humanam fragilitatem contracta in altera vita diluenda 
superesset, praeter ea, quae filialis pietas privatim praestitit, 
praeter ea, ad quae venerabilem clerum tenerrimus religionis 
sensus induxit, communes una eadem die, qui in 28-am c. 

h. defixus esto, fiant pro refrigerio animae defuncti praesu-
lis orationes velim. 

Quamobrem ad infinitam Dei pro denato opiscopo mi-
sericoi'diam implorandam ordino : ut pridie i. e. vesperi die 
27. longior pulsus omnium campanarum in omnibus paro-
chialibus et religiosorum ecclesiis instituatur, die 28-a vero 
in refrigerium animae eius cantatum sacrum de Requiem 
cum Libera celebretur. Curent venerabiles fratres, ut popu-
lus praevie eatenus edocendus, quo numerosior confluât. In 
ecclesia cathedrali solemnes exsequias die 15. maii asserva-
turi sumus. Super obitu desideratissimi praesulis et viduita-
tis statu ecclesiae nostrae plorantes aliud simul nos monet 
pietatis officium, quod est : devotissimis precibus Deum exo-
rare, ut viduatae ecclesiae nostrae omnipotenti suo auxilio 
adesse, eamque pastore secundum cor suum, qui Christi fide-
les zelo apostolico regere, et incrementum religionis promo-
vere valeat, consolari quo ocius per immensam misericor-
diam suam dignetur. 

Quapropter in conformitate decretoruin ss. concilii 
Tridentini et s. rituum Congregationis ddo 22. augusti 1722. 
simul ordino : ut in cuuctis dioecesis huius ecclesiis parochi-
alibus et regularium dominica 4. post pascha, quae incidit 
in diem 29. m. h. coram exposito ss. Eucharistiae sacramento 
pro impetrando bono pastore solemne sacrum „de Spiritu 
Sancto" offeratur, sub finem missae tria Pater et Ave cum 
oratione e missa pro elig. pontifice lingua vernacula ad prae-
dictam intentionem cum fideli populo devote persolvantur. 
Oremus fratres et excitemus populum fidelem ad pie, arden-
ter et constanter orandum, ut Deus omnis consolationis be-
neficio pastoris optimi luctum nostrum amarissimum vertat 
in gaudium et consolationem spiritus. Velint omnes dioece-
sis huius sacerdotes seculares et reguläres deinceps in ss. 
missae sacrificiis sive cantatis sive lectis, et quidem cum de 
re gravi agatur, iuxta S. R. Congregationis decretum ddo 
15. maii 1819. editum etiam festis duplicibus I. et II. classis 
non exceptis, praescriptis orationibus collectant e missa „pro 
eligendo pontifice" praescripta, mutatis mutandis, adnectere 
ad illud usque tempus, quo nominationem novi episcopi fa-
ctam esse innotuerit Andreas Obermayer, vicarius capi-
tularis." 

BERLIN, april 23-án. A hirhedt hitehagyott Rouge 
Frankfur tban egy vallásinak nevezett lapot szerkeszt, mely-
ben mást alig olvashatni, mint a kath. egyház ellen szórt 
rágalmakat, piszkos botrányos dolgokat. Legutóbb a mainzi 
polgári törvényszék Ronget elitélte 9 havi börtönre és 200 
forint pénzbirságra az egyház és Ketteler püspök ellen szórt 
rágalmaiért. Ezen itélet folytán a hesseni kormány Frank-
furt szabad város hatóságától a fennálló szerződések erejénél 
fogva a bűnös kiadatását követelte. A tanács, melyben a 
szabad-kőmivesek és a kath. egyház ellenségei túlnyomón 
képviselve vannak, megtagadta a jogos követelés teljesíté-
sét, mit a szabadoncz lapok örömnyilvánitásokkal fogadtak. 
— A vormsi helyhatóság, miután Luther emlékének felállí-
tandó szoborra egy tér átengedését elhatározta volna, és 
pedig a kath. kisebbség tiltakozása ellenére, az utólsó ta-
nácsülésben még azon igazságtalan végzést is hozta, hogy e 
czélra a kath. sz. Péter egyházának tulajdonát képző 
Domhofot szánta. A prépost és a katholikusok újra til-
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takoztak, de előre lehet látni, hogy eme tiltakozásnak ered-
ménye nem leend. — Ugyanezen országban (Hessenben) az 
úgynevezett szabadelvű sajtó piszkos eljárásának különös 
példáját adta. A „Hessische Landeszeitung" egy levelet kö-
zöl Mainczból, melynek irója állítja, hogy véletlenül tanuja 
volt egy jezsuita és egyjiölgy közötti párbeszédnek, mely-
ben a jezsuita a nöt arra birni törekedett, hogy férjét egy 
szent czél pártolhatására meglopja/állítván, hogy eme tol-
vajság nem bűn, hanem jó cselekedet. Erre Ketteler püspök 
egy nyílt levelet intézett ama lap szerkesztőjéhez, melyben 
felszólítja ama személyek megnevezésére és a tényálladék 
bővebb kifejtésére. Megigéri a püspök, hogy megyéjéből el-
űzi a jezsuitákat mind, ha ama lap eme tény valóságát be 
birja bizonyítani. A szerkesztő ahelyett, hogy bebizonyította 
volna állítását, és ennek igaz volta esetében a püspöknek 
alkalmat adott volna szavát teljesíteni, ehez egy neveletlen 
hangú levelet intézett, melyben hivatkozik egy hason, va-
lamely luxemburgi lap által közölt, és itt történt eseményre. 
De ime a Luxemburgban megjelenő „Wochenzeitung" meg-
hazudtolja a tényt, egy ottani áldozár pedig másolatban 
közli a periratokat, melyekből kitűnik, hogy a rágalmazó 
elitéltetett. Erre nem tehetett a ,Hessische Zeitung' mást, 
minthogy visszavonja állítását. A lap eddigi pártfogója, a 
progressisták feje Metz ur pedig, miután a szerkesztő a le-
vél íróját megnevezni nem akarta, a lappal minden össze-
köttetést megszüntetett. 

IRODALOM. 
L e J u d a ï s m e c o m m e p r e u v e d u C h r i s t i a n i s m e, 
p a r 1' A b b é B a u e r (P. M a r i e-B e r n a r d d u T. S t. 
S a c r e m e n t . ) V i e n n e 1 8 6 6. c h e z C h a r l e s S a r-

t o r i. 

Első conferentiájában az ember bukását és megromlá-
sát adja elő, a test és lélek felötlő roszaságából, a tehetsé-
gek elfajulásából bizonyítva be, hogy ilyenné az embert nem 
Isten, hanem saját maga önbüne által tevé. — Az emberről 
szólni, hallani mindenki előtt egyformán érdekes. Sok szel-
lemnek az Isten, kereszténység, örökkévalóság haszontalan, 
chimerikus dolog, de önmaga senkire sem érdektelen. Azért 
e kérdést állitja fel : mi az ember ? Sokan sokfélekép igye-
keztek e kérdésre felelni, bár minden kísérlet két osztályba 
vonható. A kath. egyház a kinyilatkoztatásra, különösen Mó-
zes elbeszélésére, valamint az életre magára támaszkodva, a 
keresőnek azt feleli, hogy az ember Isten képére teremtve 
szabadon és készakarva elhagyá fönséges állását, megrom-
lott s a romlást egész nemébe átszármaztatja ; filius irae, ki 
csak Krisztus által a keresztség szentségében támadhat fel 
e halálból az életre. Ezzel ellentétben a rationalismus 
az embert jónak, romlatlannak mondja, ki ha jó atya, jó 
férj, tisztességes polgár, elegendőleg lerótta hármas tartozá-
sát Isten, az emberiség és önmaga iránt. — E tan határo-
zottan hamis és veszélyes, mert az emberre hizelgö, s a hí-
zelgés elveszti az embert. Mig ellenben az egyház tanának 
igazságát maga az emberi sziv bizonyitja, melyből mint 
Pandora szelenczéjéböl özönlik ki a számtalan vétek, utálat, 
romlottság, förtelem. Ámde Isten nem teremthetett oly dol-
got, mely önmagával ellenkezik, melyből az, mi czélja el-

érésére lényegesen szükséges, hiányzik ; ha tehát hiány van 
valamely teremtményben, azt nem isteni, hanem idegen kéz 
tette : már pedig az emberiség, mint saját szivünk kiáltja, 
meg vau romolva, önmagával ellenmondásba helyezve, szük-
ségkép tehát hinnünk kell, hogy az ember eredeti jó állapo-
tából kiesett, még pedig saját vétke által. — Tekintsük az 
embert testileg és lelkileg. Igaz, hogy a test szervezete csu-
dálatos, Isten keze látszik még ra j t a ; az emberi arczban, 
melyet két kéz eltakarhat, egy egész világ szemlélhető : de 
ez csak futó villám. Ha jobban figyelemre veszszük a testet, 
gyönge, törékeny, tehetetlen lényt látunk, mely az egész vi-
lágot fáradságosan nyomorult léte föntartására fordítni kény-
telen, s miért V — hogy beteges aggá, azután meg semmivé 
legyen. Ellen lehetne ugyan vetni, hogy Isten a physicai 
roszat az első esés bűne nélkül is megengedhette volna ; 
ámde sz. Pál szavai szerint, egy ember által lépett a világba 
a bün s a bűn által a halál. Már pedig minden testi rosz 
csak a halál előzménye, ismételt ütés a fa törzsén, mig ez az 
utólsó csapásra kidől : ha tehát a halált a bün okozta, előz-
ményei is az első bukás biine által lepték el az emberi 
nemet. 

De ez csak initia dolorum, az elesés valódi következ-
ményeit a lélekben kell keresni, melynek hármas nyilatko-
zata : az értelem, akarat és jellem megromlott, elhomályosult. 
Elhomályosult az értelem, a lélek szeme; mert nem ugy lá t ja 
a világot, mint valóban létezik, nem ismeri Istent, a világot, 
önmagát ; nem ismerik a mostani felvilágosult emberek som, 
bármily büszkén nevezzék magukat a XIX. százíul fiainak. 
Nem ismeri az ész a világot. Sokat tud, sokat tett az ember, 
fölszállt a csillagokig, leszállt a tenger mélyére ; de mindez 
semmi : a tudományt nem terjedelme, hanem mélysége itéli 
meg. Egy homokszem, egy cseppviz belső lényegét sem 
tudja meghatározni az ember ; s a porszem meghághatlan 
hegy, a vízcsepp feneketlen tenger számára, melybe minden 
hánykolódó tudománya belefúl. Zárt könyv a mindenség az 
emberre nézve, ki még önmagát sem ismeri. A legkitűnőbb 
elmék önmagukról semmit sem tudnak, sőt még ennél is ke-
vesebbet, mert kézzelfogható és megalázó ellenmondások 
tömkelegébe keverednek. Nem, ilyennek nem teremthető 
Isten az embert. Ha minden állat bir a rendeltetésére szük-
séges ösztönnel, s ezzel czélját el is éri : az ember sem kap-
hatta eszét csak annak felfogására, hogy semmit sem foghat 
fel, az ember sem teremtetett csak azért oly nagygyá, hogy 
annál tisztábban érezze, mily kicsiny ő ! IIa Isten igy te-
remthette volna az embert, akkor nemcsak hitünket, de 
eszünket is el kellene vesztenünk. — Es ha az értelem oly 
keveset tud arról, mit lát, mennyit tudhat arról, mit. nem 
lát, Istenről '? A pogányság álmai, a rationalismus számtalan 
rendszerei, a scepticismus kétségei, a materialismus és nihi-
lismus tagadásai igyekeznek megmagyarázni, hogy mi az 
Isten. És ha mégsem lenne az V Igen, miután az ember el-
homalyositá Isten képét, mely benne létezett, saját képére 
képzett magának uj Istent ; és ez Isten, az uj evangeliom 
apostolainak Istene, a nyelv borzad kimondani, ez Isten — 
a rosz. — Ilyen az ember értelme, milyen lehet akarata, jel-
leme ? Az ember a jót nehezen, a roszat könnyen cselekszi. 
Bizonyos napon egy nagy püspök XIV. Lajos előtt szóno-
kolván, sz. Pál hires szavait idézé a romaiak leveléből : 



„Nem a jót teszem, melyet akarok, hanem a roszat, melyet 
gyűlölök. Más törvényt látok tagjaimban, mely ellenmond 
eszem törvényének." S a király felkiálta : „Ah jól ismerem 
ez embert!" Es mi nem ismerjük-e mindnyájan ? Nemmond-
hatnók-e mindnyájan önmagunknak, mint Náthán próféta 
Dávidnak : tu es illo vir ? Nem találtak-e fel az emberek 
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uj elméletet, egész uj szótárt a bűnök szépitésére '? Es mégis, 
ha mind az, mit kellemesnek, törvényesnek, sikernek s több 
iiyesnek neveznek, egy emberben megtestesülve, egyik-má-
siknak nejéhez, lányához, nővéréhez szerelemre csábitóau 
közelednék, minek neveznék akkor ? Bűnnek, csábitásnak, 
gonoszságnak, hitszégésnek ! E t haec omnis homo ! Tekint-
sük tehát az embert akár testileg, akár lelkileg, nem mond-
hatunk róla mást, mint e szomorú Ítéletet : bukott lény. — 
Miután ezt az első és második részben bebizonyitá, a harma-
dikban azon utat mutatja, mely egyedül képes e romlásból 
biztosan kivezetni : Jézus édes nevét hangoztatja, kit ő 
maga gyermekségében nem ismert, ifjúságában káromolt, 
férfikorában megtalált ; kit Isten elesett szüleinknek a para-
dicsomban megígért, kit a patriarchák megjövendöltek, a 
próféták megjósoltak, kiről Dávid látnoki hárfája zengett ; 
kit a zsidók négyezredéven át vártak, hogy végre meg ne 
ismerjék ; kiről Péter, a zsidóból lett keresztény és apostol, 
pápa és vértanú, a zsidóknak mondá : „Nem adatott az ég 
alatt más név az embereknek, melyben üdvözüljenek." Jé-
zus az üdvösség ; kivüle csak homály, csak kétség honol. 

Világos tényekkel megmutatván az ember bukását, 
melyet senki sem tagadhat anélkül, hogy önmagát ne ta-
gadja : második beszéde tárgyául e szomorú bukás genesi-
sét, s a romlás átszármazását az egész emberi nembe vá-
lasztja, előadván egyúttal az egyetemes törvény egyetlen 
kivételét, a szent Szűz szeplőtlen fogantatását. — Minden 
hit, melyet az emberiség vallott és vall, megegyezik azon, 
egy őshagyományból mindenhová átszármazott tanban, hogy 
egész nemünk egy embertől ered, ki utódai sorsára végzetes 
befolyást gyakorolt. Az egyház és zsinagóga e pontra nézve 
egyhangúlag nem hypothesiseket, hanem bizonyosságot, 
Mózes elbeszélésére épült ingatlan tanítást nyújt, melyet ki 
tagad, merő találgatások, kétségek feneketlen óceánjába me-
rül s elmondhatja, hogy semmiről semmit sem tud. Mózes az 
első embert, Ádámot, Istentől szabadnak teremtve, a termé-
szetfölötti kegyelem által értelmében megvilágosítva, akara-
tában jóra irányozva, mint a természetnek fönséges tehet-
ségekkel fölruházott urát irja le. De minthogy egyedül Is-
ten, a végetlen és absolut szabadság lehet önmagának tör-
vénye : minden más teremtett lény tőle függ, tőle nyeri a 
törvényt, mit szabad tennie és mit nem. Ezen törvény köte-
lezé az első embert is, ki szabad elhatározással birván, ki 
volt téve a kísértés veszélyének ; s itt kezdődik végzetünk 
szomorú drámája. A. gonosz lélek, mint azóta mindig, az 
első embert is szive, a nő szerelme által kísérté meg, s a 
csábításra hajló bukott ember súlyos büntetését az írás e 
három rettenetes szóba foglalja : nyomor, fájdalom, halál ! 
Ez az első bukás genesise, s bátran állithatni, hogy 6000 év 
óta minden vétek ez elsőt utánozza főbb vonásaiban, s hogy 
az Ádámra mondott büntetés irgalom nélkül minden utódját 
érte. Mint az első embernek, ugy nekünk is meg van szabad 
akaratunk ; mint őt, ugy minket is a törvény parancsa vagy 

tilalma irányoz ; mint ellene, ugy tör ellenünk is a kisértés ; 
mint őt, ugy minket is hiu kiváncsiság csábit a bűnre ; és 
végre, mint őt, minket is sujt bölcsőnktől kezdve a hármas 
átok, a fájdalom, nyomor és halál súlyos átka. De mint lőn 
az első ember vétke egész nemének örökségévé ? Ezt bizo-
nyítja be a második részben. — Három kérdés merül föl e 
pontnál a lélek előtt : lehetséges-e, igazságos-e, irgalmas-e 
a romlás átszármazása a vétkező minden utódjára ? Az elsőt 
illetőleg e két kérdést állítja föl : mi az Isten elleni lázadás 
következménye ? és föltéve, hogy e következmény a bűnös 
megromlása, átszármazhat-e ez atyáról fiúra ? A rationalis-
mus és materialismus tagadólag felel ugyan, de az ész, a hit 
meghazudtolja őket. Minden lényt Isten teremtett, ki neki 
czélt, ennek elérésére eszközöket, az eszközök helyes hasz-
nálatára szabályokat, törvényt adott. Valahányszor meg-
szegi az ember e törvényt, önmagában megzavarja az ere-
deti rendet ; s ha a törvényszegés állandó, a benső zavart 
állapot is állandó marad. Az ember törvénye Isten legszen-
tebb akarata, ki megfoghatatlan, de éltető és valódi módon 
az emberben lakik. A test a lélek temploma, a lélek Istené, 
ki benne él s őt jelenlétével eltölti. Amint a test a lélek ál-
tal, ugy él a lélek Isten által, s lia Isten elhagyja a lelket, 
ez meghal ; Isten pedig a lelket a halálos bün következtében 
hagyja el s távozása után a lélek puszta, kietlen sivatag ma-
rad. — Igaz ugyan, hogy a bűn mint szó, mint tény villám-
kínt elfut, de a halálos seb, melyet a lelken üt, mérgével 
megmarad, melytől nemcsak a lélek, hanem a test is szen-
ved; mert nincs oly áthágása az erkölcsi rendnek, mely 
pliysicailag is ne gyakorolná a boszuló igazságot. És ha 
ilyenek a bün mindennapi, rendes következményei, sokkal 
súlyosabbaknak kelle lenniök az első bukás után. Corruptio 
optimi pessima. Mentől magasabban áll valaki, annál mé-
lyebb esése. Első szüleink a tökély legmagasabb fokán áll-
tak, hova az emberi természet eljuthat, annál borzasztóbb 
volt tehát bukásuk következménye : a test és lélek megrom-
lása. De mint hatott át ez ártatlan ivadékaikra ? Az emberi 
sziv, az atya, anya, gyermek érzelmei hangosan, czáfolhat-
lanul bizonyitják, hogy természetünknek, tulajdonságaink-
nak, melyek azt megnemesitik vagy elsatnyitják, átszárma-
zása a szüléről gyermekére valódi, tagadhatlan tény. Mind-
nyájan megromlott, testileg, lelkileg elfajult első szülénktől 
származánk : az ö megromlott természetét, az ö elfajult te-
hetségeit örököljük mindnyájan. Ám ha ez valódi tény, váj-
jon igazságos-e, jogos-e ? A fényes mult hagyományos dicső-
ségét, az ősi név nagyságát, melyet a világ semmi kincse, 
egyedül csak századok szentesítése szerezhet meg, — az 
emberek bizonyára oly nagyra becsülik, hogy ha valaki elő-
állna s azt mondaná, hogy az örökölt dicsőség, fényes név, 
társadalmi magas állás nem illeti őket jogosan, kik semmi 
nagyot nem tettek : nemde nemes vérök fellázadva tiltakoz-
nék ily felfogás ellen ? De ha jogos és igazságos, szent és 
elvitázhatlan, hogy a dicsőség és érdem, mely nem a mienk, 
századok szentesítése által a mienk, vérünké legyen : ép 
oly jogos és igazságos, hogy a vétek és romlás nemünk foly-
tonossága által a mienk, természetünké legyen. Ha a multak 
áldását elfogadjuk, átkát sem szabad visszautasítanunk. Lé-
tezik tehát solidaritas a jó-, létezik a roszban is, jogosan és 
igazságosan. De váljon irgalmas-e ez ? Váljon Isten, a vég-
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hetlen jóság, nem sújthatta volna egyedül a vétkeseket, 
ahelyett, hogy a büntetést egész nemére átvigye ? — Ah ! 
ezek azt kérdik, mit tehetett volna Isten ? Tekintsék azt, 
mit valóban tett, mit az ember legmerészebb ábrándja sem 
várhatott. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta nemünk meg-
váltására, kiben ezerszer többet nyertünk, mint mit Ádám-
ban elvesztettünk, ki a kegyelmek örök forrását nyitá meg 
számunkra ; és ha bizonyos pontig igaz, hogy egy bün, mely 
nem a mienk, elvesztett minket, igazabb az, hogy egy erény, 
mely nem a mienk, megváltott minket. — A harmadik rész-
ben áttér a romlás egyetemes törvényének egyetlen kivé-
telére, a szeplőtlen szent Szűzre. Mit jelent e szó ; miért e 
dogma legújabb kihirdetése ? — Minden ember meg van 
ugyan mételyezve az első ember kóros betegsége által ; a 
kath. egyház azonban azt tanitja, hogy a Megváltó dicsősé-
ges auyja Isten mindenhatósága által, Jézus Krisztus érde-
mei tekintetéből, fogamzása első pillanatától fogva a bün 
minden mételyétől megóva maradt. Ez azon dogma, melyet 
annyira káromolnak, kik nem értik s nem ismerik. E dogma 
igazsága az eszen, a hagyományon, a szentíráson s végre az 
egyház legújabb végzésén alapul. Az eszen, mely lehetetlen-
nek tartja, hogy azon nő, ki a bün megváltóját volt a világ-
nak adandó, maga e bűnnek rabja lett volna. A hagyomá-
nyon, mely mindenütt, mindenkor e tan igazságát védel-
mezte. Az iráson, melynek több helye bizonyítja ezt. És 
végre az egyház csalhatatlan végzésén, melynek mint tanitó 
és törvényhozó hatalomnak teljes joga van valamely igazsá-
got, melyet századokon át hitt, bár tagadását nem tiltá el 
büntetés alatt, századok multán Istentöl nyert hatalmánál 
fogva ünnepélyesen és nyilvánosan magáévá tenni s taga-
dóit szigorú büntetés alá vetni. E legújabb kihirdetés oka 
pedig a világ mostani zavart helyzete, hogy a kételyek, 
szenvedélyek hullámzó tengerében legyen mentő horgo-
nyunk ő, a boldognak magasztalt Szűz, kinek fenséges dics-
körrel övezett trónjához bátran közeledhetünk a világ leg-
édesebb, legszeretetteljesebb szavával : anyám ! 

VEGYESEK. 
Bibornok herczeg-primás kétheti apostoli munkája 

után maj. 15-én székvárosába visszatért. Munkás, és áldás-
sal telt két hét, tantum Deus tribuat incrementum ! Közel 
8000 bérmáltatott a testvér fővárosban ; a szülők megemlé-
keztek kötelességeikről, hogy szülöttjeiket a szent hitben, jó-
ságos cselekedetre, igaz ker. életre kötelesek nevelni ; azért 
hozták azokat a megerősítő malaszt szentségének felvételére. 
Megemlékeztek, mennyi veszély fenyegeti az igaz hitet, és 
az erkölcsösséget mai nap a világon, gondoskodtak tehát, 
hogy szülöttjeik az isteni malaszttal felvértezve lépjenek az 
életbe ; megemlékeztek, mily nagy a szükség a hitet ünne-
pélyesen bevallani, egymást kölcsönösen a hitben szilárdí-
tani, buzdítani : bevallották, buzdittattak tehát a szülők, a 
szülöttek, a bérmaapák és anyák, bevallották, buzdittattak 
azok is, kik a bérmaszentség felvételénél jelen voltak ; akik 
pedig esetleg nézték, lelkökben megütettek, sokra, sokra em-
lékeztettettek. — Az ártatlan lelkű, koszorús fejjel, ruhaék-
kel járó kis leány az utczán vallásos és erkölcsi intés, buz-

dítás volt mindenkire. A nagy városokban igen szükségesek 
az ily jelenetek ; azért a herczegprimás igen sok gondot 
fordit a fővárosra. 

Renan ,Les apôtres' czimü férczmüvének fordítását 
Szász Károlytól a ,Prot. egyh. és isk. lap' 17 sz. igy mutatja 
be : „annyit (e műről) már előre is mondhatunk, hogy az a 
setétben tapogatódzás, az az „ugy látszik hogy" „talán" 
„meglehet hogy" stb. féle kifejezések, melyekkel a ,Jézus 
életében' minden lépten-nyomon találkozunk, é műben men-
tül gyérebben fordul elő, szóval e munkájában Renan mái-
sokkal positivabb alapokon jár ." (p. 547.) — Nyissuk fel a 
,les apôtres-' munkát 42-ik lapján, igy olvasunk: „Föl l e h e t 
tenni, hogy Jézus testének elsikkasztá^a a zsidók csintette. 
(Kiknek érdeke épen abban volt, hogy a test a koporsóban 
legyen.) T a l á n hitték, hogy az elsikkasztás által megelőzik 
azon zavaros jeleneteket, melyek ily népszerű embernek 
testénél, mint Jézus volt, l e h e t s é g e s e k valának. (Akik 
,crucifige' kiáltottak.) T a l á n elejét akarták venni a lármás 
temetésnek, vagy hogy sírszobrot ne emeljenek neki. Es 
végre k i t u d j a , ha Jézus testét nem a sírnak, a kertnek tu-
lajdonosa sikkasztotta-e el? T a l á n a kertnek tulajdonosa res-
tellette, hogy Jézus teste oda volt letéve, s eltávolította on-
nan a testet." — E műben Renan már positivabb alapokon 
jár, már nem találkozunk minden lépten a ,talán'-nal. Fé-
lünk, hogy az újságírói könyvbemutatások minden hitelö-
ket elveszítik. 

Székesfehérvárott megjelent, s minden könyvkereske-
dés által, vagy egyenes megrendeléssel a forditó urnái, és 
Klökner székesfehérvári könyvkereskedőnél megszerezhető : 
„A bold. Szűz Máriának követése, fordította és kiadta Hor-
váth László, székesfehérvári püspöki szertartó és szentszéki 
aljegyző. Ára 30 kr." Az egész könyvecske 8 iv, 12-ed rét-
ben, csinos kiadás, gondos fordítás, szabatos magyar nyelv. 
A mü 42 fejezetben folyik le, a ker. élet legfőbb erényeiről 
szól, ugy is ,Maria speculum vitae.' Különösen ajánlható a 
leányiskolanövendékek ajándékául. 

Grant tábornok, a déliek leigázója, 530,000 frank nem-
zeti jutalmat kapott ; azon fölül Philadelphiában fényesen 
bútorozott, 500,000 franknyi tőkével ellátott palotát. A yan-
kéek mégis jó hazafiak, a hadi szerencse valósággal nagy 
szerencse, Malborough, Wellington is elismerte ezt. 

Reunion szigetéről több creol jelentkezett a pápai se-
regbe. 1860-ban is volt több creol La Moricière alatt. Mi 
czélja lesz ezen pápai seregnek, Moniteur de l'armée irja : e 
sereg nem fogja visszahódítani a pápai tartományokat, de a 
kath. világ rokonszenvei mellett őrizni fogja a szentatya 
személyét, s féken tartani a békeháboritókat, bár kik lenné-
nek is. 

Francziaországban vári törvényszék Castellan deleje-
zőt, ki, csúfos életű levén különben is, egy családnak tiszta 
erkölcsű leányával, ezt delejezö mesterkedése által passiv 
viseletre kényszeritvén, erkölcstelenül visszaélt, 12 éves bör-
tönre és nehéz munkára Ítélte. A delejező a törvényszéket 
is fenyegette, s a birák a delejt érezvén, a bűnöst kivitették. 

Szerkesztői tndósitás. 
Erzs—os. De niortius nihil nisi bene. Fogja látni, hogy ,mortuus', 

s csak is ijesztésre jár az élők között. Az olyannak : ,ecce crucem ! Do-
mini! fugite partos adversae, vicit leo de tribu Juda,' — a czáfolás túlságos 
megtisztelés volna. Fogja érteni. Tisztelet, hála, üdvözlet ! az ismert 
baráttól. 

Ny—a. Hogyan nem volna méltó ? ! A méltók között az elsők so-
rában ; meglátja. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Lelkipás ztorkodási tárgyalások. Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XIV. 

( F a l u s i e l ö l j á r ó k . ) 

Ki valaha uj-misén szónokolt, vagy csak e ma-
gasztos alkalmi beszédeket hallgatá, tapasztalta bi-
zonyára, hogy a fellelkesült szónok többnyire alig 
talál szavakat, hogy kellő fényben tüntesse elő a 
papi hivatás örömeit, s azon nagy szerencsét, mely 
osztályrésze lett annak, ki az Ur papjává avattatott ; 
természetesen azon jó akaratú nézetből indulván ki, 
hogy egyrészt az ifjú áldozárt szent hivatásának 
kedvveli megkezdésére buzditsa, másrészt, hogy a 
hiveket a papi rend iránti tisztelet- s becsülésre ser-
kentse. Nem szólok én a szónokok e modora ellen, 
megtermé az már üdvös hatását, és sokszor sok jó-
nak lett szülője ; de ha még egyszer reám is jönne 
a sor, hogy ily alkalommal beszéljek, én ekkor 
mást modort követnék, és a papi élet örömei helyett, 
annak szenvedéseit festeném, melyek bizonyára nem 
csekélyebbek amazoknál, miben azt hiszem egy sem 
leend lelkipásztorkodó paptársaim közöl, ki ellent-
mondana. 

Egyike e szenvedéseknek, miről nyiltan ter-
mészetesen csak e lapok hasábjain, s nem uj-misei 
beszédben szólhatunk, s mely sok lelkipásztor pilla-
natait megkeseriti, az, ha oly szerencsétlenek, hogy 
községükben oly előljáró van, ki mint maga, mint 
alárendeltei részéről az erkölcsös kormányzatnak 
nem nagy barátja, s azért majd mindig ellenkezőt 
akar és tesz azzal, mit a lelkipásztor óhajt, tesz 
és tenni kiván. Azt kellene hinni, hogy minden, ész-
szel megáldott embernek be kell látni, mennyire 
szükséges és elvitázhatlan igazság, hogy az egyházi 
és világi elöljáróság egyértelmű működésében rej-
lik üdve a község anyagi és szellemi jóllétének, s ez 

egyetértés alapja leendő fölvirágozásának ; az élet 
mégis azt mutatja, hogy még ez egyszerű igazság 
alkalmazásánál is oly kevéssé figyel a világ, hogy 
bámulnunk kell aferdeségek fölött, melyek ily kéz-
zelfogható szabályoknál is előtérbe nyomulnak. — 
Mi a teendője a lelkipásztornak a dolgok ilyetén 
állása mellett? Azt hiszem válaszom sokkal kielé-
gítőbb, hasznosabb leend, ha száraz elvek és sza-
bályok helyett ide vonatkozó gyakorlati esetekre 
hivatkozom, s a lelkipásztornak mikinti eljárására 
nézve alázatos nézeteimet elmondom. 

1) Mindenek előtt a lelkipásztor, ha valamely 
községben állomását elfoglalja, nem tévesztendi szem 
elől az eszélyesség azon szabályát, hogy a bizalom-
mal, kivált kezdetben, az előljáró iránt fukar leend, 
mind hivatali mind hivatalon kivüli életét hosszasb 
ideig éber figyelemmel kisérendi, mielőtt azt még a 
legkisebb dologban is bizalmára méltatja, s azzal, 
ez vagy amaz dologban javitás vagy újításra nézve 
kezet fogand. Az igaz, hogy midőn a lelkipásztor 
uj állomására jő, többnyire az egész község telve 
van örömmel, megelőzők, szivesek az emberek, s köz-
tök többnyire az előljáró is. Kedves előttök az uj, s 
a régi minden emlékeivel pillanatra háttérbe szorul. 
Első a beigtatás napja, van lakoma, a plébános min-
denütt vidor arczokkal találkozik, hallja mint örül-
tek megérkezésén, mint kívánnak irányában min-
denben kedve szerint cselekedni, mint óhajtják, hogy 
béke és egyetértés legyen mindenben. — Nem va-
gyok pessimista, de azért okulva az életen, akarat-
lanul is ellebben ajkamon e szó : cave ! nehogy a 
beigtatás örömnapjait, a bánat perczei kövessék. — 
Sokan megbánták már a könnyenhivőséget, s a derült-
nek látszó égből nem egyre sújtott le már a csalódás 
keserű villáma. — Ebből korántsem az következik, 
mintha valamely plébániára való beléptünkkel azon-
nal a félénk és kétkedő gyávát kellene játszanunk; 
hanem megvallom, az első perczekben kötött barát-
ságokra igen keveset adok. Az eszélyes lelkipásztor 
tud szívélyes lenni anélkül, hogy viszonyokat kös-
sön, tud barátságos és kedélyes lenni anélkül, hogy 
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szoros barátságra lépjen; elfogadja a hódolatot, el a 
jó kivánatot stb. anélkül, hogy megkösse kezét; — 
szóval az eszélyesség azt parancsolja, hogy várjon 
és biráljon, ha váljon igaz arany-e amit lát, vagy 
csak csillogó fénye az álaranynak. 

2) Ha fürkészném, talán megnevezni is tudnék 
nem egyet a paptársak közöl, ki az elöljáró s meg-
hitteinek tökéletes bizalmát azért nem nyerte meg, 
mert a plébános nem volt oda vihető, hogy napon-
ként kedélyes beszélgetés s poharazás között töltse 
velők estvéit. — Vannak, mint magukat nevezni 
szeretik, okos elöljárók, kik azt szeretik mondogatni: 
hogy az ily összejövetelek legjobb alkalmat szolgál-
tatnak a valódi emberismeret és népszerűség meg-
nyerésére; — mások azt szeretik mondani, hogy 
faluhelyen kivált az egész hosszú téli estéket a plé-
bánia háznál tölteni mégis csak furcsa, de meg azt 
mutatja ez, hogy a lelkipásztor mogorva, visszata-
szító ember, ki ha módja volna is benne, megtagad-
ván magától minden élvet, másokat is elzárni sze-
retne attól. Feltűnő az : hogy épen az elöljárók azok, 
kiket nagyon bánt az, ha a pap nem kenyeres mu-
lató pajtásuk; valami oly sajátságos kényelmetlen-
séget éreznek, ha ők magok jelennek meg mindig a 
nyilvános és magán mulatságokban, a másik elől-
járó pedig egészen elvonul. — Természetesen sok-
kal kényelmesebb volna, ha mindketten részt ven-
nének azokban, akkor e szép szokás mintegy szen-
tesitve tűnnék föl, mig a plébános visszavonulása, 
mintegy tetteiknek megrovása, s roszalásaként tű-
nik föl. E hangulatot, ha csak kissé ügyesen járunk 
el, kedvező alkalommal maguktól az illetőktől is 
megtudhatjuk. Mit fog hát tenni ily helyzetben az 
eszélyes és lelkismeretes lelkipásztor? Habár az 
előljáróvali béke és egyetértés kedves is előtte, hi-
vatal elhanyagolása árán nem szerzendi meg azt. 
Utaljanak bár elődjére, ki e tekintetben engedéke-
nyebb volt, s a község-előljárókkal sokszor talán 
egy uton járt, s mégis „derék uri ember" volt, azért 
nem aggódik. Megadja elődjének a tiszteletet, de 
magának is igényli a tiszteletet, és derék ember akar 
maradni, mi bizonyára lehetséges, ha a devernyázó 
társaságokat kerüljük is. — Nagy előny volna min-
denesetre, ha a nézetek alapos megczáfolása tekinte-
téből, nem lehetne másoknak soha az önmagáról 
megfelejtkező, hála Istennek manap ! már nagyon 
megkevesedett papokra utalni; — valamint az eszé-
lyes lelkipásztor a község elöljáróját rosz szokásai, 
talán kicsapongásai miatt is,azonnal kiközösités alá 
nem veszi, és soha nem követendi el azon eszélyte-

lenséget, hogy a szószékről az élvezet-vágyak ellen 
annyira buzogjon, hogy mindenki majdnem kézzel 
foghassa meg, kire czéloz; — épen ugy nem fogja 
magát a lelkipásztor jó szokásaiban megzavartatni, 
s bár kissé roszul esik is, hogy talán ezek miatt 
bántják, elvégre szilárd, következetes eljárása magát 
a rágalmazót is zavarba hozandja, kik bizonyára, ha 
titokban is bevallandják, hogy ily viselet illeti meg 
a papot s akaratlanul is megadandják a tiszteletet 
egy oly papnak, ki hivatásának szentségét, ki állá-
sának fenségét felfogja s minden szenytől megőrizni 
akarja. 

3) Az úgynevezett üdvtelen ismeretségek va-
lódi átka szokott lenni a község anyagi és szellemi 
jóllétének. Hol ezek napirenden vannak, ott rende-
sen botrányos fiatalság, botrányosak, roszak szoktak 
többnyire lenni a házasságok. Az ily községben nem 
lehet az Isten áldása ; nincs itt haszna a prédika-
czióknak, a szentségekben! részesülés rendesen szo-
moritó lábon áll, nincs ott erény és fegyelem, nincs 
irányos gyermeknevelés, hiány és hiba mindenütt, 
bárhová is tekintünk. E rosz, üdvtelen szokás kiirtá-
sára azonban igen sokat tehet a lelkismeretes elől-
járó azáltal, hogy a külső alkalmakat telhetőleg eltá-
volitja. Keze közt van a hatalom, hogy az éjjeli kó-
borlásokat megszüntesse, a bűnös összejöveteleket 
magánházaknál épen ugy, mint a nyilvános társa-
ságokat, melyek az erényt oly sokszor megtámad-
ják, betiltsa, a tánczvigalmak gyakorisága ellenébe 
határt szabjon, megjelölvén annak tarthatási idejét 
stb. Ha teljesiti a községi előljáró e kötelmét, akkor 
egyesülten a lelkipásztor jóakaratú tevékenységé-
vel sikerülend a gonoszt, mely a község szivvérén 
táplálkozik, legalább korlátozni. — De mi lesz ak-
kor, ha az előljáró maga is ily nyomorult aljas vi-
szonyoknak hódol ? ha ő is azon gyönyörű, napiren-
den lévő elvet vallja : „fiatalság bolondság" ? ha maga 
gyermekeinek is megengedi az ismeretek szövését, 
mintegy ezekben látván a jövő biztosítását? ha 
maga is elég lelkismeretlen, s lefekszik anélkül, hogy 
utánnézne, váljon gyermekei és cselédjei hon vagy-
nak-e? ha ő maga is, mint a csapláros komája vagy 
rokona, behunyt szemmel nézi, hogy a tánczvigal-
mak s könnyű pajkoskodásokból annak haszna le-
gyen? — ez esetben a kötelesség-hű becsületes 
lelkipásztornak valóban sok gond és kellemetlenség 
leend osztályrésze, s valóban szavai a pusztában 
kiáltónak szavaivá válnak. S mit teend a lelkipász-
tor. hogy e szomorú helyzeten csak némileg is se-
gitsen? Kérdőre vonandja az elöljárót, s elébe 
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adandja kötelmeit ? ezt igen is lehet és kell is tennie ; azon-
ban mindig nyugodt, szeretetteljes modorban, inkább bána-
tos szavakkal, mint ingerült haragos modorban, kérve oktat-
ván őt, de ezt is csak mindig négy szem között. Az oktatás 
igaz, vajmi ri tkán fog sok haszonnal járni, miután a min-
dennapi tapasztalás mutatja, hogy ott, hol e gonosz vészes 
ismeretségek megszüntetése érdekében küzdünk, rendesen a 
megatálkodottság lép előtérbe, s az ezek ellen felhozott még 
oly beható előterjesztéseket puszta szavaknak veendik, 
ugy szeretik elhitetni, hogy a kárhoztattak csakis a plébá-
nosnak tűnnek föl oly veszélyesnek. 

A községi elöljárót rendőri hatalmára, mint köteles-
ségre figyelmeztetni szabad és kell: feltárjuk előtte a szomorú 
jövőt, mely az iijuság nem korlátozott szabadságából szár-
mazik, elmondhatjuk előtte Isten Ítéletét, mely a kötelessé-
gét nem teljesítő elöljáróra várakozik ; de e tanításoknál és 
előterjesztéseknél mindig ügyeljünk, hogy mindig előtérben 
legyen a gondolat, hogy itt nem magánnézetek keresztül-
viteléről, hanem a község java-, és Isten dicsőségének szívből 
származó előmozdításáról van szó. — E visszaéléseket eszé-
lyes számitással a szószékből is érintendi a lelkipásztor, de 
kivált a gyónó-széket használandja föl harcztérül ez ellen-
ség ellen, sok szeretet még nagyobb türelemmel szóland e 
tárgyban egyesekkel, meglátogatja a betegeket, sétái köz-
ben, házánál s minden alkalmat felhasználand, ha tanács-
adásra kéretik. Mindig és mindenhol ameddig csak lehetsé-
ges, a községi «elöljáró tekintélyét védendi még akkor is, ha 
már ez arra, szorosan véve a dolgot, régen érdemetlenné 
lett is. — De ha mind e türelem, szeretet és oktatás mitsem 
használ, ha a községi előljáró vagy bűnös gyávaság, vagy 
gyáva félénkségből, vagy épen rosz akaratból hivatalát épen 
nem teljesíti, s ha a lelkipásztor úgyszólván már egészen ki-
merült az eszközök feltalálásában, melyek által az elöljárót 
részére hódította ; akkor lehet a magasabb hatóságok segé-
lyéhez folyamodni, miáltal aztán természetesen a lelkipász-
tor és előljáró között nyilt harcz keletkezett. — De hát le-
het-e e végső eszközökhöz okosan folyamodnunk ? Lehet 
igen is, de csak azon feltétel alatt, ha meg vagyunk győ-
ződve, hogy a felsőbb hatóság bizonyosan a lelkipásztort 
fogja segíteni szent szándékaiban. Ha kétkedünk ezen, vagy 
épen tudjuk, hogy a hatóságok a községi elöljárót semmi 
áron el nem ejtendik, amennyiben talán kezeikben egyéb 
dolgok keresztülvitelére igen ügyes eszköz az, azt tanácso-
lom, ne nyuljunk ez eszközhöz, panaszoljuk el fájdalmunkat 
az Urnak, tegyük meg amit tudunk, a többit bizzuk Istenre, 
ki ily körülményekben többször szolgáltatott már segélymó-
dot és eszközöket. — Nincs jogom bár kit is gyanusitani, 
de nincs jogom, miután a nyilvánosság terére léptem, hogy 
az igazságot elhallgassam ; azért állítom, hogy a felsőbb hi-
vataloktól a kielégítő siker a felhozott esetben épen azért 
nem várható ; mert az ily erkölcstelen állapotok, milyenek 
a szivélyes ismeretségek, tiltott viszonyok bírálata a maga-
sabb körökben sokkal érzékenykedőbb, mint azokban, hon-
nan rendesen a községi elöljárók választatnak. „Ezek ultra-
montán túlhajtások" szokták mondani, ha az ily tiltott s 
káros viszonyokat megszüntetni a k a r j u k , s ez által óvás 
tétetik, melynek ellenében vajmi nehéz zöld ágra jutnunk. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége april. 30-án kelt legf. határozatával Neumann 

József gyulai plébános s esperestnek a Sancti Martini de Bulch (seu Bu-
les) prope Castrum Solymos apátsági czimet legkegyelmesebben adomá-
nyozni méltóztatott. 

PEST, maj. 21-én. A központositott állami oktatás 
vallásos lelkismereteinkkel, dogmáinkkal, egyházunk jogai-
val ellenkezvén, nincs igaz katholikus, aki oly oktatási 
rendszert védelmezzen, mely az oktatást és nevelést a szülők 
és az egyház kezéből erőszakkal elveszi és az állam kezébe 
leteszi. De az eredmény, melyet az összpontosított, egyed-
árusitott állami oktatás hozott, minden föltevéseinkben meg-
erősít, az állami oktatástól elriaszt. 

Ily oktatás szükségképen vallástalan, dogma-nélküli. 
Lehet, hogy az állam először papot vagy szerzetes rendet 
alkalmaz : ez átmenet, hogy néhány év múlva vegyes fele-
kezetű, később felekezet-nélküli iskola lehessen. A pap, a 
szerzetes, mint államszolga, más által helyettesittethetik, ki 
már nem pap. Ha az állam az oktatást bírja, azt küldi az is-
kolába, kit legalkalmatosabbnak tart. Lehet, hogy először a 
pap, a szerzetes lesz legalkalmatosabb ; később más lesz al-
kalmatosabb az állam előtt, sőt lehet, hogy a pap, a szerze-
tes nemcsak kevesbé alkalmatosnak, sőt átalában alkalmat-
lannak fog találtatni az oktatásra. Mindezt a külföld egé-
szen túlélte, s hazai democratáink utánozni fogják. ,Fogják' V 
söt már utánozzák. Ha egyszer vegyes az iskola, vegyes, 
nem tanonczainak különféle vallásossága, hanem tanárainak 
más és más felekezetessége által, a tanrendszer szükségké-
pen vallásnélküli ; ha igy, szükségképen vallás-ellenes azaz 
katholikus-ellenes. Az ily iskolák gyümölcse néhány évek 
múlva fel fog tiinni a közéletben. 

Lehet-e ? szabad-e az ifjú nemzedéket vallásnélküli 
tanítóknak, vallásnélküli tannak áldozatul dobni ? Nincsen-e 
a szülőknek legszentebb kötelessége, joga gyermekeik vallá-
sos neveléséről gondoskodni ? Az állami központositott ok-
tatást nem lehet javaslatba hozni, anélkül hogy a szülők kö-
telesség-érzete, és az ifjú nemzedék ellen a legnagyobb bün-
merényt el ne követnők. Ily szempontból az állami oktatás 
már nem többé a vallásos érdek, az egyházi jog, hanem az 
emberiség kérdése lesz. Felnőtt felnőttet csábithat vallásta-
lanságra, erkölcstelenségre, ez az ő személyes bűne lesz, s 
csábitása ellen a felnőtt némileg védve van, épen azért, mi-
vel felnőtt, aki eszével él, tapasztalattal bir, szabadon hatá-
roz : de mikor ezt az állam által behozott, állami hatalom-
mal föntartott, mindenkire ráparancsolt rendszer teszi, ez 
oly bünmerény, melynek neve nincs, de mely ellen védelem 
sincs, mivel az ifjú önmagát a neki nyújtott tanok ellen nem 
védheti. Vallásnélküli emberek legméltatlanabbak a szülök bi-
zalmára ; gyilkosai az ifjú sziveknek : az állami oktatás 
eszmében ez, gyakorlatban mikor-akkor annak fog mutat-
kozni. Ez a pápai allocutiok, a syllabusnak tana. 

Milyen a tapasztalás ? Annyi a példa, hogy nem tud-
juk melyiket említsük. Akülföld megelőzött,a külföld elég pél-
dát ad ; s ha nem adna, alig javasoltatnék az állami oktatás 
hazánkban. 

Vegyük elő Francziaországot. Ki ne emlékeznék az 
1830 óta buzgalommal vitt harczokról a szabadoktatás mel-
lett ? Katholikusok valának, kik szabad tanítást vitattak, 
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szabadelvűek, voltaireianusok valának, kik szolga-, kik 
kényszeroktatást védelmeztek. Hol a kath. egyház tanit, s 
az állam segiti, védi a jogos állásban, ott a szabadelvűek 
szabadoktatást vitatnak. Szabadot, mire ? Hogy lehessen a 
kath. egyház ellen is tanitani. Ezt vitatták Francziaország-
ban a mult század bölcsészei. Szabadság ö nálok a gonosznak, 
a tévelynek szabadsága. 1789—1793 óta az állani tanított, 
oktatási szabadságról szó sem volt. A haza törvényeit át-
hágta, aki mert volna másképen tanitani, semmint az állam 
akarta. Tanításra csak az állam hatalmazott fel. Ez volt ál-
lami egyedáruság a tanításban. Kötelezve lenni vallásos, 
kath. oktatást, nevelést venni, ez egykor a szabadel-
vűek által rabságnak mondatott ; rabságnak, mivel az igaz-
ság csak hódolókat ismer : kötelezve lenni az állam által 
karhatalommal parancsolt oktatást, nevelést fogadni, ez a 
szabadelvűeknél szabadság volt. Az ,Uj korszak' irói az 
első fokot, a tanítási szabadságot átugorva, az állami kény-
szeroktatást sürgetik. Szabadság volt egykoron nem-katlio-
likusnak lenni : az ,Uj korszak' emberei előtt szabadság, ha 
democratán kivül mások nem lehetünk. A franczia forradal-
márok az egyházon kivül, sőt ellene szervezték az államot ; 
hogy ezt állandósítsák, az iskolát helyezték az egyházon 
kivül. Akik felnőttek, szívben még katholikusok lehettek : 
akik nőttek, iskolai tanrendszerük miatt, már vallásosak 
nem lehettek. A társadalmat a kinyilatkoztatástól elszakí-
tani, a megváltási rendtől elzárni, egyedül és kizárólag a 
magára hagyatott teremtett, de megváltás által ujjá nem te-
remtett észre és akaratra szorítani . . . . ez a főczél: erre leg-
jobb, legbiztosabb eszköz az egyháztól elszakított, az állam 
által elkobozott iskola. 

Szabad tanítás, de úgyhogy a pap ne merjen tanitani ; 
szabad oktatás, de úgyhogy a pap ne merjen könyvet adni 
az if jak kezébe : az emberi műveltség példánya maga az 
ember, a morált ő keresi, ő itéli, a lelkisméret ő alatta van, 
nem pedig ö lelkismeretének parancsa alatt. I Napoléon 
egyedáruba vette az összes oktatást, rendszerezte, az általa 
szervezett párisi egyetem vezetése alá vetette. Vallásos ok-
tatást akart ő ; de honnan, ha a tanitók vallástalanok ? En-
gedelmes ifjú nemzedéket akart ő ; de honnan, ha a tanitók 
Isten és minden földi hatalom ellen lázadók voltak ? hogyan, 
ha az oktatásban nyújtott ismeretek között dogma nem volt ? 
Az egyetemet voltaireianusok, atheusok, zsidók foglalták 
el ; ezek magokhoz hasonlókat approbáltak a tanitói vizsgá-
kon, ezeket küldték a közép-, az elemi tanodákba : az ifjú 
nemzedék teljesen vallástalan, közönbös, vagy épen istenta-
gadó lett, mikint tanitói valának. Vallási gyakorlatok az 
egyetemből le egészen a néptanodáig mellőztettek ; hogy is 
adna az állam elsőséget valamely vallásnak, mikor minden 
vallás egyenjogúságát vallja ? hogyan gyakoroltasson isko-
láiban minden vallást ? Semmi vallásgyakorlatot nem fog 
tűrni. Megvetés minden vallásra, ez az egyenjogúság; ezt 
tanulja a növendék az állami oktatásban. 

A tanonczok rendetlenkedtek, fellázadtak, a tanórákat 
félbeszakitgatták, sokszor tanítóikat, tanáraikat a tanszéken 
megtámadták, bántalmazták, a bünt gyűlölni elfeledték, 
megtanulták gyűlölni tanitóikat. Parisis, arrâsi püspök saját 
tanoncz-életéből ezeket emliti : „Ismerünk egy tanítót, kinek 
nevére ma is emlékezünk, akinek egyszer egyik tanoncza 

ellen kifogása volt az osztályban. Ez az öregebbek egyike 
volt, felkél helyéről, közel jön a tanítóhoz, számot kér, ho-
gyan meri őt megfeddeni. Egyszerre egymásba kapnak, bir-
kóznak, egymást ütlegezik, a tanonczok felugrálnak, a ta-
nítóra rárohannak, földre rántják, mit tettek vele ? nem kell 
regélni. — Ami az erkölcsöt illeti, alyceisták nemcsak rom-
lottak voltak, hanem erkölcsrontók. Példát hozok elő. 1811-
től köteleztettünk kisseminaristáiukat a lyceumba vinni ok-
tatásra. A mi oktatásunkba nem volt az egyetemi senatus-
nak bizalma, mink tehát nem taníthattunk. Legnagyobb 
képtelenség volt a tanításra igaz katholikusnak, becsületes, 
erkölcsös embernek lenni. Napoléon kapott rajta, mivel VII 
Piust nem vehette rá szándékaira. Ekkor én Orléansban 
kisebb-papneveldei második tanfelügyelő voltam. Tanon-
czaink nagyobbrészt a legjobb házakból valók voltak, mivel 
a szülőknek nem levén választása csak a császári lyceum és 
a mi kisebb-papneveldénk között, ők utálván a hitnélküli 
tanitók tanítását, reánk bízták fiaikat. 1811 után nekünk 
megtiltatott tanitani. Fiaink, számra 50-en, szépek, tiszták, 
őszinték, bizalmasak, szeretetre méltók valának : ez volt a 
legkedvesebb társaság, melyben legboldogabb voltam. íme, 
minden nap a lyceumba kellett vezetni őket. Farkasok közé 
vezettük angyalainkat ! Egy hét múlva rendetlenül, össze-
tépdelt hajjal, összeszaggatott ruhával, sárosan, piszkosan, 
véres orral, kék szemfoltokkal, vad arczulattal jöttek haza, 
nem is annyira jöttek, mint barmokkint szaladtak rugda-
lódzva, tépelődve, kapálódzva, kiáltozva az útszán. Szavam 
már hatástalan lett. Kérdőre vonatva titkolództak, hazudoz-
tak, egymás ellen vádoskodtak, a vétségeknek senki sem 
akart szerzője lenni. Sok vizsgálódásainkra rá jöttünk a rosz-
nak forrására. A lyceisták összeesküdtek növendékeink 
megrontására, erre pedig azon kimenetelt használták fel, 
melyet a növendék a tanóra alatt szokott tenni. Értsenek, 
nem szólhatok ezen ocsmányságról többet. 

Drága növendékeink az incselkedők ellen védték ma-
gokat, amint tudták ; innen a ruházatnak ' összetépései, az 
angyali arcznak elkomolyodása, a titkolódzás stb. Jelentést 
tettünk e bűntényről ; nem tudom mit tett a lyceum igaz-
gatósága ; annyit tudok, hogy a helyzet nem változott ; ne-
künk e farkasok közé kellett tovább is vezetni ifjainkat, 
melynek az volt a vége, hogy növendékeink közöl néhányan 
az incselkedések között megromolva, az emésztő bünt há-
zunkba is behozták. Soha sem felejtem el a roppant nagy 
változást, mely növendékeink között történt. Engedetlenek, 
okoskodók, hazudozók, ellenmondók, makacsok, összeszitók 
lettek ; az anyai nevelésnek virága letaposva, bepiszkolva, 
a jó szivek megromolva. 

Az első császárság alatt nem változtathattunk semmit 
bajos helyzetünkön. A restauratio segített rajtunk, amennyi-
ben megengedte, hogy növendékeinket otthon taníthassuk. 
De az egyetem mindenhatósága az oktatásügyben fönmaradt ; 
nem sokára indirect utakon minden szabadságaink megsem-
misíttettek. 

Először intézkedtek, hogy oktatásunk egészen csak a 
papi pályára szorítkozzék. Növendékeink tehát mind papi 
ruhát öltöttek. Ez nem volt akadály. Másodszor azt hatá-
rozták, hogy iskolai bizonyítványaink az egyetemnél ér-
vényteleneknek nyilatkoztattattak, s az egyetemre megki-
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vánt érettség nem a megszerzett ismeretekben volt, hanem 
abban, kitől és hol szerezte azokat ? Ez vámrendszer volt a 
tudományokban ; a tőlünk kapott ismeretek idegen áruczikk 
volt, mely az egyetem küszöbén át nem bocsáttatott. Ok 
voltaireianus i f jakat akar tak , a mi i i jaink pedig vallásosak 
valának, tud tak volna bár mit, készületleneknek ta lá l ta t tak 
az egyetemre, tudományuk, mivel nem voltaireianus tanár-
tól, nem állami iskolából való volt, tudat lanságnak vétetett. 

Ezen intézkedés a restauratio egész ideje alatt föntar-
tatott ; a legnagyobb igazságtalanság mellett, a szülők kény-
szerit tettek : vagy az államnak erkölcs- és vallásrontó gyá-
rába (államtanoda) küldeni fiaikat, vagy pedig minden ál-
lami hivataltól elzárni. 

Ezen állami központosított oktatás a ker . Francziaor-
szágot első gyökerében, s menthetetlenül megrontotta. Fe-
jedelmeink vallásosak valának, nem fogták fel ez oktatási 
rendszernek természetét, s nem volt aki nekik ezt meg-
mondja. Nem lát tunk szabadulást, végzetszerüleg éltünk. A 
helyzet kétségbeesett volt. X Károly Fraissinous által akar t 
a bajon segíteni. De mit ér, ha a rendszer marad ? Mi jót 
tehetett Fraissinous, mikor az egyetem feje lett, a hitetlen 
tanárokkal , a vallástalan egyetemi tanácscsal ? Fraissinous 
rövid kísérlet után lemondott hivataláról. Az államoktatás, 
a rendszer szült istentelen nemzedéket, ezen nemzedék fönn 
akar ta tar tani a rendszert. Mink csak az isteni gondviselésbe 
bíztunk, mely titkos módon szokott mindig megszabaditani. 
Imádkoztunk. A juliusi forradalom kiütött, vallásellenes jel-
legét megmutatta, a templomokról a kereszteket ledobálta, a 
papot üldözte, az érsekséget feldúlta, Germain-Auxerrois 
templomot kiprédálta. 

Es íme, Dominus dissipât consilia gentium, a juliusi 
forradalomnak egy éjen át készült char tá ja elvül kimondta 
„a közoktatást és a szabad tanítást az állami egyedáruság 
az iskolákban megszűnt : szabad volt az istentelennek is-
kolát nyitni, tanítani, ezt az egyház tűrte, mivel a helyzeten 
nem változtathatott ; de szabad volt a becsületes, a vallásos 
embernek is tanítani. I t t van a mai franczia szerzetesek is-
koláinak a létalapja. A szabad tanítást az egyház kárhoz-
ta t ja ; az állami központosított iskola-rendszer ellen a buzgó 
katholikusok, mint expedienst az állami szolgaságból, vitat-
ták, nem mintha a czél szentesítené az eszközt, hanem a rosz 
helyzetek azon kényszerültségéből, hogy ha az állam nem 
ismeri el a kath. egyházat, mint egyedüli tanítót az igaz-
ságra, mint egyedüli nevelőt az erkölcsre, legalább ne aka-
dályoztassa őt; lia megtűri, hogy a vallástalanságnak legyen 
tanszéke, tűrje meg, hogy a vallásosság is nevelhessen. Nincs 
kath . alkotmány, legyen legalább igazságos ; nem akar ki-
nyilatkoztatást, akar jon természetes emberi eszet, mely ugy 
rendelkezik magával, amint jónak találja." 

Ez 1852-i oktatási törvénynyel megerősíttetett. Az ál-
lam a puszta emberi észre, a tanítás a szülőkre, és a társa-
dalomra van hagyva. Nyit az állam iskolát, nyit a kath . 
egyház is ; a szülők választanak a két iskola közöl ; — tör-
vényt hoz az állam : „minden 300 lelket számító községnek 
legyen iskolája," a község nyit iskolát, ha szegény, az állam 
ad segélyt, de a község határozza el : világi tanitó hivassék-e 
meg a néptanodába vagy szerzetes ? Nem kedvező helyzet, 
a pogány császárok alatt is lehetett az, Éjszakamerikában 

is van ; de mégis jobb mintsem az állami központosított ok-
tatásügy, jobban is áll a vallási és erkölcsi ügy Francziaor-
szágban ma, semmint az első császárság, semmint a restau-
ratio, semmint a juliusi monarchia alatt volt. Az állam, ahol 
az egyház nélkül akar valamit tenni, legyen bár legjobb 
akarata , áldás helyett átkot szór a társadalomra. 

Mit aka rnak az ,Uj korszak ' je les férfiai ? Nem részle-
tezték, t. Schwarcz Gyula ur nem is fogja soha alkalmasint 
részletezni, ő az elméletek embere, a gyakorlatban azonnal 
álmok után kapkodik, mint például a tanitói országos egy-
lettel ; de az elvet kimondta : központosított államoktatás ; 
az 1791-i forradalomnak, I Napoléonnak eszméje, lelki szol-
gaság gépe, a hitetlenség, vallástalanság, erkölcstelenség 
gyára. Hazánknak iskolái'vannak, felekezet szerint felosztva, 
a közművelődést előmozditani akarván, nincs reá szükség, 
hogy ami van elrontsuk, hanem módokat talál junk, mint 
emeltessenek több iskolák a felekezetek szükségei szerint. 

A szabad tanítást elvben kárhoztat juk, de gyakorlat-
ban, bizonyos körülmények között, mint kevesbé roszat, tű r -
het jük ; a központosított állami oktatást azonban sem elv-
ben sem gyakorla tban soha nem helyeselhetjük, soha nem 
tűrhet jük. Ez t nem igénytelen személyünk, hanem a ka th . 
egyháznak örök elve, örök joga mondja. Hogy az állam 
semmit se tegyen a közoktatásra, a kath. egyház nem 
mondja, sőt, hogy tegyen, k ívánja ; de hogy az állam min-
dent tegyen, hogy az államon kivül senki más semmit se 
tehessen: ezt százszor kárhozatosabbnak találjuk, mintha 
épen semmit sem tenne. Az állami egyedáruság ellen az is-
kolában nem már a katholikus, hanem a józan ész, az ön-
méltóságát érző ember fog tiltakozni. 

T. Schwarcz Gyula democraticus társadalmat, erre de-
mocraticus műveltséget, erre központosított állami oktatás-
ügyet akar . Minden zsarnok igy tett, igy is fog tenni ; de 
hogy ezt nemzetünk megtűrné, azt soha el nem hiszszük. T . 
Schwarcz Gyula ur nagy eszmékkel, nagy tervekkel fogla-
latoskodik : dicséretes foglalkodás, egyet nem találunk a je-
les urban : hogy tervei, eszméi hazaiak, hazafiasak, nemze-
tiek legyenek. A franczia eszméket jó a francziáknál hagyni . 

(Folyt, köv.) 
E S Z T E R G O M . April 29-én történt a vízivárosi u j te-

metőnek beszenteltetése. A viziváros mindekkoráig saját te-
metkezési helylyel nem rendelkezett. Volt ugyan ittott te-
metője, azonban egy sem volt állandó. A legrégibb teme-
tője ott volt, hol jelenleg a plébániai ház áll (régente e he-
lyen volt a sz. Is tván első vértanúról czimzett plébániai 
templom s körülötte volt a temető) 1708—1778 temetkeztek 
ide a hivek. 

Időközben a vár keleti oldalán nyittatott egy sírkert ; 
de ez is nem sokáig, csak 1764 évig állott fenn, miután gr. 
Barkóczy esztergomi érsek e helyet szemelte ki az eme-
lendő káptalani házak házhelyének. E temető bezáratása 
után a viziváros a sz. györgymezei határban nyert temetőt a 
szőlők között a Barkóczyról nevezett utcza átellenében, 
mely minthogy 30 évi temetkezésre elégtelennek találtatott, 
már 1779 szinte bezáratott . 

Volt egy harmadik coemeterium pestiferorumnak 
nevezett temetője is, melynek rendeltetése csak ideiglenes 
volt ; ugyanis mig az 1739-iki hathónapig tartó mirigy dü-
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höngött, ide hordták számszerint 1080 halottat a víziváro-
siak. E temető szinte a sz. györgymezei szőlők között fe-
küdt a jelenlegi káptalaniházak szomszédságában levő tég-
laház között. Az emiitett Barkóczi utcza átellenében fekvő 
temető bezáratása után még ez év folytán tehát 1779-ik év-
ben nyittatott meg a sz.-György mezői közös temető, mely 
ez idő óta egyedüli temetkezési helye volt a vizivárosnak. 0 
eminentiája herczegprimás megértvén az érsekiváros hő óhaj-
tását, a közös temetövei határos telket adományozott 1864-
ben a vizivárosnak, oly czélból, hogy az sírkertté alakittassék, 
mely telket példás buzgalmu biránk Vezér János oly rendbe 
hozott, hogy reményünk lehet, miszerint a legrövidebb idő 
alatt — az ő őrködő felügyelete alatt — Esztergom legren-
desebb, legszebb temetője leend. 

Az ujtemető márvány keresztje néhai Keleesényi 
Anna Vlankovics Simon özvegyének 1850 május 21 kelt 
végrendelete hagyatékából állíttatott fel, melyen sz. János 
evangelista e szavai olvashatók. „En vagyok a föltámadás 
és élet a ki én bennem hiszen, ha szintén meg is hal, élni 
fog." (János 11, 25.) 

Az ünnepélyes menet sz. Ignáczról czimzett viziváros 
plébániai templomból indult meg gyászlobogó elővitele mel-
lett délután 4 órakor. 

A helyszínén a növendékpapság dalárdája az ,Adesto' 
üdvének eléneklésével kezdette meg az épületes szertartást, 
melyet ft. Feichtinger ev. János vízivárosi plébános ur vé-
gezett teljes segédlet mellett. A kereszt felszentelése után, 
mig a papság a város elöljárósága, és ez alkalomra díszru-
hába öltözött leánykák a kereszt előtti hódolatukat nyilvá-
nították : addig a növendékpapság énekkara egyházi éne-
keket zengett. A kereszt fölszentelése után a temetőt áldotta 
meg az érdemes és köztiszteletben álló plébános ur, mely 
szentelési ténykedés alatt Seyler József férfiszólamu „Mise-
reréje" énekeitett a növendékpapság által. Az épületes szer-
tartás beszéddel végződött, melyben a ft. plébános ur talá-
lóan hangsúlyozza egyházunk azon dicséretes szokását, 
hogy a kinyilatkoztatási alapnál fogva a földnek adja visz-
sza halottjait, melyből az ember vétetett, párhuzamba állít-
ván a nem keresztény felekezetek külsőségekben czikornyás 
temetkezéseit : a keresztény, de különösen a kath. egyház 
épületes szivemelő örök igazságokat tartalmazó temetkezési 
szertartásaival, hasonlitván halottainkat az elvetett maghoz, 
mely ki fog egykor kelni a föltámadás nagy napján s a 
mennyei Atya csűrébe fog gyűjtetni. 

Végül a ft. plébános ur boldog kimulásérti imafüzére-
ket osztatott ki a hivők között, az u j temető felszentelésé-
nek alkalmából. Fizesse vissza a jó ég a jótékony adako-
zók bőkezűségét, a lelkes plébános ur fáradozásait, a hívek-
nek, kik az ujtemetőbe nyugalomra tétetnek, adjon az Ur 
örök nyugodalmat ! 

BERLIN, april 17-én. F . hó 14-én délután két órakor 
a király a kölni és gneseni poseni érsekek hűségi esküit 
személyesen fogadta. Az udvari méltóságok, és ministerek 
jelenlétében a vallásügyi minister először is bemutatta a két 
főpapot a királynak, mire Ledochovszky gróf poseni érsek 
következő rövid beszédet intézte a királyhoz : „ 0 szentsége 
bizalma által, felséged beleegyezésével, a királyság két ér-
seki székeinek élére hoivatván, felséged szine előtt megje-

lentünk, hogy tiszteletünk adóját rakjuk le lábai elé, éa 
a felségednek tartozó hűséget kijelentsük. Ezen tény, mely 
által mi kötelességet teljesítünk, ünnepélyesebbé lesz az ál-
tal, hogy hűségi eskünket személyesen elfogadni kegyeske-
dik felséged. Ezen kegyelemért köszönetet mondunk, mert 
benne ujabb jelét szemléljük azon jóakaró érzelmeknek, 
melyekkel felséged egyházunk iránt viseltetik. Kérjük fel-
ségedet, miszerint ezen érzelmeit megtartani kegyeskedjék 
a kath. egyház és kath. hü alattvalói vallási érdekei iránt, 
hogy folyton hálákat adhassunk a gondviselésnek a felséged 
pártfogása által nekünk juttatott jótéteményekért." — Erre 
következett az eskületétel következő minta szerint : „Én 
Ledochovszky Miecislav gróf, gnesen-poseni érsek (Melchers 
Pál kölni érsek) a mindenható Istenre és az evangéliomra 
esküszöm, hogy erős akaratom, miszerint hűséges és enge-
delmes leendek ö felségének Vilmos királynak, s törvé-
nyes utódainak, hogy javán tehetségem szerint munkálkodni 
fogok, és mindannak ellenállani, ami reá káros lehetne ; fő-
kép pedig azon leendek, hogy a lelki gondomra bizott egy-
háziak és hivekben a király iránti hűség és tisztelet érzel-
meit ápoljam, ugy mint a haza szeretetét és a törvények 
iránti engedelmességet ; és azt nem türendem, hogy az alat-
tam levő papság ellenkező értelemben tanítson és cseleked-
jék. Különösen igérem, hogy sem kül sem belföldön oly vi-
szony- vagy köteléknek, mely a közbiztosságra veszélyes le-
hetne, támasza nem leendek, és ha tudomásomra esnék, hogy 
megyémben vagy másutt az államot fenyegető fondorlatok 
léteznek, azt ő felsége tudomására juttatandom. Mindezen 
Ígéreteimet annál hívebben fogom megtartani, mennél in-
kább tudom, hogy a pápának és egyháznak tett esküm által 
semmire sem köteleztem magam, ami a királynak tett es-
kümmel ellenkeznék. Mindezekre esküszöm Isten segélyé-
vel, és az ő szent evangéliumára. Amen." 

Az eskü letétele után a kölni érsek fejezte ki maga és 
társa nevében a köszönet és hála érzelmeit : „kérjük felsé-
gedet, tartsa meg számunkra magas pártfogását, melyre ne-
héz kötelmeink teljesítésében szükségünk van, és mi szent 
kötelességünknek tartandjuk kérni a Magasságbelit, hogy 
felségedre és országára malasztja áldásait ömleszsze." A 
rendkivüli fény nyel és ünnepélyességgel történt eme tény-
kedés után a két főpapot a királyné is fogadta. 5 órakor 
udvari ebéd volt, melyre az érsekek és udvari méltóságok 
hivatalosak valának. A főpapok még néhány napig a fővá-
rosban maradandnak ügyeik elintézése végett, és ez alka-
lommal az itteni katholikus intézeteket is szerencséltetik 
látogatásaikkal. — Vasárnap april 15-én Ledochovszky ér-
sek sz. Hedvig templomában misézett, és több száz hivőt 
megáldoztatott. Ugyanaznap Melchers érsek sz. Mihály tem-
plomában ünnepélyes istenitiszteletet végzett. 16-án mind-
ket ten a Vincze-egylet nagygyűlésén részt vettek, hol Rad-
zivill herczeg által fogadtattak. A gyűlés végén Melchers 
é rsek beszédet tartott sz. Vincze működése, és az általa ala-
pított müvek áldásairól. Végre a főpapok az egybegyűltekre 
föpásztori áldásukat adták. 

AMSTERDAM, april 2-án. Ismeretesek e hon katho-
likus polgárainak panaszai a tanodáknak az állam általi 
szervezése ellen. A szabadelvüség, és lelkismereti szabadság 
ürügye alatt a neerlandi törvényhozás az iskolákból kikü-
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szöbölt minden dogmaticus vallási oktatást. A törvény csak 
azt kivánja, bogy a tanonczok „a keresztény erény gya-
korlatára" taníttassanak, anélkül tehát, hogy a tanitók ezen 
gyakorlatot ez vagy amaz vallás hitágazataira, parancsaira 
alapitsák oktatásukat. Egy ily nevelés eredményét könnyű 
belátni, nem másra, mint az úgynevezett „független morál" 
terjesztésére irányul, tehát vallási közömbösségre. Ezen 
tárgyban a ruremundi püspök mit. s főt. Paredis egy fontos 
körlevelet bocsátott ki. Különben nemcsak a katholikusok 
panaszolkodnak a fennálló tanrendszer ellen, a conservativ 
protestánsok is, joggal állitván, hogy lerontja a positiv hit-
nek utólsó maradványait is. — A hollandi katholikusok po-
litikai viselete mindig bölcs volt. Nem olvadván fel soha 
egészen a politikai pártokba, melyek a hatalomért folyton 
küzdenek, inkább különvált csapatot képeznek a küzdtéren, 
mely mindenkor és mindenütt az egyház jogait védi. Csat-
lakozik a körülmények szerint ide vagy oda, de megtartja 
függetlenségét, és zászlaját, melyre irva van : ,Isten és jo-
gom.' A conservativ párt épen ugy mint a szabadelvű párt 
keresik barátságunkat, és igy sokszor a helyzet urai lehe-
tünk, döntő súlyt gyakorolhatunk. De hogy eme befolyás 
tartós és termékeny maradjon, szükség, hogy a neerlandi 
katholikusok őrizzék meg függetlenségüket, és katholikus 
ügyöket tartsák szem előtt, ennek minden személyes rokon-
szenvet alárendelvén. Az itt megjelenő katholikus lap : ,Tyd' 
egy nem rég közölt és figyelmet gerjesztő czikkben, külön-
ben bőven és hathatósan fejtegette azon okokat, melyek 
miatt a katholikusoknak őrizkedniök kell, nehogy a látszó-
lagos, rövid tartamú előnyök miatt az ország úgynevezett 
liberális jiártjával szövetkezzenek. „A liberalismus — igy ir 
— mindenütt ugyanaz, Hollandban ugy mint másutt a tu-
domány és haladás leple alatt keresztényellenes irányzato-
kat rejt. A liberalismus és catholicismus ép ugy össze nem 
férnek, mint tüz és viz. Sajnos, hogy több katholikus, jóér-
zelmü ember erről nem tudott még meggyőződni, holott a 
„Quanta cura" pápai körlevél efölött minden kétséget kizár." 
Áttérvén azután különösen a hollandi hivatalos tanrend-
szerre, kimutatja hogy az elemi, közép és felső oktatás ke-
resztényiden, és ha a jelen törvényhozás változatlanul meg-
marad, a még hivő nemzet lassankint hitetlenné változik. 
„Igaz — mond — hogy kedvezni látszassanak, megadták a 
szabad oktatást ; de ha a dolog mélyére tekintünk, ez csak 
elvben létezik, a gyakorlatban ezer eszközt találnak annak 
meghiúsítására. Egyrészről a hivatalos oktatást ingyenessé 
teszik, másrészről a szabad tanintézetekből kikerülő növen-
dékek által leteendő államvizsgálatokon igazságtalanságot, 
növendékeink irányában túlszigort alkalmaznak. Ha a mos-
tani tanügyi igazgatás megmarad, néhány év múlván meg-
szünendnek szabad tanintézeteink, ha más okból nem, ta-
nitók és tanitónők hiánya miatt. 

Szentszéki határozat. 

PIUS PP. IX. 

A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 

Quamvis urbs Roma beatissimos apostolorum principes 
tamquam praecipuos patronos suos veneretur, et colat, quippe 

quae ipsorum laboré ac sanguine magistra cum esset erroris, 
magistra effecta est veritatis, novumque adepta imperii ge-
nus, multo latius dominetur religione divina, quam ditione 
terrena ; trepidis tarnen in rebus implorare consuevit alio-
rum etiam sanctorum coelitum auxilium, qui hic in terris de-
gentes urbem ipsam et collustrarunt splendore virtutum et 
benefactis cumularunt. Horum numero accensenda profecto 
est sancta Catharina Senensis ex tertio ordine s. Dominici, 
quae virginitatis decus cum eximia aliarum virtutum laude 
conjungens, Avenionem profecta ad Gregorium XI praede-
cessorem Nostrum, inibi cum cardinalibus, aliisque pontifi-
ciae aulae proceribus commorantem, votum de repetenda 
urbe, quod is occulte Deo nuncupaverat, superno recreata 
lumine, eidem manifestavit, aporuit, atque adeo auctrix fuit, 
ut promissum reditum pro communi rei christianae bono, et 
faustitate maturaret. Quantum vero detrimenti Roma cepis-
set ex diuturna summorum pontificum absentia, satis lo-
quuntur históriáé. Videre erat fatiscentia, et squalore obsita 
sacra templa, domos, viasque cruentis factionum caedibus 
funestatas, longe imminutum incolarum numerum, denique 
quocumque incidissent oculi, vix ullum reperissent veteris 
amplitudinis, ac magnificentiae vestigium. Quae deterrima 
rerum facies immutata prorsus est remigrante summo pon-
tifice, et pi'istinus urbi splendor restitutus, sic ut ilia in po-
sterum exstiterit nedumverae fidei arx, et propugnaculum, 
sed artium etiam optimaruin praecipua sedes, ac domicilium. 
Porro quum iniquissimo hoc tempore redintegratum contra 
Ecclesiam fuerit bellum tetrum sane ac perfidiosum, hostes-
que catholici nominis extorquere conentur Romanis pontifi-
cibus civilem ditionem, divinae providentiae consilio illis com-
paratam ad liberius exsoquendum apostoliéi muneris offi-
cium, idque etiam intendant, ut rursus desideretur in urbe 
Petri successorum praesentia ; idcirco senatus Romanus ad 
tantum propulsandum malum, eludendasque impiorum homi-
num fraudes implorare constituit s. Catharinae Senensis coe-
leste praesidium, humilesque Nobis preces exhibuit, ut illam 
inter secundarios urbis patronos adsciscamus. Nos proinde 
qui in tantis difficultatibus rerum ac temporum ex caelitum 
sanctorum interventu facilius exspectamus a bonorum omni-
um datore Deo subsidium, de consilio venerabilium fratrum 
Nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium legitimis 
ritibus tuendis praepositorum, porrectis ejusmodi precibus 
adnuendum censuimus. Itaque per praesentes Nostras litte-
ras s. Catharinam Senensem vii'ginem ex tertio ordine s. Do-
minici almae urbis Nostrae patronam secundariam auctori-
tate Nostra apostolica constituimus, declaramus, atque in 
ejus festo die missam, et officium sub ritu duplici secundae 
classis ab utroque clero, et sanctimonialibus urbis, ejusque 
districtus recitari mandamus. Decernentes has litteras fir-
mas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, 
et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spe-
ctat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suf-
fragari ; sicque in praemissis per quoscumque judices ordi-
narios, et delegatos, etiam causarum palatii apostoliéi audi-
tores, judicari et definiri debere, irritumque et inane si secus 
super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoran-
ter contigerit attentari. Contrariis, speciali licet mentione di-
gnis, non obstantibus quibuscumque. 
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Datum Romae apud s. Petrum sub annulo Piscatoris 

die XI I I április anno MDCCCLXVI. Pontificatus Nostri 
anno vigesimo. 

P IUS PP. IX. 
Locus + Sigilli N. Card. Paracciani-Clarelli. 

VEGYESEK. 
Megjelent ,Magyar Sion' áprilisi füzete, tartalma az 

előbbi füzetekben megkezdett dolgozatok folytatása : Balbi 
Jeromos élete ; Pécsváradi Gábor utazása ; — a kocskóczi 
plébánia, levelestár, a posonyi káptalan kéziratai. A ,tárcza' 
a „holt kezek"-ről szól, különösen czélszerünek tar t juk, hogy 
a három hónap alatt a papság által tett alapitványozásokat, 
adakozásokat stb. egy sorban közli, mivel a lapokban elszór-
tan emiitett adakozások a figyelemből hamar kiesnek. Ez is 
adatgyűjtés a történelemre hazánkban, mely czélra a M. 
Sion lapjai szentelvék. 

Triestben „Curia episcopalis" czimü folyóirat indult 
meg latin nyelven. Czélja tudományos hittani értekezletek, 
különösen történelmi és jogi kutatások. 

A tánczoló, iró asztalok Csehországban is meghozták 
az ő áldozatukat. Amerikában, déli Francziaországban több 
áldozatot vitt, Csehországban Khiesl, Kolowrat és Lützov 
grófok pénztári hivatalnokát bűnre vezették. Khiesl együ-
gyű, hiszékeny, soha sem elméjében, sem akaratában sem 
független, Horst Ferencz orvostól az iró asztalok által elká-
bittatva, az orvost pénzzel látta el. Horst orvosnak erre 
szüksége volt, mivel orvosi gyakorlata semmit sem ho-
zott be, mégis mindig nagy házat akar t tartani. Khiesl 
először sajátjából fizette Horst kiadásait, később az urasági 
pénzhez nyúlt. Az iró asztal, vagy inkább Nael főangyal az 
iró asztal által mindig azt mondta, hogy csak fizesse Horst 
kiadásait, nyúljon az urasági pénzekhez, Horst az Isten kül-
döttje, Khiesl nagy ember lesz. Végre az iró asztal helyett 
két alvajáró nő alkalmaztatott a csalásokra. — Az iró asz-
tali csalásoknak vége az volt, hogy Khiesl 2, Horst orvos 
pedig 7 évre nehéz vasban elitéltettek. 

A gazdag és a főnemesi családoknál átalán észreve-
hető a papi és a szerzetesi hivatásnak hiánya. Kétségkívül 
azért, hogy az isten ki akarja vágni az élők sorából. Omnis 
arbor, quae non fert fructum, eradicabitur et in ignem mitte-
tur. Ezt nem a democraticus, hanem az Isten végzései iránt 
hódoló sziv érzelmeiből mondjuk. — Francziaországban 
azonban ezen hivatás ismét jelentkezik a magas, a főnemesi 
családoknál. Gróf Mérode, Montalembert, Lencquesaing 
családokból a leányok a Jézus szent szivéről nevezett szer-
zetbe léptek ; ezeket követték a Robiano, Roisin főnemesi 
család kétkét leányai. 

Szent Péter vértanuságának éve a történészek között 
nincs megállapítva, némelyek 66, mások 67, ismét mások 
68-ik évre teszik ; Bartolini főpap, a szentatya parancsára, 
történelmi kutatásokat téve, egy röpiratban bebizonyitja, 
hogy ezen vértanúság 67-ik évben történt, azért jövő évben 
méltán ünnepeltethetik ezen vértanúság 18-ik évszázados 
ünnepe, mely alkalom kedvezni fog, hogy a világ püspökei 
ismét Pius körébe összegyülekezzenek. 

Bajorországban nagy csuda történt. A szabadságos 
kormány, mely a német kőmivesek fiókhivatala, megen-
gedte, hogy München három templomában jezsuita tartsa a 
nagyböjti szentbeszédeket. Van elég orditás a lapokban ezen 
merényért a kormány ellen. Az egyetemen Carriere tanár 
Mohamedet Jézus fölé emeli, az alkoránt a szentírás elé te-
szi, ez szabadság ; de jezsuitának, a kath, egyház egyik leg-
alázatosabb szolgájának Jézust Mohamed fölé helyezni—szol-

gaság. Thirsch, Foerster stb. tanárok hajon fogva húzzák 
elő az alkalmat, hogy a kath. egyház fölött élczeskedjenek, 
ez szabadság ; s ezen tanárokat a katholikusok véres verí-
tékének szerzeményéből fizetni, ez rendes dolog. Különös 
dolog, hogy a kőmivesek katholikusok közé húznak leg-
jobban, kőmives országot alapítani sehol meg nem kisértik. 
— Igaz, parasitának lenni legkényelmesebb. 

Tserkaszkoj herezeg, a muszka kormány biztosa kö-
vetelte a káptalantól, hogy az Astrakanba czipelt Rzewuski 
helyett más káptalani helyettest válaszszon. A káptalan azt 
válaszolta, hogy Felinski érsek élvén, ő káptalani helyettest 
nem választhat. Felinskihez fordulván a káptalan, az érsek 
két kanonokot rendelt helyettesnek, ki a kettő közöl a muszka 
kormánynak tetszeni fog. Szczyelicki és Zwolinski közöl 
ez utóisót választotta. De később pápai helyettest akart , 
hogy az érsektől független legyen. A pápa Szczyelickit vá-
lasztotta. Amint ennek híre ment, Tserkaskoj Szczyelickit 
elfogatta, s nem tudni hová ? fedezet alatt elvitette. 

A turiniak következő fölirattal küldték fel az általok 
gyűjtött péterfillért : „Ineunte mense florali quem nomine 
tuo nuncupamus — Maria fios camporum — dum Italia ar-
morum denunciatione terretur — Pio IX Pont. Max. regi 
pacifico candoris tui praeconi — aere collato suppetias mit-
timus — parati quoslibet temporum casus perferre — immo-
bili pietate erga communem christianorum parentem — in-
columi obsequio in Ecclesiam — lucem veritatis fundamen-
tum justitiae nesciam falli vitae magistram." 

A lyoni megyében virágvasárnapon a tomplomokban 
gyűjtött péterfillér 60,000 frankot tett. Egy szolgáló taka-
rékosságának egész gyümölcsét, 500 frtot, felajánlotta, s mi-
kor a plébános figyelmeztette, hogy ennek tizedrésze is elég 
volna, megállt feltételénél. Lyonban a fiatalok, fiuk és leá-
nyok, társulatot alakítottak, kik közöl mindenike évenkint 
játékpénzéből egy frankra kötelezte magát a péterfillérhez 
járulni. 

Sire Domonkosról mult évben emiitettük, hogy az 
,Ineffabilis' bullát, melylyel a szeplőtelen fogantatási hitezik-
kely örök időkre megállapíttatik, minden élő nyelvre for-
dítva kiadni szándékozik. A munka kész ; de mielőtt a 
nyelvészetnek ezen páratlan példánya közkincscsé tétetnék, 
Sire a szentatyához fordult, hogy a műnek felajánlását leg-
kegyesebben elfogadni méltóztassék. I X Pius, minden nagy-
szerű vállalatoknak gondviseléses kezdője és biztos pártfo-
gója, a fölajánlást örömmel elfogadta, a müvet végig lapozta, 
s tovább is e műnél kedves nyugórákat keresni ígérkezett. 
Egy példány a párisi kiállításon is lesz. Sire a sz. Sulpice 
neveidének elöljárója, intézetének hirét e művel fölötte 
emelte. 

A 16-ik századi protestánsok, hogy a szentírást fel-
emelhessék, az egyházi hagyomány tekintélyét lenyomták ; 
mikor az észből ostromoltattak, az észt nyomták le. Isme-
retes Luther Mártonnak mondata, mikor az észt ,postibulum 
diaboli' czimezte, ismeretes Melanchton tette, mikor a böl-
cselmet kerülte, hogy az irást tisztábban érthesse. A mai 
protestantismus felfordult, az ész hagyományait a bölcse-
lemben tiszteli, hogy az irást lenyomhassa, — az ész hatal-
mát magasztalja, hogy az irást hitelétől megfoszsza. Tek. 
Ballaghi Mór ur példa a többiek között Maczkovcsák ellen. 
B—i M. ur ép azon érveket emeli fel, melyeket egykor a ka-
tholikusok a protestánsok ellen a szentírás elégtelenségéről 
felhoztak, hogy a eritika, vagyis az ész hatalmát érvé-
nyesíthesse az égi dolgokban. Felfordult világ ! Amit 16-ik 
században gyaláztak, az elmét, a bölcselmet,azt magasz-
talják : amit magasztaltak, a szentírást, azt tekintélyében 
lenyomják. E g y maradt meg, — s ez rontani — a protes-
tantismusban. Ezt vitézül viszik. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Lelkipásztorkodási tárgyaiások. 
xv. 

( F a l u s i e l ö l j á r ó k . ) 

4) A népkegy megnyeréséhez rendesen csak tág 
lelkismeretre van szükség, mely nem sokat töpren-
kedik, ha Isten szent törvényei elhanyagoltainak is. 
Ha nem szólunk az emberek kicsapongásaiba, s sza-
badjára eresztjük azokat, bizonyára kiérdemeljük 
„a mi jó papunk" elnevezést ; még más részről köny-
nyen megrovás, bántalmak, s bosszús harag s ellen-
ségeskedésnek teszszük ki magunkat, ha megkísért-
jük a rendetleneketrend- és fegyelemben tartani. — 
Nem vagyok a szenvedélyes ellenségeskedésnek 
magasztalója, az úgynevezett mai korbeli népmű-
veltségnek, de azért állitom s azt hiszem, velem min-
den lelkismeretes sorsosom kezet fog e téren, hogy 
nem szabad, nem lehet sok szülének jó belátására 
bizni, ha váljon gyermekeiket iskolába, templomba, 
keresztény tanitásokra küldik-e stb. vagy nem ? sőt 
azt mondom, hogy kényszeríteni is kell e kötelmök 
teljesítésére s szoritni a hanyagokat, bármiben áll-
jon azután e kényszer. — Nem használ az erkölcsi 
kényszer, kell hogy támogassa azt az anyagi, s nem 
tartom sem a tekintélyre, sem az állásra nézve ve-
szélyesnek, ha az a községi elöljáróval egyetemesen 
a lelkipásztor rendelkezésére áll. Igaz, hogy ez igen 
gyakran gyűlöletes dolog, azonban nagyon kevés 
bennem az ildomosság s e tekintetben a humanitás, 
hogy saját akaratára bizzam a népet, épen ugy, mint-
hogy nem vagyok barátja, hogy a testi fenyíték az 
iskolákból egészen kiküszöböltessék. Nem vagyok 
ugyan barátja az iskolai folytonos ütlegelésnek, de 
tapasztalva a modern civilisatiónak a tisztelet és 
tekintély megvetésében, valamint a szó- és tettbeli 
illetlenségekben a gyermekekre is kihatását, valóban 

azon meggyőződésre jutottam, hogy ott, hol a sziv 
megmételyezve ártatlanságát elveszté, s hol a testi-
ség beszárnyalta a szellemet, valóban a testi meg-
fenyités majdnem elkerülhetlen. De hagyjuk azt a 
tanférfiakra. Épen, mert e kényszer gyűlöletes do-
log, daczára minden szelid megitéltetésnek, eseten-
ként mint a feddés- és büntetésben vas következetes-
ségre van szükség, mi csakis a hanyag és gondatlan 
szülőknek lesz alkalmatlan. A tapintatos, igazságos 
megitélés, valamint a szigorú következetesség, vall-
juk be gyengeségünket, azonban nem mindenki tu-
lajdona s gyakorta nem kedvencz dolga annak, 
kinek kötelessége lenne a lelkipásztort erélyesen 
támogatni, a községi elöljárónak. Természetesen a 
meggyőződés és lelkismeretesség gyakran minden-
féle érdekek miatt háttérbe szorul, s ennek folytán 
kész inkább a lelkismeretet, mint a népkegyet fel-
áldozni, s nem ritkán elég gyáva, hogy nevetségessé 
teszi a lelkipásztort, s hogy magát kedvező fényben 
állítsa elő, nem átalja mondani, hogy csak is a lelki-
pásztor sürgető kényszerítésének hódolt, s kénytelen 
volt a törvény ellen vétkezőt megbüntetni. — S ezt 
a hanyagok s kötelmeiket pontatlanul teljesitők igen 
könnyen elhiszik, s készek neheztelni a lelkipász-
torra, habár jóakaratának százszoros tanúságát lát-
ták is, habár sokszorosan tapasztalták számtalan 
esetekben jóakaratát, — ezekre nézve nagyon rövid 
emlékező tehetségük; el lehet mondani, hogy jó tet-
teit homokba irják, képzelt sérelmeit márványkőre 
metszik, kivált ha hanyag s kötelmeiről megfeled-
kező községi előljáró vezeti a jegyző kezet. Mit teend 
ily körülményekben az eszélyes lelkipásztor? Okos 
mérséklet, s kérlelhetlen szigorral teljesiti kötelessé-
gét, mondjanak amit akarnak ; — nem sokára ön-
maguktól elhallgatnak. — Lassan lassan a jobb 
rend, jobb szokások tért foglalandnak, s rágalmazói 
nem sokára barátjai leendenek, mert a köznéppel 
többnyire épen ugy van az ember, mint a gyermek-
kel, kik rendesen addig neheztelnek, mig a vett bün-
tetést érezik; és ha valóban, mint fentebb megjegy-
zénk, ellenségeskedés támadna is, élét leginkább 
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azzal veszszük el, ha azokkal épen nem gondolunk, 
vagy úgynevezett elleneinkkel jótéteményeinket 
éreztetjük, mire nézve a lelkipásztornak kedvező' 
alkalom mindig fog ajánlkozni. 

5) Ismertem egy községi elöljárót, ki egykor 
előttem igy nyilatkozók : „ha elvisz is az ördög, 
legalább a község ne tudja azt;" — s valahányszor 
az előljáró jó példájára volt szükség, mindig jó pél-
dával ment elő. — Bizton mondhatom, hogy a hitre 
nem sokat adott, de azért minden tinnep és vasárnap 
templomban volt ; körmenetek s egyéb ajtatosságok-
nál nem hiányzott soha. Az igaz, hogy ez istentelen 
képmutatás, s kárhoztatandó megátalkodás ; de azért 
ez ember a tömeg irányában sokkal kevesebb bot-
rányra adott okot, mint az oly előljáró, ki képmuta-
tásból sem ad jó példát, s nem elégli, hogy maga 
nem teljesiti kötelességeit, hanem még másokat is, az 
istenitiszteletet illetőleg kötelmei teljesitésétől, gú-
nyolódás, kicsinylés, vagy, mint napjainkban fájda-
lom napirenden van, nevetségessététel által elvon. 
— Valóban elkomorodik az ember lelke, lia látja és 
tapasztalja manap, hogy azok, kiket a templomban 
látni a ritkaságok közé tartozik, az elöljárók és fel-
sőbb tisztviselők, itt is teljesedik kicsinyben „regis 
ad exemplum" ; — s Isten kegyelme, hogy a nép 
maga előtt látva e példákat, még ragaszkodik hité-
hez, szereti templomát. — Tudom, hogy joga van a 
lelkipásztornak, hogy az ilyeneket a legszigorúbb 
feleletre vonja s végre gonosz eljárásukat megróv-
hatja; de tudjuk azt is, mily nehéz dolog, hogy 
meg lehessen a valódi tényállást ily esetekben 
állapitani, miután tudjuk, hogy a felsőbbek, az elől-
járó ellen senki örömmel tanúul föl nem lép; — tu-
dok magam is esetet, midőn a község elöljárója a ha-
rangozót lovalá föl, hogy egy rendkivüli ajtatosság 
alkalmával tagadja meg szolgálatát, miután arra nem 
köteles, hiszen ezek csak is túlhajtott ujitások. Ter-
mészetesen ezen embereknél minden ujitás szinét 
viseli, kivált a hatodik parancs. 

Megesik azonban, hogy a rendeletek értelmé-
ben itt-ott a lelkipásztor ama kényelmetlen hely-
zetbe jön, hogy az egyházi fegyelmet, ily fajta köz-
ségi elöljáróval kezet fogva, kénytelen föntartani; 
mikint lehetséges ez? Mindenkinek tanácslom,hogy 
az ily községet lehetőleg kerülje s maga igyekezzék 
elvégezni mindent amit lehet. Ha azonban ez a fel-
sőbb hatóságoknak nem volna inye szerint, s abban 
önkénytes eljárást, s a fennálló szabályok meg nem 
tartását, vagy tekintélycsonkitást szeretnek látni, 
határozottan s leplezetlenül mondja el a bajt a lel-

kipásztor, s a szükséges intézkedések megtételét 
bizza a hatóságra. — A harmadik parancscsal épen 
ugy vagyunk gyakorta mint a hatodikkal, találnak, 
sőt keresnek mindenféle engedményeket, s gyakran 
a felsőbb régiókban többet, mint az alsókban, ez 
esetben elzárja a lelkipásztor keble sajgó fájdalmát, 
hivatala körében inti hiveit, jó példája által igyek-
szik hatni, igyekszik fényleni övei előtt. — Igen, 
ha a hit és kereszténység elkorcsosult napjainkban 
nemcsak irott malaszt volna, természetesen nem so-
káig kellene az ily vallástalan elöljárókkal küzdeni; 
„oh de ily irott rendeleteket sokkal hamarább el-
hagyják rongyollani, hamarább feledékenységbe 
hagyják jutni, mint, az adó- s kihágásokérti büntetés-
jegyzékeket, pedig hol hit nincs, ott elvész a tiszta 
erkölcs, s Roma ledől rabigába görbed ; — s ha 
végre kénytelen kérdésre vonni a felsőbbség ily ha-
nyag elöljárót, alig kerülendi ki a lelkipásztor a 
türelmetlen, kiállhatlan, megférlietlen mellékneve-
ket. — Pilátus és Heródes darab oly sokszor is-
métlődik. 

6) Szenvedélyes korhelyeket, s ismert házasság-
törőkét, ha vannak egy községben, még sem ereszt-
hetjük hosszú pórázra. — Ha valaki, bizonyára a lel-
kipásztor és községi előljáró kötelezve vannak gátat 
vetni e rosznak. — Ha az egyik az örök üdvért 
megteszi mit tenni kell; — a másik tegye legalább 
az anyagi károk tekintetéből, melyeket az ily bű-
nösök, elszegényített, boldogtalan, elrongyolt csa-
ládjok által egykor a községnek okozandnak. — De 
mi történik akkor, ha a községi előljáró ugyanazon 
kórban szenved, s csakis tekintélye, gazdagsága vagy 
épen kitanult ravaszsága által volt képes e nembeni 
meztelenségeit eltakarni. Mikint büntesse a bünt, 
mint követelje az erkölcsös életet az olyan, ha min-
den perczben készen kell lennie, hogy a vádlott bű-
nét az előljáró példájával fogja mentegetni? Kerülje 
amennyire lehet a lelkipásztor az ily megpiritó égető 
helyzetet, intse, feddje, óvja, kérje és kényszerítse 
inkább maga a lelkipásztor az ily hibásokat; azt 
hiszem a gyengéd atyáskodó szózatnak több hatása 
leend. Azonban azt hiszem, nem lesz egy lelkipász-
tor is, ki megengedné magának, hogy az ily községi 
elöljárót azon balhiedelemben hagyja, mintha őt be-
csületes embernek tartaná, az előljáró is lelki gyer-
mek. kinek adandó alkalommal szent kötelessége 
erkölcsi állapota fölött elmondani véleményét. Sőt 
még akkor is, ha az előljáró nem hivei közöl volna, 
joga van az igazság fegyverével, a szent szeretet 
szavával meginteni őt. — Az igaz, kényes dolgok 
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ezek ; de ha az elöljáró hibáit az utólsó falusi gyermek is 
tudja, nem lehet kivánni a lelkipásztortól, hogy csak ö le-
gyen vak, s a feketét is fehérnek mondja. 

Ezek és ehez hasonlók, melyekkel napjainkban oly 
sokszor találkozunk, s valóban nehéz fájdalmak és szen. 
vedések a lelkismeretes lelkipásztorra nézve s gyakorta 
legnagyobb akadályai az áldásos lelkipásztorkodásnak, s 
nem mindenkinek sikerül, kiben az akarat megvan is, el-
távolítani azokat. — Da Domine auxilium ab alto. 

T — . 

A Pálosok Buda-sz.-Lőrinczi főmonostoráról. 
A hazánkban hajdanta kitűnően virágzó pálos szer-

zetnek rendházai közöl, melyeknek száma Pázmány szerint 
170-re ment fel, a Buda-sz.-Lőrinczi ház maga idejében bi-
zonyára a legjelentékenyebb volt ; mert azonkivül, hogy 
mint a szerzet főhelye, annak minden zárdáit fényben, gaz-
daságban fölülmulta, erényekben tündöklő szerzetesei közöl 
több irót, tudóst, művészt mutathat fel az utókornak. Mind-
amellett története s hajdani állapota kevésbé ismeretes ; 
szabadjon azért nekem a szerzet történetíróiból kiböngészett 
történeti adatokkal azt közelebbről megismertetni. 

Lörincz, a szerzet provinciálisa, S idők folytán első 
generalis, emeltette e kolostort az ős budai hegyekben, hol 
most a „Szép juhásznöhöz" nevezett vendéglő áll. (1304.) 
Nem sokára keletkezte után Robert Károly, Óváry János 
gróf s Veleuczei Pál budai polgár gazdagította azt. Hogy 
mily gyorsan virult fel, onnan is kitűnik, hogy a szerzet fő-
nöki széke, mely előbb a Pálosok alapitója b. Özséb által 
épitett Pilis-sz.-Kereszten volt, ide helyeztetett át. Szerzetesei-
nek száma, virágzásának ezen korában, nem kevesebb mint 
500 volt, kiknek eltartására a különben gazdag kolostor 
sem volt képes; azért Lajos király 1353-ban a máramarosi 
királyi sóbányák jövedelméből évenkint 100 aranyat ren-
delt e szerzetház részére. 

Ugyanezen nagy király remete sz. Pál a Pálosok véd-
szentének ereklyéit (fejét kivéve, mely csak H Lajos alatt 
hozatott be) a velenczeiektöl megszerezvén, hazánkba hozá 
s nagy pompával a királyi udvar kíséretében itt letétette 
1381-ben ; miáltal u j jelét adta a szerzet iránti hajlama- s 
kegyességének. 

A Lajostól rendelt 100 arany helyett Zsigmond 1391-
ben a budai polgárok közt tett gyűjtésekből évenkint 300 
arany forintot engedményezett e kolostornak, melyet 1439-
ben Albert király, valamint 1456-ban V. Ulászló megerősí-
tett. Az utóbbi még 100 arany forintot csatolt az összeghez 
a szerzeti ruházat költségeinek fedezésére. 

1456-ban virágzott e kolostorban b. Bátory László 
szerzetes, s társainak a lelkiekben mestere, ki számos szent-
nek életén kivül az egész szentírást magyarra fordította. O 
első, névről ismert, biblia-forditónk. 

Kiváló szeretettel viseltetett e rendház iránt Mátyás 

') Nem akartam a sz. ereklyék áthozatalának részleteibe bocsát-
kozni, melyeket a szerzet történetirói, nevezetesen Eggerer (Fragmen 
Panis Corvi) Orosz. (Synopsis Annalium Ordinis s. Pauli) s Pongrácz 
(Triumphus Pauli) elég terjedelmesen közölnek. A sz.-István-társ. által 
kiadott „Szentek életében" is találhatni a sz ereklyék áthozatalát (I kötet 
79 lap.) 

király, kiről tudjuk, hogy ide gyakran betérvén, nyájas le-
ereszkedéssel társalgott és étkezett a szerzetesekkel. Sőt 
őket saját királyi asztalához is meghívta, hol azonban rend-
szabályaikkal meg nem férő eledelt magokhoz venni vona-
kodtak. 

1476 körül élt Pesti Imre, bölcsészettudor, kitűnő jám-
borsága s tudománya miatt nevezetes. Tatay Antal hitszó-
nok, szerzeti misekönyvet és breviáriumot, Szombathelyi 
Tamás (Th. de Sabaria) a szerzetnek ez időtájt généralisa, 
magyar egyházi beszédein kivül több vallási munkát s szer-
zete szabályait irta meg. 

Midőn 1479-ben nagy szárazság uralkodott s Pest-Buda 
s környékének lakóit éh-halállal fenyegette, a sz. Lőrinczi 
barátok felkéretvén, körmenetet tartottak, s esőért esedez-
tek az Úrhoz. S ime, alig hogy visszatértek kolostorukba, a 
felhők megeredtek s belölök az esö záporban ömlött a földre. 
Mely eseményt a szerzet történetirói következő párversben 
örökitettek meg : 

Adventu fratrum sitiens terra imbre rigatur : 
Quos populi laudant, imbriferosque vocant. 

1484 körül élt Dénes, hires szobrász, sz. Pál diszrava-
talának (mausoleum) alkotója, melyet midőn egykor a Má-
tyáshoz küldött török követ meglátott, elbámulva a mü szer-
kezetén, e szókra fakadt : „Valóban maga Isten tanította e 
művészt, és nem ember " 2) 

1492-ben halt meg Thar Ispán Albert (A. Thar Ispán) 
ki mint budavári várnagy s a kánok kapitánya a szerzetbe 
lépvén, társainak a kegyesség, mértékletesség és föltétlen 
engedelmességben példányképet adva, élte le napjait. Költsé-
gein épült fel e kolostornak sz. Páltól nevezett kápolnája, 
melynek csudálatos alkotmánya mindenkit azonnal meglepett. 
Nagyszerűségéről eléggé tanúskodnak Hansisten Boleszláv-
nak Schlechtan Jánoshoz irt sorai : 

„Marmoream Pauli primi conspeximus aedem, 
Esse suam qualem, casta Diana velit. 

Hanc non Cretaei quondam videre parentes ; 
Nec statuere suo talia fana Jovi. 

Haec Agrippaeas superant delubra columnas, 
Cedunt Paulino, Flavia templa, Tholo. 

Marmoris haud tantum Memphis, bustumque Simandri 
Aut auri, aut verae relligionis habent.. 

Felices Istri populos, felicia rura, 
Felicemque Budám, Numine, Paule, tuo." 

1513 körül élt Gergely, a szerzet généralisa, ki külö-
nösen a régi építmények javítása s ujak épitése által szer-
zett magának érdemeket. Különösen Oszvald és Lukács 
zágrábi püspökök, Horváth Pál nándorfehérvári s Gergely 
ó-budai kanonokok, továbbá János, erdélyi vajda s Szapo-
lyai Imre nádor s szepesi gróf végrendeletileg a szerzetnek 
hagyományozott alapitványaiból a Buda-sz.-Lőrinczi egy-
házban templomkart s jószerkezetü orgonát állíttatott, a 
templomépületeket megujittatta, pompás fehér márvány fő-
oltárt emeltetett a szentélyben, melyeknek fényét különösen 
emelte jeles müveivel Vincze, hires szobrász, ki itt ez időtájt 
virágzott. 

*) Nem rég o mansoleumnak egy kis, de a munka n e j é r ő l azonnal 
meggyőző' vörös-márvány emlékére akadtak, melyet dr. Bt ^ át, az ottani 
birtokos, a m. museumnak ajándékozott. 
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1522-ben történt I I Lajos által sz. Pál fejének ha-

zánkba hozatala, mely nagy ünnepélyesség közt sz. Lőrinczre 
vitetett s a szent többi ereklyéi mellé tétetett le Simon zág-
rábi püspök által. Ugyanekkor élt Lörincz barát, mind szent 
élete mind művészi ecsete miatt, korának hires férfia. 

1526-ban, midőn a mohácsi vésznek siralmas következ-
ményeit legszebb zárdáinak pusztulásával gyászolta a szer-
zet, Szolimán tüzzel-vassal pusztitó csapatai e nagyszerű ko-
lostort sem hagyták kíméletlenül. 

A harczhoz nem szokott szerzetesek megrémülten ré-
szint szétriadtak, részint az ellenség vérszomjának estek ál-
dozatul. A templom felgyújtatott, boltozata bedőlt, a kolos-
tor füstölgő falai romba estek, a sírok feldúlattak, az oltárok 
felforgattattak, sz. Pál sírja darabokra töretett. De sz. Pál-
nak ereklyéit hü fiai az ellenség dühe elől megmentették, s 
Szapolyainak trencséni erős várába vitték, hol azonban azok 
idők folytán elhamvadtak. A szerzet főnöki széke pedig a 
biztosabb Mária-völgybe (Marien-Thall) helyeztetett. 

A kolostor pompás épületei közöl csak sz. Pál kápol-
nája maradt csudálatosan menten az Ozmán szentségtörő 
kezeitől, mely azonban később, hihetőleg midőn a török új-
ból elfoglalta Budát, szintén engedett az enyészetnek. A 
mintegy 500 szerzetest magába fogadható zárdának hajdani 
helyét ma már alig jeleli egy pár kő, mely a mulató főváro-
sit az emberi sors mulandóságára figyelmezteti, s Istennek, 
a végzet urának, folytonos imádására hivja föl. 

Csillag Gyula. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
rt 

PEST, május 12-én. 0 eminentiája az ország herczeg-
primása e hó 12-én a pest-lipótvárosi templomban harango-
kat szentelt, hová már % 8 reggel főt. Somogyi Károly ka-
nonok és Császtka György pápai kamarás s primatialis can-
cellár urak kíséretében megérkezett, s a helybeli főt. Ráth 
József, méltóságos Szabó József pápai praelatus, s főt. Su-
jánszky Antal prépost urak, valamint a többi világi s szer-
zetes papság s városi hatóság által ünnepélyesen fogadtatott. 
Amint a menet a templomba bevonult, a helybeli praeparan-
dia növendékei igen szépen énekelték : ,ecce sacerdos ma-
gnus'-1, mire ő eminentiája fényes papi segédlet mellett csen-
des sz. misét mondott, melyre a kápolna zsúfolásig ajtatos-
kodókkal megtelt. — A sz. mise után a menet az oltártól a 
harangokhoz indult, melyek a templom oldalánál voltak el-
helyezve, ahol egy nagy sátor alatt egy szép oltár állíttatott 
föl, s a hely zöld galyakkal s nemzeti zászlókkal kidiszit-
tetett, a rend föntartására a városi hajdúk vigyáztak. A meg-
szentelendő harangok száma 12, melyek közöl 3 a pest-li-
pótvárosi templomé ; a legnagyobbik 26 mázsát nyom, sz. 
István király tiszteletére, melyet Schlechta Ignácz ur a tem-
plomnak ajándékozott; a második 16 mázsás, s1 „Angelus"-
nak neveztetik, mert vele fognak az ur-angyalára haran-
gozni, s a hivek kegyes adakozásából került ki, a harmadik 
pedig a „lélek-harang" s 170fontot nyom; 4 harang aszeg-
szárdi uj templomé, s ,Sz. János', ,Szüz Mária', ,Antal-Klára' 
és ,Christus resurgens' tiszteletére; az első 20 mázsás és 86 
fontos, a második 10 m. és 12 fontos ; a harmadik 6 m. és 
16 f. a negyedik pedig 1 mázsás. Ezen harangokat mind ő 

eminentiája az ő, mondhatni, határtalan bőkezűségéből ön-
tette s a szegszárdi templomnak ajándékozta. Egy harang 
volt az itteni sz. ferenczrendieké, s közel 19 mázsás, ,Alcan-
tarai sz. Péter ' tiszeletére ; 1. b. Augusz ő méltóságáé, 1 u j 
pestieké, 1 Stoffer Márton uré, ki azt Ipolysági temető ré-
szére öntette és ajándékozta; ugyanaz, aki a lipótvárosi 
templomnak 57 mázsás harangot ajándékozott ; 1 Hampel 
Antal helybeli polgár s kereskedelmi iskola tulajdonosé, ki 
vallásos szive sugallatát követve, azt avégből öntette, hogy 
általa a városon kivül lakó s kertek közt szétszórt munká-
sok az angyali üdvözletre s imádságra buzdittassanak. Szép, 
utánzásra méltó példa. A harangok legnagyobb része tehát 
ajándék, itt azután el lehet mondani : amilyen a fa, olyan a 
gyümölcse ; amilyen az ember, olyanok az ö tettei, „ex 
fructibus eorum cognoscetis eos." Igy működik a keresztény 
szeretet az emberekben. A szent ténykedést, melyre nagy 
népsokaság gyűlt össze, ő eminentiája a 81 éves aggastyán 
fáradni nem tudó, valóban apostoli buzgalommal végezte, 
mely 10 órakor véget ért, mire ő eminentiája apostoli áldá-
sát adta a nagyszámú ajtatoskodókra és visszakocsizott Bu-
dára, hová őtet fiúi szeretet s tiszteletünk kisérte azon buzgó 
imával, hogy tartsa ő eminentiája drága életét még igen 
igen sokáig. Mind a 12 harang Walser Ferencz öntődéjében 
öntetett, lakása Pest Teréz-város nagy-kereszt utcza 1 sz. 

Adja a fölséges Isten, hogy főpapunk imája ezen ha-
rangokon beteljesedjék, hogy a hivek ezen szent érezek sza-
vára buzgó imákat rebegjenek az egek urához mind élők 
mind holtak lelki üdveért. 

Haec quoties pulsata sonant, mala cuncta recedant ; 
Et caleat quodvis pectus amore Dei. 

Alma Parens Jesu, et sator hujus Stephane ! regni ; 
Propitium nobis reddite, queso, Deum ! 

Egy szemtanú. 
ESZTERGOM, május 8-án. Erdélyi Ignácz zsigárdi 

születésű esztergommegyei áldozár, volt vadkerti káplány 
1858-ban lazarista lett, s mint ilyen Chinába küldetett mis-
sionariusnak. Két év előtt irt, még a Szent-István királyról 
nevezett papneveldében egykori tanárának ft. Zalka János 
kanonok urnak s kért is nem pénzt ugyan, hanem csillogó 
apróságokat, ennek folytán 60 frtnyi áru küldetett neki ; 
dr. Argenti oda mellékelt egy hasonszenvi gyógytárt s mun-
ká jának egy példányát. A küldemény 18 hónap múlva ke-
zéhez ért. Folyó évi februarban ezeket ugyancsak ft. Zalka 
kanonok úrhoz küldött levelében, mely tegnap érkezett, 
megköszöni. A levél ugyan merőben magán-jellemü, de köz-
érdekű voltánál fogva engedélyt kaptam belőle egyetmást 
közölni, miután természetes, hogy a hitküldéri tudósítások, 
az által, mert hazánkfiától származnak, sokat nyernek ér-
dekességükben. Igy ir : 

„N. f. ur. Megkaptam a mult év vége felé a becses 
küldeményt ; igen el lévén foglalva a jubilaeum hirdetésé-
vel, csak most juthattam időhez, hogy néhány sorban köszö-
netemet mondjam a jó uraknak, kik chinai testvéreikkel 
jót tettek. Mily nagy örömük, vágyuk volt valamit kap-
hatni ! Bocsánat édes főt. uram, hogy még az is jutott 
eszembe, mit András apostol az ur Jézusnak mondott : ,sed 
haec quid sunt inter tantos '? bocsássanak meg a jó urak, 
mert tudják meg, hogy ez minden missionariasnak gyen-



géje, ugy látszik a pogányok első fő apostolától örököltük 
ez aránytalan szeretetet, ,alias ecclesias exspoliavi, accipiens 
stipendium ad ministerium vestrum/ Oh ! ha látnák uraim, 
mily nyomorult egy nép ez a chinai nemzet, — megesnék szi-
vük rajta. Midőn egy franczia követ, látván minő eledelek-
kel élnek, és hogyan készítik silány rizs, köleskása, majd-
nem egyedüli táplálékukat, megszánva őket, mondá : ,Euró-
pában egy közönséges gazda ebe különb táplálékot kap, 
mint itt a jobb módú gazda/ Első tekintetre mindenki azt 
mondaná, hogy a chinai nép mind beteg és koldus ; vizben 
só nélkül főtt köleskása, két tojás, egy darab Ízetlen kenyér, 
déli és esti mindennapi táplálékom, szivesen készítenének 
jobbacskát is, volna benne módjuk is ; de furdal lelkismere-
tem ezt elfogadni tőlok, tudván mi silányul táplálkoznak ők 
magok. Nyáron át többnyire félmeztelenül járnak, télen pe-
dig nem ritka eset, hogy éhség és hideg miatt halnak inkább, 
mintsem betegség folytán. Mindamellett azonban mióta a 
szent hit nyilványos gyakorlása meg van engedve, szerte-
szét épitenek kápolnácskát. Ahogy főtisztelendöségednek 
adománya kezembe kerül t , egynémelyt fölsegítettem oly 
formán, hogy a szent tárgyakért a gazdagabbak gabonát, 
pénzt adtak össze a szegények számára. Oh ! ha enyém 
lenne a gazdagok fölöslege, mit hiábavaló czélokra elkölte-
nek, egy év lefolyta alatt egy legio kis gyermeket vehetnék ! 
Nem oly könnyen lehet megtéríteni a felnőtteket, sokan 
vannak köztök, kik elismerik a pogány vallás haszontalan-
ságát, tudják egy fő lény létezését, de ha megtérésről van 
szó, előbb azt vizsgálja, ha váljon kereszténynyé válása után 
van e kilátás vagyont szerezni ? Ha gondolja, hogy van, 
könnyen rá adja fejét, de e nélkül nagy nehezen tér meg. 
Talán még nem volt nép, mely annyira lenne az ördöghez 
lánczolva, mint a chinai. Midőn Lucifer egykoron azt 
mondá : ,similis ero Altissimo/ ha Chinába jönnél, azt mon-
danád: no ez egyszer nem hazudott. Számtalan tárgyat, 
mit sz. religiónk tisztel, az ördög itt utánoz. Találsz a bál-
vány-istenek közt nőt, ki szüzén szült gyermeket, találsz 
éjjel nappal a bálványok előtt égő lámpát, nem keveset 
látsz a pogányok közt, kik a miénkhez hasonló olvasót hasz-
nálnak, továbbá sokan mellükön képeket vagy ereklyéket 
hordanak, ott találunk processiot, gyónást, mit nyilványo-
san tesz a császár, böjtöl, munkaszünetet ünnepnapokon, 
hústól való megtartóztatást, valóban : ,similis ero Altissimo/ 
A chinai ember, midőn hallgatja az igét, sokat igér, de meg-
térésre inkább materialis, hogysem szellemi módon vihető, 
ezeket látva, minden felebarátját igazán szerető sziv felki-
ált : ,tristis est anima mea usque ad mortem/ nincs is egyéb 
bajom, mint látni e szánandó népet és nem segíthetni raj-
tok. A Chinában megkeresztelt gyermekek száma megha-
ladja a százezeret évenkint, ezt azon imának és anyagi se-
gélynek tulajdonitom, mit a keresztények, főleg Európában 
tesznek az Ur oltárára. Oh ! mi hálával fogadnám, oh ! mi 
köszönettel telnék meg szivem, ha a főurak megszánnák 4 
szegény helységemet, hogy mindenütt kápolnácskát épít-
hessek ! Ez itt nem sokba kerül, azért mind többnyire ká-
polnák építésével vagyunk elfoglalva. Midőn az elmúlt liá-
borgós időkben nyilványosan imádkozni szabad nem volt, 
kiki odahaza csendesen végzé imáját, de biz ez sok hanyag-
sággal jár, azért mindenütt imaház szükséges. Segítsenek 

bennünket jó uraim csekély alamizsnával, hogy hebraei 
prodire possint ex cavernis. A szomszéd nagy városban 
Cseu-tin-fu-ban (5—6 nap járásnyira Pekintől, melynek 
igazi neve Pej-tyin) nem sokára cathedralis templomot kez-
dünk építeni. Itt van a püspöki residentia. Eme residentia 
több száz év előtt a császárok kéjpalotája volt, most egészen 
elhagyatva, de még nem egészen romba dűlve, adatott a 
püspöknek, ki franczia pénzen elég Ízletesen kihozta a ro-
mokból, most minden gondját egy szép nagy templom épí-
tésére fordítja. Épül pedig e templom egy iszonyú magas 
pagóda szomszédságában, mely az egész országban elsőnek 
tartatik, van benne ezernél több bálvány, a föbálvány ércz-
böl van öntve és 60 lábnyi magas. Az épület felette régi, 
azért dülő félben is van, nem adok neki 10 évet, és romban 
hever. Ujat épitniök nincs remény, mert a pogány nem so-
kat törődik bálványaival, ha pénzbe kerülnek. 

Köszönettel vettem dr. Argenti urnák küldeményét 
is, nagy hasznát tapasztaltam s mi több legelőször önmaga-
mon, elmondom az esetet. Gyóntatás és prédikálásban va-
lék, midőn egy reggel egy közellévő faluból két jóravaló 
keresztény jött hozzám, ezeket mondván : van helységünk-
ben egy jó módú pogány család, már vagy 3 hónapja, hogy 
az ördög iszonyúan háborgatja őket, nevezetesen pedig egy 
14 éves gyermeket kinoz. Az egész család keresztény lesz, 
sőt példáját többon a körülfekvő helységekben is fogják kö-
vetni, ha eme család megszabadul az ördögtől. Kérelmüket 
hallva, gondolkozni kezdtem, hogy mit tegyek ? Azonban 
megfontolva, hogyha nem megyek, rosz hírbe jön a keresz-
tények Istene a pogányok előtt, megígértem, hogy 3 nap 
múlva eljövök. Ugy is tettem. Sok pogány csürhe nép cső-
dült össze, látni akarván, hogy miképen megy az ördögűzés. 
Magam elé hivatám a megszálltakat, a gyermeket és atyját, 
de nem jöttek, mondván hogy félnek látni engem s az ör-
dög megtiltotta nekik előmbe jönni. Én nappal akartam 
látni az ördögtől megszálltakat, s a házat megszentelni ; de 
kértek hogy éjjel menjek ; kimondottam, hogy néhány po-
gány és keresztény jelenlétében megyek hozzájok ; de nem 
akar tak senkit bebocsátani csak engem s legfölebb 2 ke-
resztényt. Én mitsem gyanítván, jan . 21-én, amint kivánták, 
8 órakor este sok pogány és keresztény kíséretében átmen-
tem megáldani a házat. Négy kereszténynyel bementem a 
házba, (pogányok közöl senkit sem eresztettek be) amint be-
léptünk, iszonyú tüz és füstben voltunk eltemetve, robaj, re-
csegés járulván hozzá, valódi pokoli helyzetben valánk. A 
pogányok ugyanis az ördögüzést ürügyül használva, 4—5 
font puskaport gyújtottak meg, midőn beléptünk s légbe 
akar tak röpíteni minket, hogy aztán híresztelhessék, misze-
rint a missionarius — kit szivökből gyűlölnek — az ördög 
bosszújának esett áldozatul. Istennek hála! nekünk apró 
sérülést kivéve, nem lett jelentékeny bajunk, lábunk arczunk 
megpörkölődött, meg a ruha. Jézus különös jóságából a ház 

sem dölt romba. A tettesek sokan vannak s most halálos / 
büntetés vár reájok. Atalában jelenleg Chinában európai 
embert bántani, rettenetes büntetés alatt tilos, közönségesen 
nyakát szegik. Nyilványosan nem is bántanak, de annál 
inkább alattomban. — Imáikba ajánlom magamat jó uraim! 
— Azt akarják, hogy többször irjak, ámde higyjék, alig 
birom immár anyanyelvemet, inkább 30-szor prédikálok 
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chinai nyelven, mint levelet irok ; ez is már iszonyú mun-
kámba került, sokszor aggódom, hogy miképen fejezzem ki 
magamat, talán nem is értik meg amit irtani. Ugy élek én 
itt, mint egy remete erdő-magányban, prédikálás és ima köz-
ben, semmit sem tudok a világ folyásáról, de tudni nem is 
akarok, van itt dolog elég, csak ezt gyözhetnők. Aztán, hisz 
egy hitkiildér nem tud egyebet mint panaszkodni és kol-
dulni. Itt minden évben egyik másik tartományban dühöng 
az éhség. Rétet sem találni itt, mind merő szántóföld, de ez 
is néha a szárazság folytán kisül, habár néhutt a szántóföl-
deket öntözik, vagy pedig a szokásos viharok eltemetik a 
veteményt, mert a föld rendszerint homokos. Vagy végre 
julius augustus hónapokban a záporos eső tövestül söpri el 
az érőfélben levő gabonát, sokszor sáska eszi, vagy jég veri 
el a vetést. A magyar ember szégyenei koldulni, de emez 
irtóztató szükség kényszerit rá, azután boldogság leszen hal-
lani az Úrtól; esurivi. . . . Hanem bezárom Írásomat, — 
félek hogy 3—4 év múlva talán meg sem fogjuk érteni egy-
mást ! Mindenekelőtt üdvözletemet küldöm ő eminen-

tiájának, oh ki vagyok én, caput canis mortui, hogy ily jó 
ur emlékszik felőlem ? No de atyám volt ő nekem, mi csuda, 
ha az atya emlékszik gyermekére ? — Talán utoljára irok, 
de szeretetem önök iránt nem fog elhamvadni. Üdvözlöm 
Katona György-öt, nyitramegyei papot, Ürge Lászlót, vajha 
itt látnám őket. . . Oh egészen más itt az ég föld, embe-
rek, eledel, minden más, minden roszabb itt mint Magyarhon-
ban, csak az édes Jézus jobb itt mi nálunk. — Hát ha még 
jó uraim az égbe sok imát, ide pedig sok krajczárt külde-
nének, hogy sok ártatlan angyalkát vásárolhassak, t. i. chinai 
gyermekeket, ez lenne ám jó ; hisz uraim a magyar nép a 
szent Szűznek van ajánlva, tegyenek tehát róla, hogy sok 
sok ajak dicsérje a boldogságos Szüzet. Ezeu emberek az 
Ur Jézus vérén vannak megváltva, könyörüljenek rajtok. 
Eme. pogányok, különösen az asszonyok közt oly jó, oly ár-
tatlan lelkeket találhatni, hogy a pogányságban élvén, ta-
lán az eredendő bűnön kivül egyéb vétkük sincs, ima, ala-
mizsna folytonos foglalkozásuk. Irgalmazzanak jó uraim, 
hisz ez által önmagukra kényszeritik az Isten áldását. — 
Jó püspököm velem van, de velünk van az édes Jézus egész 
nap a tabernaculumban. Szivem édes keserűsége Jézus küldj 
áldást azokra, kik levelemet olvasni vagy hallani fogják. 
Csen-tiu-fu. 1866 február 19-én."2) 

r 

VARSÓ, april. 30-án. Szygielski befogatása különböző 
magyarázatokra adott alkalmat. Azt mondák, hogy éjnek 
idején elfogatván lakásán, azonnal a birodalom belsejébe vi-
tetett. A hir nem volt egészen való. Ö csak a fellegvárba vi-
tetett. Mit akart vele a kormány ? Meglehet, hogy Tcher-
kaskoj herczeg Rzewuski sorsát szánta neki is, hanem a kö-
zötte és Berg tábornok között ez ügyben felmerült nézet-
különbség, és Szygielski betegsége a határozat kivitelét fel-
függesztették. Baja annyira fokozódott, hogy a zsarnokok 
visszavitették lakására, hol őrizet alatt van. Saját rendes 
orvosát nem eresztik hozzá, hanem egy orosz katonai or-
vosra bizták gyógyítását. Váljon ezen jó, áldott pap mi által 
érdemelte a kegyetlen bánásmódot ? Egész biine abból áll, 

*) Mészáros Imrét (a volt plébánosa, azóta megboldogult. Közlő) 
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hogy Romától intézményt fogadott el a varsói megye kor-
mányára vonatkozólag. Felinski érsek azon órában, midőn 
bellebeztetése tudtára adatott, több egyházi férfiút jelölt ki, 
hogy akadályoztatása esetében egyik a másik után vigye a 
megye kormányát. Első volt Rzewuski, és miután ez is szám-
űzetett, a második Szygielski. Az orosz kormány kijelentette, 
hogy őt administratornak el nem ismerendi. Kérdés intézte-
tett Romába és a válasz az volt, hogy Sz. megerősíttetett 
mint a varsói megye kormányzója, mit ez azonnal közlött a 
belügyministerrel, mire következő éjjel elfogatott barbár 
módon. Lengyelországban tehát bűnösnek tartatik minden 
katholikus áldozár, ha az egyház fejétől rendeleteket fogad 
el. Igy tisztelik a czár hivatalnokai a katholikusok szabad-
ságát. Kutatásokat intéztek annak megtudására, mily uton 
érkezett a pápa levele Varsóba ? Ki által hozatott ? Valla-
tások történtek, végre azt hitték kinyomozva látni, hogy a 
sz. szék és Sz. közti levelezést Pustorsky gróf közvetítette, 
aki a varsói jótékonyságról czimzett társulat elnöke, és köz-
tiszteletben álló ember. A gróf is tehát azonnal elfogatván a 
fellegvárba vitetett, ami a városban roppant nagy megütkö-
zést szült. Még többen is, különösen papok vettettek töm-
löczre, és ezek között Golián áldozár és kitűnő szónok, ki 
három év előtt a lengyel lázadás ellen szónokolt. Ha egy 
részről a czár büntet, más részről jutalmazza is hiveit. Azon 
emberek között, kik az utóbbi években a lengyel katholiku-
sok elleni gyűlölet és kegyetlenség által kitűntek, fő helyet 
foglal el Tucholka, a varsói vésztörvényszék elnöke. Szol-
gálatainak jutalmául a Zakrzoveki terjedelmes birtokot, és 
roppant erdőségeket kapott. 

GENF, május. 3-án. Sokszor mondatott, hogy városunk 
azon központ, hol az európai eszmeforrongást, erkölcsi és po-
litikai mozgalmakat legjobban lehet észlelni. A vélemény 
minden árnyalataival lehet itt találkozni. A sajtó tökélete-
sen szabad Az elégedetlenek egész Európából ide seregle-
nek. A nem-kath. nemzetek mindig úttörői voltak a forra-
dalmi merényleteknek. Alig hogy a távirdán megérkezett a 
barlettai esemény hire, egy itteni lap, a protestánsok fő köz-
lönye, heves czikkét intézett a kath. egyház ellen, kiáltván, 
hogy a protestánsok a Bertalan-éjek megújulásától tarthat-
nak. Felhívást intéz a polgáriasodás nevében, hogy a türe-
lem, lelkismeretszabadság védessék meg egy vallás ellen, 
mely nem akar a haladásnak semmiféle engedményeket 
tenni. íme ilyenek azon emberek, kik Genfben a protestan-
tismu8t képviselik, és pedig még azok köréből, kik magokat 
conservativeknek nevezik. Türelem, vallásszabadság ! ! Ideje 
volna eme több értelmű szavak pontos értelmezését adni. Jó 
volna tudni, hogy e szavak alatt korlátlan szabadságot ér-
tenek-e egyházunk gyalázására, melynek még szóval sem 
volna szabad védeni magát ? Gyűlöletes dolgok történtek 
Barlettában, de váljon az itteni lakosok magok bűnösök 
csak? Miért nem szólnak az izgatókról i s ? 15 hónapon át 
kihívásaikkal izgatták az apái hitéhez hü nápolyi népet, 
csuda-e, lia erőszakoskodások történtek ? A protestáns bib-
liai társulatok ágensei könnyű apostolkodást akarnak. Védve 
pártoltatva Victor Emmanuel katonái által, Itáliát protes-
tánssá akarnák tenni, — könnyű szerrel. Nem akarjuk a 
kihágásokat pártolni, kivánatos, hogy az ügyállás felderit-
tessék. Mielőtt valaki a barlettai hitszónokot arról vádolja, 
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hogy órgyilkosságot hirdetett, ezt be kell tudnia bizonyí-
tani. Jó itt a köridményekot is ismerni. Egy fizetett prot. 
ügynök jön Genfből vagy Londonból, pénzsegélyével elcsábít 
egy pár embert hitehagyásra. Zajjal tanodát nyit, naponta 
rágalmazza az ország uralkodó vallását, a katholikusokat 
pogányoknak, bálványimádóknak csúfolja, becstelen nevek-
kel illeti papjaikat. Íme ebből áll ezen urak apostolkodása. 
— Az általunk is előadott solothurni esemény nem ért még 
véget. A püspök nyomás alatt levén, visszavonta körlevelét ; 
de ezen engedékenység a szenvedélyeket nem hogy lefegy-
verezte volna, hanem inkább bátorította. A berni kormány 
erőszakkal akarja a katholikus papságtól kicsikarni 9 ün-
nepnap eltörlését, a radicalis hatóságok ugy bánnak az egy-
házzal és vallásunk szolgáival, mint részeg ember az utczán. 
— A svájczi püspökök néhány nap múlván Churban a szo-
kott évi zsinatra fognak gyülekezni, melyen a solothurni 
esemény is tárgyaltatni fog. — A nagyböjtbon itt egy fiatal 
domonkos-rendü áldozár tartott conferenczia-beszédeket. 
Neve Planet, és ő valóban kitiinő szónok, ki egészen Lacor-
daire atya irányában indul. Nyelve, kifejezései mind Lacor-
dairere emlékeztetnek. Ha néhány év múlván majd még 
több ismerettel birand a gyakorlati világról, beszédei kenet-
teljesebbek leendnek, és eltérendnek a metaphysica magas 
régióitól. Planet atya soha nem leend ugyan tulajdonképeni 
népszónok, hanem hatalmas conferencziaszónok a városi mű-
veltebb nép igényeinek kielégítésére. 

LONDON, maj. 4-én. Most, midőn nálunk ismét so-
kan foglalkoznak a bibliával és annak különböző fordításai-
val, nem érdektelen megismerni a prot. bibliának mily sze-
repet szántak Olaszországban. Odó Kussel, az angol ügyvivő 
Romában, egy tudósitást küldött Clarendon lordhoz, mely 
nyilvánosságra volt szánva, melyben igy ir többek között : 
„Mindenekelőtt pedig a Romába jövő angol utazó őrizked-
jék, és ne hozzon magával angol, olasz, vagy más bibliát, 
mert ez innét ki van tiltva." Ezen szólam szerzője, jegyzé 
meg a „Weekly Register", helyesebban fejezte volna ki ma-
gát, mondván, hogy az utas őrizkedjék magával hozni pro-
testáns kiadású bibliákat. Tudjuk, hogy a szent-könyvek a 
reformátorok és követőik által uj tanaik érdekében megmá-
sittattak, nem egy helyen csonkítás vagy közbenszúrás ál-
tal. Ne csudálja senki, hogy a pápa nem akar ja a szent-
könyveket csonkítva, meghamisítva, államába bebocsátani. 
Nem a biblia olvasása van Romában megtiltva, hanem a 
meghamisított biblia olvasása. Es váljon melyek azon kiadá-
sok, melyeket Russel Odó oly melegen védelmez ? Talán az 
Isten igéje, melyet a kereszténységben egész a 16-ig száza-
dig mindenütt olvastak ? Nem. Vagy talán ama kiadás, me-
lyet az angol államegyház elfogadott ? Még ez sem. Azon 
bibliák, melyeket németek és angolok Itáliában terjeszte-
nek, még sokkal inkább vannak meghamisítva, mint az ál-
lamegyháztól elfogadott biblia. Eme kiadásokban található 
egy előszó, mely 1-ső Jakab királyhoz van intézve, melyben 
ez megdicsértetik, hogy oly hatalmas vágást intézett a „bün 
férfia" ellen. Kicsoda értetik itt V A romai pápa. A szöveget 
kisérő jegyzetek szintén oly sérelemteljesek. Olvashatni, 
hogy a „mysterium iniquitatis", melyről a titkos látások 
könyvében szó van, a romai egyházban teljesedik. Ezeket és 
hasonlókat Romában a pápa szemei előtt szabadon akar ják 

terjeszteni. Hivatkozunk a jó hiszemü és becsületes érzelmű 
protestánsokra, mondják ki, mit tartanak ily eljárásról ? — 
Ez alkalommal el nem mulaszthatjuk felemliteui, az ismer-
tetett eljárástól mily egészen más és nemesebbet követ az 
ismert anglikán tudor Pusey. Nem rég felszólittatott dr. 
Wordsworth westminsteri főesperes által, hogy nyilatkoz-
nék azon zavarokról, melyek martaléka most Olaszország s 
nem volna-e ez jó alkalom, rést lőni a romai egyházba V 
Pusey válasza becsületére válik. „Az olaszországi mozgalom 
— úgymond — nekem inkább politikainak, mint vallásinak 
látszik ; de tartok attól, hogy eretnekségre vezetend sok 
ezer lélek kárára ." Pusey továbbá ugyanazon válaszban az 
anglikán és az éjszaki egyházak egyesülése ellen szól. — 
Hogy visszatérjünk a bibliára, alig hihető, mennyi téves fo-
galom található még jobb lelküeknél is arra nézve. Nem 
rég hallók mondatni : ,de végre is a protestáns biblia mégis 
csak nem más mint biblia.' Igen, épen oly módon, mint a 
hamisított okmány mégis végre csak okmány. Csak egy igaz 
szentirás van, melyet az egyház ad nekünk, csak az egyház 
nyújthat ja a bizonyosságot, hogy mely könyvekben foglal-
tatik Isten igéje. 

BRUXELLES, april. 24. Szombaton febr. 7-én esti 7 
órakor a bruxellesi nagy Oriens páholyában rendkivüli gyü-
lekezet volt, melyen a „fenséges nemzeti nagymester, a kitűnő 
testvér Van Schoor" senator elnökölt. A főfelügyelők a so-
rok élén állottak. A szónoklat székére Defré testvér hiva-
tott meg, (a királygyilkosok főmesterének Mazzininek di-
csőítője), hogy az elhunyt I. Lipót király fölött emlékbeszé-
det mondjon. A nagymester jelt adván, bevezettettek az 
ezen ünnepre jelentkező külpáholyok küldöttei. Belgium 
legtöbb páholyai képviselve valának eme kőmives szertar-
táson. Mások „gondolat- és szívben" voltak jelen, nem kí-
vánván e bohóczságokban személyesen részt venni. A kőmi-
vesi halotti szertartás megkezdődvén, Van Schoor az „első 
felügyelő testvérhez" szól : ,hány óra van ? Azon óra, mely-
ben a vég kezdetté lőn. Ez a természet törvénye, olyan mind 
a többi, kérlelhetetlen. Tegyük meg testvéreink kötelessé-
geinket. Most „a sír teremébe" indultak, hol koporsóféle volt 
felállítva, kőmives jelvényekkel feldiszitve. A király szobra 
gyászfátyollal volt letakarva. Miután mindannyian helyt 
foglaltak, a nagymester munkára hivta fol a testvéreket. 
Egymásután az első és második felügyelőtől kérdeztetett : 
,hol van a kedves és méltó testvér 1. Lipót ?' Csak külső 
lehangolást jelző mozdulatokkal adatott válasz. A nagymes-
ter megérti a jeleket. Az, ki annyira pártfogolta a páholyo-
kat, nem volt a páholyban. Felszólítja a felügyelőket, hogy 
induljanak keresésére, és miután pár lépést tettek volna ide 
s tova a teremben, a koporsó előtt találkoznak. Erre a szó-
nok szólalt fel, mondván : ,Testvéreim ! egy kedves mestert 
keresénk, ujabb tanitásait akarván kikérni. Most fris sír te-
rül el szemeink előtt. De váljon elveszett-e azért reményünk? 
Váljon örökre hagyta el e világot V Szerette szavunkat, és 
felelni fog, ha az életnek legkisebb lehellete még maradt 
benne. Kérdezzük meg sírját, kisértsük meg hamvait felele-
veníteni. — Lipót testvér felelj nekünk !' Hanem, amint 
gondolhatni az elhunyt némán maradt. A páholy tisztviselője 
most azt mondá : ,a mester nem felel testvéreinek. A szo-
morú valóság előttünk van. I. Lipót nincs többé.' Erre tompa 
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ütések, csapkodások történtek, mint midőn Robert ördög 
operában az ördögöket idézik. ,'Testvéreim — szólalt fel 
ismét a szónok — hiában keressük az Oriens eme templo-
mában a mestert, ki pártfogolását annyi kegyességgel nyujtá 
nekünk. Sírjára teszem le eme koronát, érzelmeinknek jel-
vényét. Fonva van az virágokból, melyek az állandó barát-
ságot, a megmásithatlan emléket, és örök bánatot jelzik.' — 
Most másfélórai emlékbeszéd következett. Felemlittetett, 
hogy I. Lipót Németország egyik elsőrendű páholyában 
avattatott be a kömivesi társulatba, később Britannia egyik 
páholyában csapatvezető volt, 1832 óta a belga páholyoknak 
nyujtá pártfogását. A beszéd végeztével Van Schoor emelt 
hangon mondá ismét : ,az ember élete itt csak átmenet, néz-
zétek eme kalászt, (kalászt mutat) az arató sarlója levágta, 
igy vágatik le az ember az idő által. A kalász száraz. (Osz-
szedörzsöltetvén,a magok kihullanak.) Minden be van fejezve, 
de nincsen megsemmisítve. A mag földbe téve uj életre virul. 
Semmi sincsen elvesztve. Gr. . * . a világ épitésére nézve. 
Testvérek induljunk ismét a mester koporsójához, mondjunk 
neki végbúcsut.' Ez megtörténvén Van Schoor újra felkiált : 
,testvérim, I. Lipót nincs többé, sirjunk ! (háromszor ismé-
teltetik) ; I. Lipót nincs többé, zokogjunk ! I. Lipót nincs 
többé, lelke azonban visszatért forrásához, reményljünk !, 
(háromszor ismételtetik.) Most a diszitmény átváltoztatik, 
virágok lépnek a gyász jeleinek helyére, és miután a testvé-
rek a koporsóra akáczfa galyakat tettek volna egyenkint, 
— bemennek a „halhatatlanság csarnokába ;" Van Schoor a 
főpap imát mond a „világ souverain rendezőjéhez és a min-
denség főépítészéhez." A bohócz szereplők hymnust énekel-
nek, zene szólal meg. Köszönetet mondanak a megjelentek-
nek, a kőmives bohóczságnak vége van. Nem teszünk e tu-
dósításhoz egy szót sem. A nevetséges nem szorul magyará-
zatra, elmondják, és evvel vége. 

VEGYESEK. 
Bemutattuk t. Kovács Ferencz debreczeni prot. colle-

gium ny. r. tanárának „Egyetemes és részszerü egyházjog 
alaptanai, különös tekintettel a magyarhoni ev. egyházakra" 
czimü munkájának első füzetét. Most legújabban a másik 
füzet jelent meg, a debreczeni nyomda dicséretére, diszes ki-
adásban. Ára az egész munkának 3 frt. o. é., s kapható min-
den könyvkereskedésben. Elmondtuk nézeteinket a munka 
felől, kiemelve annak dicséretes, vagy megrovandó tulajdon-
ságait. Ugyanezek találtatnak a második füzetben is, mely 
az egyházi hivatalokról, egyházi perügyek- s rendtartásról, 
a vallástételről, cultusról, szentségekről, az egyházi vagyon-
ról értekezik. Az első füzetről nyíltan, mérséklettel, elismerő 
szándékkal közlött nézeteink ellen t. Kovács Ferencz ur til-
takozott, és azokat czáfolni igyekezett. Czáfolatát azon lé-
leknyugodtsággal fogadtuk, melylyel ismertetésünket irtuk, 
s az iró önvédelmi igyekezetét mindig tiszteljük ; de mikor 
mérsékletét, méltányosságát, söt több helyütt igazságossá-
gát, átalában a régibb dühös prot. Íróknál irántunk tapasz-
talt türelmetlenségi szellem helyett t. K. F. csendes, békés 
szellemét, a majdnem szándékos csiiréscsavarás helyett tár-
gyilagos előadását dicsértük, s ő ez ellen tiltakozik, ezen 
kissé megütközünk ; mivel azon gondolatra kényszerit, hogy 

a prot. iró azonnal elveszti dicsőségét és hitelét saját felei-
nél, mihelyt a katholikus tant és személyeket nem doron-
golja. A tiltakozás azt látszik mondani, mintha t. K. F. ur 
nem akarna mérsékelt, békeszerető, a katholika egyház iránt 
méltányosnak tartatni, s megbánta, hogy könyvében ezen 
erényeket, sőt ezeknek árnyékát is ki nem kerülte. Sajnál-
juk, ha ugy van. Tek. K. F . urnák, ha már a collegiumban 
vétek a katholikusok iránt méltányosnak lenni, elég lett 
volna saját elöljárói előtt kinyilatkoztatni : ,hiszen az elő-
adás kipótol mindent,' legalább örömünk maradt volna za-
vartalanul : most pedig error novissimus pejor prioré. 

A P. Hirnök 114-ik számában Egerből beküldött egy 
jeles, felvett tárgyában, felhozott érveiben meg nem czáfol-
liató, legfölebb több érvekkel még támogatható, értekezés 
jelent meg, hogy a törvényszerű magyar király, mielőtt 
megkoronáztatnék, az apostoli jogoknak teljes és mindig ér-
vényes gyakorlatában van. 1) Mivel a tripartitumból, vagy 
a codexból felhozott érvek uj dotatioról, uj nemesitésről szó-
lanak : a kinevezett püspök nem uj dotatioba lép, hanem 
régen fennálló dotatio birtokába, s nemes lesz dignitate sta-
tus ; 2) Verbőczy sehol sem mondja, hogy a nem koronázott 
király nem nevezhet pöspököket ; 3) Mátyás király 1458 
jan. 24-től, mikor király lett, 1464-ik év zöldcsütörtökig, 
vagyis 6 éven át, I I József pedig egész életén mint törvé-
nyes, de meg nem koronázott magyar király, sok püspökö-
ket nevezett, és senkinek sem jutott eszébe soha, mintha az 
apostoli jogok gyakorlata a koronázástól függnének. Ve-
szélyes, visszás is volna, ha függnének, mivel a koronázás 
sok okok miatt halasztathatik, az egyház pedig főpásztorok 
nélkül nem maradhat ; vagy is az egyház az állam viszályai-
nak, gyászos eseményeinek átadatnék, az egyház sorsa az 
állam sorsától függővé tétetnék. 4) Végre : az apostoli jo-
gok egyházi jogok, a királynak a pápától adott egyházi 
szabadalmak, nem pedig állami, felségi jogok ; azért mig a 
magyar törvénykezés a felségi, az állami korona-jogok gya-
korolhatását bizonyos idő multával a koronázástól feltételez-
hette, a szentszéktől kapott egyházi szabadalmak, előjogok 
gyakorolhatásának semmi föltételeket nem szabhatott, mivel 
ez a polgári törvénykezés körén kivül esik ; ugy állnak, ugy 
gyakoroltathatnak azon jogok, amint azokat a pápa adomá-
nyozta, nem függnek más föltételtől, mintsem amelyeket 
a pápa kiszabott : a pápa pedig azokat, azoknak gyakorla-
tát a koronázástól nem tette függővé, hanem csak a törvé-
nyességtől az örökösödésben a koronára. Igy VI Pius, igy 
VII Pius, midőn a beszterczei, az egri székekre megadták a 
kinevezési jogot, a koronázást nem emiitették ; igy IX Pius 
a concordatumban ; igy XII I Kelemen 1758-ban az ,apostoli 
király' czimet „tuos in Hungarico regno successores ,reges 
apostolicos' nominari, apellari, inscribi, salutari, ac tractari 
mandamus," megerősíti, nem szólva a koronázásról. 

Lipcsén Matthesnél egy jeles folyóirat jelent meg ,,Zur 
Belehrung der Könige, über Ultramontanismus, Romanis-
mus, Scholastik, deutsche Wissenschaft, das deutsche Colle-
gium in Rom und die theol. Facultát in Würzburg," mely a 
Döllinger-féle liberális hittankezelést az ő igazságtalanságá-
ban, méltánytalanságában, hiu fenhéjázásában, veszélyessé-
gében felmutatja, államminister védnöksége alatt a kath. 
hittanulmányok közé becsempészett protestantismust Bajor-
országban felderíti, a liberális hittanároknak egész tudomá-
nyos vitáját : ez romanista, ez scholasticus, ez jezsuita, ez 
ultramontán, ez kis pápista stb. szólamokba letéve, ezek 
által jellemezve kitünteti ; azért mindazoknak, kik a hitta-
nulmányok müveltetésének irányait érdekkel kisérik, becses 
olvasmány. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Erdélyi püspök főpásztori levele. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Erdélyi püspök főpásztori levele. 
K e d v e s E r d é l y e g y h á z m e g y e i h i v e i n k -

n e k ü d v ö t és á l d á s t ! 

„Ha az egész világot bejárod, találni fogsz vá-
rosokat keritések, királyok, és tudományok nélkül, 
de népet istenek és templomok nélkül, népet mely 
nem imádkozik, nem áldozik, hogy kegyeket nyer-
jen, és a szerencsétlenségeket eltávolitsa, sehol sem 
találsz."1) Igy szól a régi kor egyik ünnepelt irója 
az emberek vallási szokásairól, melyeknek fentartá-
sát és ápolását valamint a családban ugy a társada-
lomban is minden régi népek hasznosnak és szüksé-
gesnek tartották. Aki a vallási szokásokat megsér-
tette, az Istent, a társadalmat, a népet sértette meg. 
„Istennek megvetése minden társadalmak legna-
gyobb veszedelme; minden emberi társadalom alap-
ját összerontja az, ki a vallást megveti,"2) ugyany-
nyira, hogy „egy ország legközelebbi veszedelmét 
semmi oly biztosan nem hirdeti, mint a vallásnak 
megvetése."3) 

S lia a régi népek vallásos szokásaikat ennyire 
tisztelték, mennyivel inkább kell nekünk kereszté-
nyeknek becsülnünk és védelmeznünk Istennek földi 
országát, az anyaszentegyházat, melyet Jézus Krisz-
tus isteni mesterünk, kősziklára alapítván, isteni 
hatalmával felruházott,4) a hit, remény és szeretet 
égi kincseivel ékesitett, életével és hálálával meg-
szentelt, s a világ végéig tartó velelétének Ígéretével 

!) Plutarch, advers. Colos. Op. ed. Francof. 1594. Tom. 
2. pag. 1125. 

a) Plato, de legibus 1. 10. 
3) Machiavelli, ef. Schwartz Handb. der Religion. Bam-

berg 1818 pag. 53—60. 
4) Sz. Máté 28 r. 18—19 v. 

ugy megerősített, hogy azon még a pokol kapui 
sem fognak győzedelmeskedni. „Te vagy Péter, az 
a kőszál, mondá Krisztus urunk Péternek az apos-
tolok fejedelmének, és e kőszálon fogom épiteni az 
én anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem fog-
nak erőt venni rajta. És neked adom a mennyország 
kulcsait, és amit megkötendesz a földön, meg lesz 
kötve mennyben is, amit feloldandasz a földön, fel 
lesz oldozva mennyben is." 5) 

Es miután isteni mesterünk a halált legyőzvén 
dicsőségesen feltámadott, az apostolok jelenlétében 
háromszor kérdezte Pétert; inkább szereti-e őt mint 
a többi? és Péter háromszor igennel felelvén, Krisz-
tus urunk átruházta rá anyaszentegyházának fő-
pásztori hatalmát, háromszor nyomatékosan mond-
ván: „legeltesd az én bárányaimat" „legeltesd az 
én juhaimat." 

Ez időtől fogva sz. Péter mint az anyaszent-
egyház feje, a keresztény társadalmat szervezni 
kezdvén, az evangéliumot a zsidók és a pogányok 
között hirdette,7) az áruló Júdás helyébe apostolt 
választatott, s mint aranyszájú sz. János mondja, 
ugy látogatta meg hiveit „mint király saját hadse-
regét." 8) S hogy a megfeszített Jézus dicsősége annál 
általánosabb legyen, előbb Antiochiába a keleti mű-
veltség székhelyére, később Romába a világ-városba 
tette át főpásztori szókét, s ott számos éveken ke-
resztül mint anyaszentegyház feje élt, működött és 
kormányzott egészen a kereszt haláláig, melyet Néró 
római császár alatt szenvedett.g) 

Ezóta az isteni gondviselés kifürkészhetlen 
tervei szerint sz. Péter hatalma, méltósága és főpász-
tori széke Romához fűződött, s az ő hatalmával, nap-
jainkig kétszáz ötvenkilencz pápa kormányozta az 
anyaszentegyházat csaknem kétezer éven keresztül. 
Sz. Péter apostoli széke soha az apostoli hagyomá-
nyok ösvényétől el nem tévedett, sem az eretneksé-

b) Sz. Máté 16 r. 18—19. 
6) Sz. János 21 rész 1 — s kővetkező verseiben. 
7) Ap. csel. 10 r. 
8) Edit. Maur. torn. VII. pag. 549. 
9) Sz. Jerom., de viris illustribus cap. 1. 
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gek által el nem homályosodott,1 hanem mindig 
szeny nélkül maradott, 11) s a főpásztori hatalom 
által a keresztény világ középpontja és feje lett ; s 
amit a pogány Róma fegyver által leigázni nem tu-
dott, azt a keresztény Róma Krisztus szelid vallása 
által egyesitette.1'2) 

II. 
S ámbár sz. Péter egyszerű halász volt, mégis 

a nagyszerű hatalom, melyet Krisztustól nyert, az 
isteni küldetés,13) mely az egész világra szólott, a 
szent czél, mely az egyház egységének fentartásában 
állott , J i) az ő személyét, mely szent hitünk igazsá-
gainak őre lett, és Rómát, hol főpásztori székét ál-
landóan megalapitotta, örök időkre nevezetesekké 
tették ! Igen ősi kath. hitünk alap igazsága, hogy 
anyaszentegyházunk Krisztustól rendelt látható feje 
sz. Péter, s hogy sz. Péter teljes hatalma az ő törvé-
nyes utódaira a római pápákra átszállott, minthogy 
Krisztus egyháza, hatalmával és hivatalával együtt 
nem csupán az akkori idők és emberek, hanem az egész 
emberi nemzet örökös boldogitására volt alapitva. 

Ezen benső hitbeli meggyőződésünk amint 
dönthetlenül igaz és bizonyos, ugy nagyszerűen 
vigasztaló is az egész keresztény világra nézve. 

Ugyanis sz. Péter székéről terjedett szét a ha-
lál árnyékában ülő népekhez az evangelium isteni 
fénye ; sz. Ágoston, sz. Bonifácz, sz. Grál és Kolun-
bán épen ugy mint sz. Albert püspök, sz. István és 
László apostoli királyaink Romából nyerték apostoli 
küldetésöket a nemzetek megtérítésére, és ma Isten-
ben helyezett hálás bizalommal s a történeti igaz-
ságban fektetett ingatlan meggyőződéssel mondhat-
juk, hogy amely nemzetnek térde Jézus szent nevére 
meghajol, az a hit édes jármát a keresztény erköl-
csök könnyű és kellemes terhét Isten után Romának 
köszöni, mely Jézus szent hitét őrizve terjesztvén 
elitélte az eretnekséggel együtt a hitetlenséget, és a 
Krisztus hitéért s egyházáért szenvedő Athánáziu-
sok, Chrysostomok, Fláviánok és Ignáczolc keserű 
üldöztetéseit enyhítette. Ha a keresztény népek 
között gyilkoló háborúk voltak kitörőfélben, a ro-
mai pápák tudván, hogy Krisztus a béke fejedelme,15) 
nem a fegyverekben, hanem egyedül Istenben biz-

I0) Mansi, Coll. concil., tom. l-o epist. Lucii ad epi-
scopos Gralliae. 

J1) Ibid. Epla Agatbon., actio 8., c. 335 sqq. 
n ) Prosper, hymn, de Hyppol. in biblioth. patr. ma-

xima Lugd. 1677. tom. 5, pag. 1033. 
)3)Máté 28 r . lő—sköv. sz.Jerom. libr.l-o ad Jovin. n. 26. 

Sz. Máté 16 r., 18 v.; 1. Kor. 15 r. 25 v. 
15) Isaiás 40 r. 24., Ezech. 37 r. 24—26 v. 

ván, mint békitők közbeléptek s gyakran a legfon-
tosabb dolgokat nyugodtan, testvéri harczok nélkül 
bevégezték; amint kárhoztatták a fejedelmeknek 
népeket elnyomó zsarnokságát, ugy átokkal sújtot-
ták a nemzeteknek törvényes fejedelmeik ellen in-
tézett lázadását; a családok benső harczát, az isten-
béke által mérsékelték; a rabszolgák sorsát enyhi-
tették, őket nem csak a keresztség, hanem a házas-
ság és az egyházirend felvételéhez is bocsátván, 
Krisztus egyháza valóságos tagjaivá, kegyelmének 
és hatalmának részeseivé tették; az emberek eladá-
sát átokkal sújtották ; az emberi méltóságot lealázó 
párbajt, az istenitéleteket, a kegyetlen játékokat és 
szokásokat, szóval mindent, mi a természet és Isten 
törvényével ellenkezett, eltiltották és bölcs törvé-
nyeikkel a keleti és nyugoti pogány birodalmat ke-
resztény társadalommá alakították. Valóban ! Roma 
volt a tudományok, a művészetek és az erények 
szülője, táplálója és nevelője, s midőn a harczok 
dühét megszüntetni nem állott hatalmában, békés 
kolostorok és iskolák rendezéséről gondoskodott, 
keleten és nyugoton, melyek ott szent Vazul, itt 
sz. Benedek áhitatos követőinek a tudományok és 
erények gyakorlatára és terjesztésére utat nyitottak, 
és előkészítették a kort, melyben sz. Ferencz és sz. 
Domokos, aquinói sz. Tamás, sz. Bernárd, sz. Bona-
ventura, sz. Ignácz, Xaveri és Salési sz. Ferencz, 
egy sz. Bor. Károlylyal tudományaik és erényeik 
fényével a világot elárasztották.10) 

III. 
De a mily üdvös volt a pápáknak Krisztustól 

nyert hatalma az egész emberi nemre nézve, épen 
oly hasznos volt az édes magyar hazánk és nemze-
tünk javára is, mit hogy annál inkább méltányol-
junk, nem szabad felednünk, miszerint II. Sylvester 
pápa adott szent Istvánnak apostoli királyi czimet, 
és kitűnő jogokat, ln) VII. Gergely sz. Istvánt, Imrét 
és Gellért püspököt a szentek közé igtatta, s orszá-
gunk szabadságát és függetlenségét apostoli tekin-
télyével védelmezte,18) Geyza magyar herczeghez 
igy irván : „tudod te azt, hogy Magyarországnak, 
mint más nagyobb tekintélyű országoknak, önálló 
szabadságában kell maradnia.19) 

,G) V. ö. Cantu. Ces. Elmélkedés a középkor felett. 
iT) Inchoffer, Annales Eccl. hung. Tom. 1. pag. 9.; ef. 

Pray Annales t. 1. pag. 7.; Katona Hist. crit. t. 1. pag. 9. 
Palma, Stilting etc. 

18) Palma, Annales regni hung, pars 1. pag. 411. 
9 I) Pray, Annal. Par. 1. pag. 72. 
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S midőn a tatár és török hadak mint a kereszténység 

esküdt ellenségei hazánkat végveszélylyel fenyegették, se-
honnan sem jött oly gyakori és hathatós segedelem szent 
hitök és szeretett hazájok védelmében buzgó, de szorongatott 
atyáinknak, mint épen Krisztus helytartóitól a romai pá-
páktól. 

Ha a kereszténység kegyes atyáinak a nemes magyar 
nemzet iránt tanusitott jótékonyságát részletezni akarnók, 
multunk több százados történeteinek arany lapjait kellene 
ismételnünk ; de legyen elég a bövséges forrásból néhány 
csép megizlelése, hogy ebből az egészet ismerjük. II. Coeles-
tin és III . Honorius pápa, hogy Erdély népeit a betörő vad 
ellenségek ellen védelmezze, Háromszék határin a Bodzán és 
a Barczaságon lovag-rendeket alkalmazott ; ï u ) s midőn ké 
söbben a török hadak hazánkat és hitünket pusztitó veszély-
iyel fenyegették, segitségért kiáltó kérésünk és esedezé-
sünkre senki sem hallgatott, csak III. Calixtus pápa, ki 
Kapisztranói Jánosban nagy Hunyadink segítségére egy 
szentet küldött, kik együtt tanácsaikkal, erélyökkel és bá-
torságukkal a veszedelmes harczot győzelemmel végezték. 
A nagy Hunyadi halála után a mint nevekedett a törökök 
vakmerően támadó bátorsága, épen ugy fokozódott szent 
Péter székének nemzetünk iránt tanusitott segedelme, a 
honnan, hogy egyéb nagyszerű adományokat mellőzzünk, II. 
Pius 50,000 aranynyal, II. Pál 68,000, IV. Sixtus 200,000, 
X. Leo 40,000, VIL Kelemen 80,000, V. Pius 50,000, VII. 
Sándor 3.700,000, XI. Incze pápa 2.000,000 arany kész 
pénzzel segítette magyar királyainkat és nemzetünket.21) 

Ezek, ha nem is emiitjük XIII . Gergely pápának Er-
dély fővárosa Kolozsvár iránt tanusitott nagy kegyét, mely-
lyel ott a magyar ifjúság istenes nevelésére épen akkor, mi-
dőn a meghasonlás napjaiban arra legnagyobb szükség volt, 
a Báthoriakkal egyesülten, akadémiát és neveidéket alapitott, 
ha nem is említjük szentséges atyánk IX. Pius pápának ama 
jótékonyságát, melylyel a közelmúltban magyarországi test-
véreinkre törő inség enyhítésére 10,000 franc segítséggel 
járult : oly jótétemények, melyek történetetünkben arany 
hetükkel vannak feljegyezve, és mig egyfelől Isten dicsősé-
gére, hazánk szabadságának és függetlenségének megőrzé-
sére szolgálnak, másrészről a magyar hazát és nemzetet az 
apostoli szentszék iránt örökös hálára kötelezik. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, máj. 27-én. Tantervezet, oktatásügy, iskola, 

népnevelés, népoktatás, elemi tanoda, ipartanoda, stb. stb. 
mily bűvös szavai a korszaki haladásnak, kivált ha u j kor-
szakot akarunk teremteni ! Az európai társadalom keresz-
tény alapon épült, s bár mennyire meg is van ingatva már, 
mégis mainap is mindig keresztény alapon nyugszik, s fog 
is nyugodni, mig a sokaktól várt, sokaktól rettegett cata-
clysmus, ha az Istennek ugy tetszik, be nem tör Európára, 
hogy akik per verbum nem születhettek ujjá, ujjá születhesse-
nek per sanguinein,— s ha nem lehet a társadalom megrongált 
épületének falait, oszlopait kijavítani, dűljenek össze a falak, 
temessenek el milliókat, s az ifjú nemzedék, mely kezeink 

20) Fejér Cod. Dipl. III. id. 106 lap. ; Theiner, Vetera monumenta 
Hungar. sacram illustrantia 1. köt. 95 lap. ef. 43. 50. 51 lap. 

21) V. ö. Lányi egyháztört. ; Cherier Magyar egyháztört. Pest 1856. 

között van, emlékezve szavainkra, keresse a társadalom alap-
jait, hordja el az omladékot, ismerje fel az alapot, mely le 
nem dűlt, mivel le nem dűlhetett. 

Az oktatásügy a társadalom legfontosabb tárgya, 
kezdve az elemi tanítástól fel egész az egyetemig, fel a tu-
dósnak nevezett akadémiákig. Hazánkban a kath. papság 
gondoskodott a közoktatásról, gondoskodott még akkor, mi-
dőn az állam-férfiak írni sem tudtak, tanulni szégyeltek; 
gondoskodott ugy, hogy eziránt fukarnak, gondatlannak 
senki sem merné mondani, s hogy ha ma nincs jobb állapot-
ban oktatásügyünk, annak a kath. papság oka nem lehet. 
Nincs, ugy véljük, igaz honfi, aki a kath. papságnak ezen 
érdemét tagadni, vagy csak kicsinleni morné, mivel a hány 
falusi iskola, a hány középtanoda van, még maga az egye-
tem is, ha nem egészben, kétség kivül részben czáfolatára 
kelne* 

Kevés az iskola. Mink is mondjuk, hogy kevés ; s a 
kath. papság az, moly ebben azonnal segédkezet fog nyúj-
tani ; s mikor minden legkisebb faluban, tanyákkal gyéren 
beépített minden pusztákon egy iskola lesz, a kath. papság 
az, mely ezt örömmel üdvözölni fogja. Az oktatás, a népne-
velés mindnyájunknak forró óhajtása ; az eddigi elégtelen-
ség, mindnyájunknak közös fájdalma. 

Nincsenek jól szervezve a tanodák ; ez mondatik. Mon-
danók : hiányaik vannak, segitsünk a bajon, javítsuk az is-
kolák szervezését. A hiányt senki sem tagadja, a javítást 
mindenki óhajtja. 

Nincsenek tanítóink. Mondanók kevés van ; legyünk 
tehát raj ta, nemcsak hogy tanítóink legyenek a népoktatásra, 
hanem hogy a czélra alkalmas tanítóink is legyenek. 

Ezekben kiki egyetért, kiki segélyre kész. 
De a közzé tett javaslatok mást hangoztatnak. A Pesti 

Naplóban, Honban, Prot, lapban, Politikai heti lapban, az 
Uj korszakban nem az elégtelenség, nem a hiány, nem az 
ügyes vagy ügyetlen tanitó a javaslati tárgy, hanem : te-
kintsük, mintha ma kezdődnék a világ, mintha semmi isko-
láink, semmi tanitóink sem volnának, húzzunk keresztet a 
múltra : az állam tauit, felekezetesség nélkül tanít, laiku-
sok által tanit, állami czélra tanít, nyíltan vagy takaró alatt, 
kényszerítve tanit. Itt nem javítás, nem tökéletesítés a kér-
dés, hanem fenekig vitt felforgatás. Salamon Ferencz, Halász 
Imre, Schwarcz Gyula, Riedl Szende tantervei ezek. Itt tehát 
egészen elvkérdés fordul elő. 

Nem akarván a kérdés megvitatásának mozzanatait 
előlegezni, félvén, nehogy a javaslattevőknek, ahelyett, hogy 
őket czáfolnók, kezökbe talán nem ismex't fegyvert nyujt-
sunk, a kérdés dogmaticus, szabadsági oldalának felderítése 
után, az állami központosított oktatásnak eredményeit akar-
juk kiemelni. Előbbi levelünkben már egy részt megtettük, 
lássuk tovább, többet találunk. 

Az egyház a nevelésben,az oktatásban az embert tekinti, 
ezt legfőbb czéljáról,s ennek eszközeiről oktatja, tudván, hogy 
ha becsületes embert, lelkismeretes keresztényt nevel, akkor a 
legjobb polgárt nevelte, aki tiszteli a tekintélyt az egyház-
ban,az az államban,a szülőkben, a birtokban, a rendben is tisz-
telni fogja. Az állam, ugy látszanék, csak embert ismer, pedig 
ő csak állami eszközt ismer az emberben, valamint a had-
vezér az ágyúban, a lovakban, a hadseregben. Az állam te-

42* 
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hát lehetőleg legalkalmasabb eszközt akar magának képezni 
az emberből. Az egyház az embert keresi, hogy Istenhez ve-
zérelje : az állam puszta eszközt keres az emberben, hogy 
saját czéljaira leghasznosabban felhasználhassa. Az egyház 
az embert ugy tekinti, mint aki e földön önmagának ezélja, 
senkinek nem eszköze, ezélt birván túl e földön az Istennél : 
az állam önmagának czél, az ember csak kizsákmányolható 
eszköz. Az egyház a nemesség,— az állam, ha őt magát tekint-
jük, amint ő szokta is magát tekinteni, az oktatásban anem-
telenség fogalmán áll. Gondolnók tovább, hogy mivel egye-
dül állami czélt keres az oktatásban, legjobb polgárokat ne-
velhet magának. Az államár is ezt gondolja, azért a vallásos 
felekezetességet kizárja a tanodából, hogy tisztán polgáro-
kat neveljen. A természet rendje azt mondja, hogy az em-
berből lesz polgár, nem pedig a polgárból ember, s igy az 
első kiinduló ponton czáfolja az államárt, aki pusztáu állami 
tanodákat épit. 

De ezen ujitási morbusban szenvedők, habár csak 
puszta doctrinákat hordanak is fel, ha doctrinákkal czáfol-
ta tnak, tapasztalatot akarnak. 

Ámbár az emberi társadalomban egy egész nemzedék-
kel kisérletezni merény, mégis több országban sikerült nekik 
az állami központositott felekezet-nélküli, laicus oktatást be-
hozni. Nem vagyunk az ellen, hogy laicus ne tanítson, tisztel-
jük, érdemesnek nyilatkoztatjuk a tanitásban fáradozó vilá-
giakat is, távol levén a gondolattól, mintha csak szerzetes, 
avagy pap tudna tanitani; de mikor mások elvül a laicus okta-
tást állítják,mikor kizárják az egyházat, akkor akár pap, akár 
világi tanit, laicus hivatással, állami küldetéssel tanit, a pap 
sem más itt, mint laicus. Nem személy, de elv van itt kérdés-
ben. Laicismus nem a papoknak, hanem a megváltásnak ki-
zárásátjelenti . 

Németországnak, Francziaországnak, Belgiumnak van 
ily tanszervezete,mint t. Halász és t. Schwarcz ur indítványoz. 
Mily gyümölcsöt termett az ily iskola, az ily oktatás, az 
egész világnak alkalma volt látni a mult év oct. 30-án meg-
nyittatott, nov. 5-én bezárt gyülésezés nyilatkozataiból, me-
lyet Lüttichben az egész Európából összecsöditett tanonczok 
tartottak. Belgium és Francziaország volt leginkább képvi-
selve ottan ; a porosz egyetemek küldtek képviselőt, de, ki-
véve kettőt, ezek közöl egy sem szólalt fel. 

Ezen ifjú polgárok semmi eredeti u j eszmét nem hoz-
tak napfényre ; ök hűségesen hangoztatták, mit a tanodák-
ban tanáraiktól hallottak. 

A tanonczok, mikor bevonultak a gyűlésterembe, zász-
lóul hosszú nyelű, magasra tartott seprűt használtak, jeléül, 
hogy a társadalmi mocskokat kiseperni akar ják. Ezek is uj 
korszak után vágyódtak, u j korszak felől gyűléseztek, mi-
kint t. Salamon, Halász, Schwarz Gyula urak. 

Bürke, az elsők közötti szónok : „én a nevelést csak 
az agyvelő idomításának tartom, a tudomány az agyvelő át-
változásainak kinyomata." Ez materialista, orvostan-hall-
gató volt. Armangand : „Azon legyünk, azon leszünk, hogy 
az egész világon a vallásos budget eltörültessék." Dellvis : 
„A nevelésnek nem lehet más határa, mint a természet; 
minden ember maga csinál magának bölcsészetet, religiót, 
vagy ha akar juk irreligiot." Foucher : „követni kell Német-
országot, mely az absolutumot is analysálja." Casse : „1789-ig 

uralkodott az isteni jog, ma uralkodik az emberi. Választani 
kell az Isten és az ember között." 

Tudjuk, kiknek irunk, s hivatkozunk szent szándé-
kunkra, mely miatt a vallás és az állami hatalom ellen Lüt-
tichban mondott invectivákat itten emiitjük, tudváu, hogy 
nincs hazánkban, még t. Schwarcz Gyulát is ide értve, ki ezen 
invectivákat kereken, feltétlenül ne kárhoztatná. Mink csak 
a praegnans helyeket, s ezekből csak amennyi szükséges, 
annyit emiitünk, hogy lássuk, mennyire átkot hoz magára 
az állam, valahányszor az egyház nélkül ily tárgyban maga 
akar rendelkezni. 

Foucher : „A bölcselem vezesse a hittant." (Ezt tek. 
Ballagi ur is akarja.) Regnard : „Nyiltan bevallom, hogy én 
materialista vagyok. Én hiszem, hogy ha Juliaunak, kit 
apostata neven hivnak, sikerült vala a vállalat, a 19-ik század 
műveltsége már az ötödik században létre jött volna." Ro-
bert : „Ha a tudomány nem tud az égig emelkedni, sőt ege-
ken fölül, ha át nem lyukaszthatja az egek boltivét, mint a 
gyermek a papirost, akkor nincs tudomány." Jacquelard : „a 
kath. moral hamis az ő elveiben, káros az ő eredményeiben, 
ki kell tehát küszöbölni azt az oktatásból ; ezen moral csak 
a szellemek elsatnyulását szüli." Dellvis : „a mi gyülésünk 
ujjászüli a tanitást, teremt morált, felvilágosítja a jövőt."1) 

Mind eddig talán a mi tanodai reformátoraink sem ta-
lálnának e nyilatkozatokban veszélyességet ; hiszen ezek 
csak a metaphysica, a vallás, az Isten ellen vannak. De aki 
az Istent, a religiot, az állam, a társadalom alapjait dúlja, az 
nem lehet jó hazafi. Mondanák : mit jelenthet ez ifjoncz 
viczkándozás ? Mink is az egészet egérharcznak tekintenők, 
lia ezen ifjonczok magokból szólnának; de ők szólnak az 
állam, a társadalom legfőbb intézményeibe befészkelt tanok-
ból ; ők a szabad, az állami iskola termékei, a központosi-
tott, az egyháztól független iskola neveltjei. Lássuk, mint 
éreznek, mire törnek ezek a társadalom többi tekintélyei 
irányában ? 

Fontaine : „Alkotmányos országban lehetetlen a sza-
bad tanitás. Ki adja meg ezen szabadságot nekünk '? A for-
radalom. Olvassátok Quinetet, ő megmondja nektek. A so-
cialismusnak teljesen kell belépni a tanitásba. Mi el akarunk 
törülni minden religiot, minden egyházat, és az Isten taga-
dásához jutni ; politikai rendben a köztársasági eszme léte-
sítésére, a népek solidaris szövetségére törünk ; társadalmi 
rendben pedig el akar juk törülni a birtok-jogot, megszün-
tetni az örökösödést, felforgatni minden tekintélyt." a) 

Mondhatná t. Salamon, Halász, Schwarcz : ezen ifjak 
hóbortosok. Igen, épen az ,Uj korszak' terve szerint szer-
vezett állami iskola tette őket azzá. Különös, hogy az állam 
nem tudott sehol másokat nevelni. 

Casse : „La Moricièret a történet átkozni fogja. (Épen 
septemberben halt meg.) Bár jönne hamarább a bosszú ! Én 
javaslatot teszek : kizárni a religiot a nevelésből, kizárni 
mindenkit, aki csak némiképen is képviseli azt. A religio 
absolutismus. Én reám az állam nem létezik ; volt állam, ezt 
jan 21-én (XVI Lajos lefejeztetése.) őseihez küldtük. Isten ? 
Én nem ismerem el ; én az erőnek embere vagyok. Én erö-
szakot akarok, hogy a szabadságra eljussak." Schwarcz 

' ) Bion public 306 sz. 2 nov. 1865. 
») Bien public 308 sz. 4 nov. 1866. 
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Gyula, és Halász Imre urak mondanák: én a kényszeroktatást 
akarom, hogy a democratiára eljussak. — Armangand : „En 
kiáltom: éljen a forradalom! legyilkolni a feudális kath-
pártot, eltörülni minden egyházi budgetet, megsemmisíteni 
minden birtokot : ez a forradalom, amit én akarok." 3) Tri-
•don : „A küzdelem mai nap Isten és,ember, mult és jövő kö-
zött van. Hivatkozzunk a forradalomra, az erőre. Ismétlem • 
catholicismus volt a világ dogmája ; a forradalom van hi-
vatva arra, hogy egészen megsemmisítse. Mi győzni fogunk." 
Casse : „Polgárok ! En esküt kivánok tőletek. Esküdjünk 
gyűlöletet a polgári rendnek, gyűlöletet a tökének. Sorakoz-
zunk a vörös zászló körül, ez felhivás a fegyverre. Legyünk 
tisztán, kereken, bátorán forradalmárok, vagy menjünk Ro-
mába, és csókoljuk a pápa öszvérének a . . . ." Sibroc : „Itt 
látok nőket is. Nekik nem szabad kimaradni a nagy forra-
dalomból. Eva első lázadott fel az Isten ellen, ő első forra-
dalmár volt." — Brismée : „Ha nyaktiló kell, nem fogunk 
megijedni. Ha a birtok-jog útját állja a forradalomnak, vesz-
szen a birtok. Ha a polgári rend ellenáll: huljon." Pelle-
ring : „IIa százezer fej ellenáll, huljon le mind a százezer. 
Igen, igen." 4) 

Tetszik-e V tudjuk, hogy nem tetszik. A szabadelvű 
lapok hallgattak ezen enfans terribles nyilatkozatjairól ; s 
csudálatos, hogy a pesti Lloyd is, mely minden monstre-dol-
got előhoz, terjedelmesen közöl, mindezt alig érintette. S ez 
egész Európában ugy volt. A fiatalok, a pezsgő vérüek min-
den titkot elárultak a házi életből. A család hallgatni szokott 
az ő botrányairól. 

A gyűlésező ifjak előre érezték, hogy félvállról fognak 
nézetni. Sokaknál szokás ez, hogy a kellemetlen jeleneteket 
jelentékteleneknek tekintik. De e fiatalok a jövő nemzedé-
ket képviselik. Urit mature. Ok érezték hivatásukat. Scail-
quin: „Aki minket kinevet, és ami itt történik,— azok ellen a 
jövőre hivatkozom ; a jövő megtanítja őket, hogy mikor 
minket kinevettek, akkor magokat csalták, minket rágal-
maztak." Losson : „Mi if jak vagyunk, mi a jövőt képvisel-
jük . Szavaink a tuilleriákban és a Vaticanban visszhangzani 
fognak : az ifjúság forradalmi, a jövő = socialismus." Casse: 
„Igen, mink mindnyájan forradalmárok vagyunk, socialis-
ták, atheusok. Ezt kereken, őszintén kimondjuk." Hoff-
schmidt, a gyűlés elnöke : „Ne mondja senki, hogy gyűlé-
sünknek nincs gyakorlati haszna. Gyűlésünk az volt, ami-
nek lennie kellett. Emelt egy feldönthetetlen szószéket, s 
mint erőt mutatta be magát. Ezen erő előtt meg fog hajolni, 
nem mondom minden kormány, hanem az egész embe-
riség." 4) 

Állami, központosított, az egyháztól független tanitás 
gyümölcsei ! Amit másutt gyümölcsözött, nálunk sem teremt-
het mást ; a tövisről soha nem szednek fügét. 

De mind ez még kevés az állami oktatás gyülöletessé-
gének felderitésére. A kényszernek az elemi oktatásban, a 
központositásnak a közép-tanodákban, az egyedáruságnak 

3) Bien public 309 sz. 5 nov. 1865. 
') Bien public 313 sz. 9. nov. 1865. 
5) Bienpubl. 309 sz. 5 nov. 1865. — A franczia ifjak, kivált a pá-

risi egyetemiek dec. 12-én a birodalmi egyetemekből örökre kizárattak. 
— Union 355 sz. 19 dec. 1865. 

az egyetemen sokkal nagyobb a hordereje, semmint hogy 
tovább nem folytatnék elvi fejtegetéseinket. Meglehet, hogy 
a körülmények, vagy az Isten végzése akkor hallgatásra 
fog minket parancsolni, mikor ezen élethalál-kérdés hazánk-
ban érdemlegesen tárgyaltatni fog ; szóljunk tehát nunc pro 
tunc : legyen a nyájas olvasó béketűréssel, mikor az iró to-
vább szól. (Folyt.) 

SZABADKA, május 19-én. A ,Pesti Napló' ,Ország-
gyűlési tudósitás' rovatában maj. 13-án közönségével el 
akar ja hitetni, hogy Szabadka egészen protestáns érzelmű 
város. ,Szabadka sz. kir. városa — igy szól a tudósitás — 
folyamodik, hogy miután az ottani prot. tanitó a magyar 
kir. helytartótanács rendelete által a katholikus gyermekek 
tanításától eltiltatott, az országgyűlés juttassa érvényre az 
oktatás szabadságának elveit. A vallás és oktatás szabad-
sága korunk legszebb vívmányai közé tartozván, és hivat-
kozván az 1848. X X törvényczikkre, sajnosnak és törvé-
nyeink szellemével ellenkezőnek tart ja a ház a helytartóta-
nács eljárását, s a folyamodványt, közoktatási ministerium 
nem lévén, a vallás és közoktatási ügyek tárgyalására ki-
küldendő bizottsághoz utasítja.' Miután ezen tudósításnak 
nem más a czélja, mint Szabadka városát tiszta katholikus 
jellegétől megfosztani, a város polgárainak hazafias érzü-
letét egy prot. tanitó bevonszolására kizsákmányolni : alól-
irt a helybeli viszonyok teljes ismeretével birván, kötelessé-
gének tartja, minden ilynemű tendentiák ellen ünnepélyes 
óvást tenni, és egyenesen kijelenti : hogy Szabadka sz. kir. 
városa semmiféle folyamodványt nem nyújtott be az ország-
gyűléshez egy prot. tanitó érdekében ; hogy Szabadkán 
prot. iskola ekkorig még nem létezett s nem is létezik ; és 
hogy a prot. tanitó, ki mult évben — az ég tudja honnan — 
városunkba vetődött, kit itt már nevéről sem ismer senki, 
nem volt rendes, nyilvános, hanem csak amolyan házaló ta-
nitó, nem is mert nyilvánosan tanítani, hanem csak titok-
ban, nem is tanitott katholikus gyermekeket, hanem egy-
nehány nazarenus gyermeket. Miről a város erélyes polgár-
mestere értesülvén, a kóbor tanitót, a szabadság ezen hívat-
lan apostolát, Szabadka városából kiutasitá. Utóbb a kiuta-
sított magister a magyar kir. helytartótanácshoz folyamodott 
tanítási engedélyért, de a helytartótanács neki zugiskolát 
nyitni nem engedvén, őt a ,Pesti Napló' bosszúságára a ta-
nítástól egy rendelet által eltiltotta. Meg nem foghatom, 
miért roszalja az országgyűlés a helytartótanács e rendele-
tét a szabadság elveinél fogva ? inkább lehet roszalni az or-
szággyűlés eljárását, midőn az oktatási szabadságot a pro-
testánsok részére érvényre akarja juttatni ott is, hol reá 
szükség nincs, legalább Szabadkán, hol 51,000 katholikus 
közt csupán 32 evangelikus és 54 helvét hitvallású lélek 
van, prot. iskola fölösleges. Epen az 1848. X X törvényczik 
értelmében mondom ezt, melynél fogva : ,A bevett vallásfe-
lekezetek iskoláiba járhatás valláskülönbség nélkül, minden-
kinek kölcsönösen megengedtetik.' Szabadkán vannak jól 
rendezett kath. elemi iskolák, van főgymnasium is, de nincs 
prot. iskola : minek tehát prot. tanitó is ? hiszen a kölcsö-
nösség elve szerint megengedtetik a prot. ifiaknak és gyer-
mekeknek kath. iskoláinkba járhatás. Vagy e törvény 
csak a kath. gyermekeket veszi föl a prot. iskolákba ? ez a 
48-ki törvények legszebb vívmánya ? Szabadka sz. kir. vá-
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rosa a vallás és oktatás terén e szép vívmány áldásait nem 
óhajtja, s nem is fogja óhajtani soha. *) 

Mezey Ignácz. 
BELLATINCZ, május közepén. (Vallási mozgalom a 

vasmegyei Tóthságban.) Napról napra nagyobb fájdalommal 
tapasztaljuk, hogy az országgyűlési alsóház katholikus ér-
dekeinket nemcsak nem szándékozik megvédeni, hanem 
hogy ott is ellenünk akar határozni, liol eddig minket a fön-
álló törvények védtek. Ez történt a szabadkai iskolaügyi 
kérvény előleges tárgyalásakor, melynek érdekében már 
előre megmondatott : „A vallás és oktatás szabadsága ko-
runk legszebb vivmányai közé tartozik : tehát — a 48-iki 
XX. t. cz. értelmében is — sajnos és törvényeink szellemé-
vel ellenkező azon (helytartótanácsi) tilalom, hogy katholi-
kus gyermekeket protestáns tanitó ne tanithasson." 

Ily és ehez hasonló határozatok a vallását szerető (nem 
csupán névleges) katholikusokban nem lesznek képesek bi-
zalmat kelteni a képviselőház irányában ; sőt mindenkiben 
azon szomorú, a Keligioban kifejezett meggyőződést megér-
lelni, hogy mink a több évtizedig pusztítható vallási belvi-
szályok előestéjén állunk. 

Az elvkérdés fejtegetését elsö-rangu bajnokainkra 
hagyva, mi csak az igazság érdekében a szabadkai esethez 
hasonlót akarunk földeríteni, vagy illetőleg napvilágra hozni. 
Esetünk igen valószínűleg már előkerült az országgyűlésen. 
Legalább ezt gyanittatja velünk a ,Magyar Világ'-nak a 
május 7-iki ülésről hozott tudósítása, mely igy hangzik : 
„Skravek (?) György vasmegyei kőszegi (?) lakos aziránt 
folyamodik, hogy vegyes házasságból származott 9 éves fia, 
kit a vasmegyei volt (?) administrator protestáns mesterétől 
elvett, és katholikus iskolába erőszakolt, az apai hatalom 
alá visszaadassék." ') 

A következő, hiteles kutforrásból merített tudósítás, 
egyrészt e hírlapi eltorzított előadást igyekszik helyreigazí-
tani, — másrészt pedig a valódi tényállást kiderítve, magát 
a vallási és közoktatási bizottmányba megválasztott teljes 
czimü képviselők különös figyelmébe ajánlja. 

„A vasmegyei tissinai fárában lakó Skrabán György 
protestáns férfi és Guitman Klára katholika nő, miután a 
férfi szabad akaratjából megadott, a maga és három tanú 
aláírásával ellátott, a volt cs. kir. főbírói hivatal által meg-
erősített, és a szombathelyi ft. szentszék által jóváhagyott 
és elfogadott téritvény 3 példányban előállíttatott, 1856-ik 
évben az illető nt. plébános ur által kath. egyházi szertartá-
sok szerint egybeadattak és vegyes házasságra léptek, mely-
ből ugyanazon évben István nevü figyermek született, ki az 
évenkint a megyei püspöki hivatalra fölterjesztendő és eddig 
teljesített vegyes-házassági kimutatások szerint is, a kath. 
vallásban nevelendő. Ezen fiu hat éves korában a pi'otestans 
apa által anyjától elvétetett és protestánsok gondviselésére 
bízatott, honnan csak szolgabírói intézkedés folytán jutha-
tott ismét vissza anyai hatalom alá. Ezen időtől fogva egész 
a mult évi September végéig otthon tartózkodott a fiu, da-
czára annak, hogy iskolába való járatása az illető lelkész ur 

A folyamodó magisternek csínje abban állott : épitsen az ország-
gyűlés Szabadkán prot. iskolát, iskolatanitóliázat, helyezze oda be és jó 
fizetéssel lássa el a folyamodó magister urat. Mi azt látjuk, hogy a folya-
modónak tek. Schvarcz Gyulához kellett volna beadni folyamodását. Szerk. 

') Magyar Világ 106. sz. 1866. 

által többször sürgettetett. Végre a protestáns apa saját hit-
vallású lelkészével, az ő közel rokonával, egyetértve, fiát a 
puczinczi protestáns iskolába akarta küldeni ; azonban eme 
szándokától a kath. anyának és a tissinai nt. plébános urnák 
kezöknél levő téritvény előmutatására, az illető főszolgabirói 
hivatal által eltiltatott. Most belviszályok szerencsétlensége 
kezdett dúlni a házasfelek közt, és a fér j zaklatással akarta 
nejét mintegy arra kényszeríteni, hogy ő a téritvény erejé-
nél fogva fiának vallásos nevelése körüli kizárólagos jogától 
álljon el, és azt a protestantismusnak engedje át ; és ami 
több, a nő állítása szerint, a puczinczi protestáns lelkész ur 
azzal is fenyegetődzött, miszerint ő jót áll, hogy a házi béke 
köztök mindaddig nem fog helyreállani, mig csak a kath. 
nő, illetőleg Skrabán György neje, a protestáns vallásra nem 
fog áttérni. 

Ily szorongattatások között a kath. anya gyermeke 
vallásos neveltetésének biztonsága tekintetéből, folyamod-
ványt terjesztett fel a szombathelyi székesegyházi káptalan-
hoz aziránt, hogy fiát fogadják be a kőszegi árvaházba ; 

(mely főleg a kath. hitre áttért árvák számára alapíttatott,2) 
és bizonyára a vegyes-házasságban született gyermekek 
mindig lelkileg árváknak mondhatók.) Kérelme meg lett 
hallgatva, s ez ellen az apa nyiltan mit sem szólt ; hanem 
annak idején fiának a nevezett intézetbe való fölvitelét szín-
lelve, protestáns iskolába vitte azt, és haza jővén, tulajdon 
nejének sem vallotta meg gyermekök hollétét. Annyit mégis 
mondott volna, hogy ha valaki akar fiával valamit, keresse 
Sopronyban. A kath. anya ily leverő hírre mélyen elszomo-
rodva, a szombathelyi szentszékhez folyamodott közbenjá-
rásért, melynél fogva az az illető polgári hatóságnak abbeli 
intézkedését kinyerni méltóztatnék, hogy gyermeke a pro-
testáns iskolából a kőszegi árvaházba állittassék be. Eköz-
ben mind az anya, mind a tissinai plébános ur hiteles tudo-
mására jut annak, hogy a kérdéses fiu nem Sopronyban, ha-
nem Koltán vasmegyében van, és a koltai protestáns taní-
tónál levén beszállásolva s élelmezve, a protestáns iskolába 
jár. — Ezen esetet a tissinai plébános ur felterjesztvén a 
püspöki szentszékre, egyszersmind folyamodványt nyújtott 
be a vasmegyei méltóságos főispáni helytartó úrhoz, mely-
ben a törvényszerüleg felszerelt eredeti téritvény előmuta-
tása mellett az érintett fiúnak a protestáns iskolából leendő 
elvitele kéretik. A főispáni helytartó ur ö méltósága mintegy 
előre sejdítvén, hogy a vallási és oktatási szabadságot fen-
hangon hirdető, de csak saját maguk számára szabadalma-
zottnak hivő némely protestánsok kiabálásait ki nem kerül-
heti : a tartalmánál és erejénél fogva világos téritvény da-
czára az ügyet megvizsgáltatni rendelte. Ez az illető szol-
gabíró ur által lelkismeretesen teljesíttetett, és a vizsgálat 
eredménye nyomán a következő határozat hozatott : 

„A teljesített vizsgálat alapján panaszlott Skrabán 
György szodesinczi lakos által kiállított házassági téritvény 
érvényessége, s ennek értelmében fiának Skrabán István-
nak a romai katholika hitfelekezetüek közé tartózandósága 
bebizonyulván, Térdessy Márk, tissinai kath. lelkész azon 
kérelmének, hogy nevezett Skrabán István Raácz Mátyás, 
koltai evang. tanitó felügyelete alól elvétessék, hely adatik, 
s ezen tanitó a gyermek édes anyjának, vagy pedig a folya-

2) Lásd Magyar Encyclopaedia. Adelffy-Keltz-intézet. Első kötet. 
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modó lelkésznek felszólítására Skrabán István fiúnak azon-
nali kiadására köteleztetik. 

Miről folyamodó Térdessy Márk, tissinai lelkész az 
eredeti házassági téritvény kiadása mellett, ugy Skrabán 
György, szodesinczi lakos, továbbá Raácz Mátyás, koltai 
evang. tanitó, végre a szombathelyi járásbeli szolgabíró 
Czwitkoviez Károly ur, s ez utóbbi azon megjegyzéssel, hogy 
vonakodás esetében Raácz Mátyástól a gyermek kiadását 
kényszeritőleg is eszközlendi, értesíttetnek. Szombathelyen 
január I6-én 1866 Chernel Elek vasmegyei főispáni hely-
tartó." 

Ezen az uton került Skrabán István 9 éves fiu a kol-
tai evang iskolából a kőszegi árvaházba és kath. iskolába. 

Az alsóház többségének eddigi iránya és a szavaz-
zunk' féle nagy nyomatékú érvei félelemre képesek bennün-
ket hangolni. Azonban spes coníisa Deo numqnam confusa 
recedit. Hogy az, ily igazságtalan kérvény is mer benyuj-
tatni az országgyűlésnek, mint minő a vendszláv protestán-
soké, ezt kórjelnek találja a közlő 

Zsemlics István. 

OCEANIA, (folyt.) A kanakok sem irni sem olvasni 
nem tudnak, és mégis nagy könnyűséggel számítanak, és 
számszavakkal bírnak. Az időmérték nálok lunáris év ; ha-
nem itt emiékezetök elgyengült. Azt észleltem különben, 
hogy e tárgyra vonatkozó dolgokat szivesen hallgatnak. Ha 
szólottam hozzájok, hóról, napfölkeltéröl stb., mindannyian 
közelitettek hozzám, és még a vének is tanitványiin közé 
ültek. Szintoly figyelem volt, ha a levél általi közlekedésről 
beszéltem. Egy napon hajót láttam a tengeren, azon re-
ményben, hogy ki fog kötni, bementem házikómba, hogy 
egy pár sort ir jak. Tanitványim távolról figyelemmel kisér-
tek, azt hivék, hogy azon tulajdonnal birok, miszerint a tá-
vollevőkkel is társaloghatok, és hogy most épen ezt teszem. 
Azért midőn az irást elvégeztem, azt kérdezték, hogy hát 
mit beszéltem azon a hajón levőkkel? 

Szóljak-e a kanakok iparáról ? Emiitettem már, hogy 
tétlenül, gondtalanul töltik napjaikat. Egyébiránt nem ügyet-
lenek kötésben, fonásban, különösen szalmafonásban. A fö'd-
mivelés sem követel munkát a rendkivüli termékeny föld; 

(mely egyébiránt kövecses) az esős szakok rendes bekövet-
kezése, és a mérsékelt meleg folytán. A föld, ugylátszik, 
mindenféle termények növesztésére alkalmas volna, habár 
nem sok kisérlet történt eddig. Az általam hozott hüvelyes 
vetemények magvai mind kikeltek, sok növényt meghono-
síthattam volna, ha egy részét Torometi szomszédom el nem 
lopja. A földészet is csak elsődleges állapotban van itt. Ha a 
burgonyavetés ideje elérkezett, hegyes bottal lyukakat váj-
nak, beleteszik a gumókat, és minden megvan. A természet 
tehát csak igen csekély tennivalót enged a mi szerencsés szi-
gethelieinknek. A konyha sem kiván eszerint sok változatos-
ságot, a burgonya mindennapi eledele aprónak nagynak 
egyiránt. Ehez igen ritkán járul egy kis szárnyas állat, vagy 
szárított hal. Azon sajátságot vettem észre nálok, hogy tar-
tózkodnak attól, miszerint az állatok vérét is ne ontsák. A 
csibének kitekerik nyakát. Egy napon, midőn késemet hasz-
náltam egy csirke megölésére, az ezt szemlélő nö ájulásba 
esett. A kutyák vagy bárányokra nézve ezek fejeit a földbe 

ássák, és midőn élni megszűntek, azokat a földből ismét ki-
vájják. Ugy hiszem, hogy emberi vér kiontása ép ugy el-
lenkezik érzületökkel. Habár késeik vannak a péruviaiak 
itt tartózkodása óta, nem láttam mégis hogy veszekedéseik 
közben ezeket használták volna. Ha valakit megölni szán-
dékoznak, egyszerűbbnek tar t ják azt agyonkövezni. Igy, 
midőn Torometi szomszédom nem volt a konyhával megelé-
gedve, nejét kövekkel félig agyonverte. 

Most már tisztelendő atyám csak azon személyemet 
érdeklő ügyekről akarok szólani, melyek eme sziget lakói-
nak jellemére némi fényt vetnek. Ezen események ugyan 
változásbau nem igen gazdagok, mert a vita tárgya igen 
egyszerű volt, engem illetőleg arról vala szó, hogy ne fosz-
tassam ki mindenemből, vagy legalább nem egyszerre,— To-
rometi barátom pedig mennél hamarább akart végezni, és 
azért folyton ujabb támadásokat intézett. Torometi szomszé-
dom igen rosz liirben állott, és pedig nem ok nélkül ; azon-
ban ugy vélem sorsom nem leendett más, ha bárkinek is a 
szigeten kezeibe jutottam volna. A kanakok kölcsönösen vá-
dolják egymást tolvajságról, és csakugyan mindannyian tol-
vajok, lia egyik a másiknál kevesebbet lop, csak onnét ma-
gyarázandó, hogy nem volt annyi alkalma lopni, mint más-
nak. — A szigeteni megjelenésem első perczeitől kezdve, 
Torometi tulajdonom urának tekinté magát, s mindazt, mi 
nem volt becsukva, egymásután elvitte. Másnap börön-
deimet fel kellett nyitnom, a bennlevő tárgyakat neki 
megmutatni, használatukat megmagyarázni. Hanem sze-
rencsétlenségemre, evvel meg nem elégedett. Észrevett 
egy kis fejszét, — elvitte. Ez volt a köztünki vita első 
tárgya, ellenállottam lehetőleg, de ő nem engedett. ,Egyéb-
iránt — úgymond — ha szükséged lesz reá, majd oda köl-
csönzőm.' Ezen időtől fogva Torometi fejszémtől meg nem 
vált, sőt arra használta, hogy folytatólag más tárgyakat tő-
lem elsajátítson. Kíváncsiságának ég gonosz kívánságának 
második tárgya egy harang volt. Roppant küzdelembe ke-
rült eme harangot megtartani birtokomban, melyet kuny-
hóm fölött alkalmaztam, híveim,tanonczaim egybegyűjtésére. 
Talán különösnek fogja találni túlságos engedékenysége-
met? Ellenállás nélkül nem adtam oda semmit ; hanem végre 
is tanácsosabbnak véltem a végleteket kerülni. Torometi 
nem volt maga. Ha bezártam ajtómat ezen tolakodó ember 
elől, ötven lépésnyire házikómtól leült, azonnal neje, gyer-
mekei, és mások is az átmenők közöl hozzá csatlakoztak, 
mire borzasztó zaj keletkezett, köveket hajigáltak kuny-
hómra, és beláttatták igy velem, hogy jobb leend a kérdé-
ses tárgyat oda adni, mint bevárni, mig házamat lerombol-
ják, vagy felgyújtsák. — Egy kis kápolnát is akartam épí-
teni, és azon kevés szabad időt, mi a tanítás idejéből fenma-
radt,munkára fordítottam. Az építési anyagban válogatni nem 
lehetett, szalmával vegyitett föld, vályogok álltak csak ren-
delkezésemre. Tengeri vizet használtam a föld megnedvesí-
tésére, a tulajdonképeni szalma helyett pedig szárított füvet 
vettem. Mindemellett is valamire vihettem volna, ha a téli 
esők meg nem állítanak, s gyengédebb lelkismeretü szom-
szédaim leendottek. A fáradsággal szárított füvet időnkint 
elvitte Torometi tüzelő anyagnak konyhájába, és igy mind-
untalan újra kellett a munkához fogni. Mindaz, mit három 
hó alatt bevégeztem, kezdete volt egy nyolcz mêtrenyi 
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hosszú, és négy m. széles kápolnának. Torometi, midőn is-
mételve felkértem volna, hogy segitsen a munkában, mindig 
azt felelte, hogy ,neki nem kell sárból készült ház / Elhagy-
tam tehát a kőmivesi, vagy jobban mondva sármivesi mun-
kát, és kizárólag ismét a káté tanításával foglalkoztam. 
Nem sokára arra határoztam el magam, hogy a szigeten ,vi-
sitatio generalis'-t tartok. Szándékom volt a sziget külön-
böző pontjain egyegy darab ideig megállapodni, és minde-
nütt tanítani, minek előkészitéseül a meglátogatandó helyek 
főnökeinek ajándékokat küldöttem. Midőn ebbeli szándéko-
mat Torometival közöltem, helyeselte azonnal. Temánához 
megérkezvén, azonnal megkezdettem a katechizálást, és 
örömömet fejeztem ki u j tanitványim tanulékonyságán, mi-
dőn egyszerre csak azon hir érkezik, hogy Torometi felhasz-
nálván távollétemet, lakásomon pusztit. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Amint előre hirdetve volt, ft. Pollák János egyetemi 

tanár „Böjti conferentia-beszédek" egy füzetben megjelen-
tek. Mindössze 8 beszéd, 1) a lélek léte és halhatatlansága ; 
2) a kinyilatkoztatás és a hit; 3) Jézus jelleme, kereszténység 
isteni eredete; 4)Krisztus tanitmányának forrása és az egy-
ház csalhatatlansága ; 5) a ker. hitigazságok változhatlanok, 
de azért az egyház nem ellensége a más téreni haladásnak ; 
6) az egyház üdvintézet, és iránta való kötelmünk; 7) a ke-
reszt mint jelképe a bűnnek és forrása a kegyelemnek; 8) a 
bűnbánat módja, különösen a gyónás és az elégtétel. — Min-
denik beszéd egy iven túl terjed, szigorúan vett hittudományi 
érvekkel tele,melyeknek mindenike egyenkint egy uj beszéd-
nek adhat anyagot. A beszédek nagyobbára az értelemhez 
szólnak, azon tárgyakat fejtegetik, melyek egyrészről hi-
tünknek alaptanai, másrészről pedig a kor tévedései épen 
ezek körül forognak, azért a buzgó plébánosoknak a kisebb 
városokban is, nem ugyan nagyböjtben, de más alkalmak-
kor, segélyül, irányul, vezetőül szolgálhatnak. — Kaphatni 
minden könyvkereskedésben, és a sz.-István-társulatnál, 
melynek igazgatója ft. F . Tamás ur azokat kiadta. Ára 70 kr . 

Benedek táborszernagy első hadi kiáltványában maj. 
18-áról mint jó keresztény szól a hadsereghez, bevallván 
ker. hitét, hogy az Isten az országok, a trónok, a népek, a 
hadak sorsának vezére. Igy szól a táborszernagy : „Kato-
nák ! E czélból hozom nektek fönnen dobogó szivemet, kö-
zétek hozom vas akaratomat, bennetek helyezett legnagyobb 
bizalmamat, legalázatosabb bizalmamat mindenható Iste-
nünkben, s régi hadi szeremcsémbe fektetett bizalmamat. — 
Isten nevében üdvözlek tehát titeket katonák, kiket a feje-
delem akarata és parancsa vezetésemre és gondosságomra 
bizott, — üdvözlek azon szilárd meggyőződéssel, hogy igaz 
ügyünket hűségünk, vitézségünk s állhatatosságunk, kitar-
tásunkat pedig Isten kisérendi."— Forró, állhatatos, kitartó 
imáink is kisérni fogják a táborszernagyot, hogy az Isten 
gondviselése az ö hadait győzedelemre kisérje a lelkisme-
retlenségtől szolgálatba csikart hadeszközök ellen. 

Bécsben az államügyész perbe fogta a ,Kikeriki' és 
,Wanderer' szerkesztőit, mivel a szentgyónásról oly kohol-
mányt közöltek, mely ezen szent intézményt és az egész 
kath. papságot gyűlöletessé teszi. Egy tábori papról volt 
szó, kinek neve nem emlittetett, mintha a gyónási titkot el-
árulta volna. Az érseki consistorium, ugyszinte a tábori püs-
pöki hatóság a legszigorúbb vizsgálatot megtéve, és semmi 
bűntényt nem találva, az egész hirlapi czikket gonosz szán-
dékú, gonosz czélzatu insinuationak ismerte, melyre a Ki-

keriki, mikint az államügyész kifejtette, valószinü sejtelmet 
adott. Törvényszék elé hivattatván az illetők, Tiefenbacher' 
Nándor, házaló zsidó, a ,Kikeriki' irója, mondta, hogy ő e 
tényt egy kurta korcsmában a seres asztalnál hallotta ; de 
ki volt az elbeszélő, nem tudja. — Nordinann, a Wanderer 
szerkesztője, kinyilatkoztatja, hogy az ujdonsági rovat má-
sodrendű doíog, melylyel a szerkesztő nem szokott bíbelődni, 
az ő lapja átvette a hírt, de később visszavonta. Ebersberg 
Ottokár, a ,Kikeriki ' szerkesztője kijelenti, hogy ő csak 
azért tette közzé a házaló zsidó által beadott czikkecskét, 
hogy az illető pap, ha a tény igaz, megbüntettessék, s igy a 
gyónás sérthetetlensége föntartassék. A törvényszék felmen-
tette őket a vádtól, az államügyész fölebbezett. 

W. K.-Zeitung, alkalmi dolgozatul, a romai pápák ke-
gyességéről a zsidók irányában értekezik. (19 sz.) Mikor 
YVamba gót király a zsidókat üldözte, mikor a 694-i toledoi 
zsinat nekik városrészt (ghetto, judeira) kitűzött, mikor 
Phokas császár, az általok készitett antiochiai lázadást bün-
tetni akarván, megtiltotta nekik a szombatot, a menyegzőt : 
azalatt sz. Nagy-Gergely pápa zsinagógáikat a lerombolás 
ellen védte, erőszakos megkereszteltetésiiket megtiltotta. — 
Mikor Orléansban, Limogesban zaklat ta t tak, Granadában 
lefejeztettek, I I Sándor pápa védte őket, dicsérte a zsi-
dókat védő püspököket, buzdította a híveket, hogy tűrjék a 
zsidókat. — III Incze pápa megtiltotta őket erőszakolni a 
keresztségre, őket kővel dobálni, vagy ütlegelni, temetőjü-
ket elpusztítani. — Mikor I I I Henrik angol király a zsidók-
nak fogait egyenkint kihúzatta, nyelveiket kimetszettette, 
IX Gergely pápa emberségre intette irántok a kereszténye-
ket. — V Kelemen rábirta IV Fülöp franczia királyt, hogy 
száműzetésüket visszavonja; X X I I János buzditására Car-
cassone gróf szétverte a parasztokat, kik a zsidókat Fran-
cziaországban fosztogatták, házaikat felgyújtották. — V 
Fülöp franczia király alatt a zsidók vádoltattak, hogy a ku-
takat megmérgezik, VI Kelemen pápa e vádat felölök ke-
reken tagadta, és sok százezer zsidónak életét megmentette. 
— Italiában legszelídebb bánásmódot találtak a zsidók, de 
leginkább a pápák tartományaiban, V Sixtus, IV Pál, X I 
Kelemen külön városrészt rendelt nekik, hol szabadon lak-
hattak ; még ma is a romai ghetto állam az államban, hol a 
vasárnapot sem tartoznak megtartani. 

A megyei ,Ordo divini officii' elkészítése nem kevés 
ismereteket tételez fel a misekönyv, breviárium rubricairól, 
az ünnepek jelentőségéről,azonfelül minden idetartozó ismere-
tek mellet magában igen fárasztó munka : azért minden me-
gyében alig van egy, aki vele foglalkodik. Ezen munkának 
könnyítésére, Carpi Lajos calendristatól Ferrarában egy 
könyv jelent meg ezen czim alatt : Kalendarium perpetuum, 
seu promptuarium ad recte et facile conficiendum pro annis 
singulis quodcumque kalendarium. Nyolczadrét, 494 lap, 
ára 4 f rank 25 cent. — Az első kiadás elfogyott, a második 
kiadás sem fog soká tartani, mivel minden országból sok 
rendelés érkezett Taddei Domonkos kiadóhoz. 

Kegyes adomány. 
A szombathelyi egyházmegyéből a szentatyának születésnapja al-

kalmából : 
A bellatinczi hivek 4. 50. 
A bellatinczi iskolásgyermekek . . . 1. 50. 
Vég György cserencsóczi káplán . . 6 ezüst húszast. 
Jainbrikovics Sándor turnischai káplán . 5 frankot. 
Zsemlies István bellatinczi káplán . . 6 ezüst húszast. 
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Pesten, június 2-án. 43. í. Félév. 1866. 

T A R T A L O M : Havi szemle. — Erdélyi püspök fő-
pásztori levele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Ecce nos! a háború iszonyatosságai, az isteni 
gondviselésre tekintve, mondhatnók, a háború kelle-
metességei között. Nem a végzet kezdete ez, mivel a 
tévelyek nyomása alatt nullus ordo, sed sempiter-
nus horror inhabitat, mindenik pedig ugy cselek-
szik amint gondolkodik, ugy gondolkodik amint 
hisz, — roszul hisz, roszul gondolkodik, roszul cse-
lekszik; tehát nem a végzet kezdete, hanem csak 
a kezdet végzete ez a világküzdelemben. Gondolnók, 
egyes nagyravágyónak, egyes diplomaticus rabló-
nak ') lelketlen támadása ez ; csalódnánk, — a meg-
fertőztetett elmék jelen állapotában csak a keresz-
ténység mélyen meggyökerezett eszméit és hatalmas 
érzelmeit kell felismernünk, hogy a romboló vihar 
1860-tól öt éven át mai napig zabolán maradhatott, s 
mit a romboló elv öt év előtt tett, rosznak tartatik 
nem azért, mivel magában rosz, hanem mivel rom-
boló müvét még be nem végezte. Nem azért tartha-
tatlan az egységes Italia, mivel önmagában életalapja 
nincsen; hanem mivel gonosz munkáját el nem vé-
gezte, reá nézve tovább rombolni, életföladat; él-
hetni fog, ha többet lerombolt: ez az európai diplo-
matia bölcselme. Békeért vitetik a háború, azért 
szép, azért magasztos még borzadalmaiban is, „pa-
cem requirunt laboriosa bella,"2) „eos, quos expu-
gnas, ad pacis utilitatem vincendo perducas 3) ma 
a háború a béke megzavarására kezdetik. Jogsértést 
kell e rémületes orvosnak orvosolni; ma a háború 
azért intéztetik, hogy a sértett jogot tovább sértse, 
hogy megsemmisítse. A háború a kiállhatatlan sér-

Lord Feuerbrand, mondják a németek. 
2) S. Aug. 1. 15 de civ. Dei. c. 4. T. 7. p. 382. D. edit. 

Venet. 1731. 
3) S. Aug. ep. 189 ad Bonif. n. 6. T. 2. p. 699. C. 

tegető ellen intéztetik ; ma annak nyakára tolatik 
az, aki senkit nem sértett, aki mindenkivel békében 
akar maradni, s azért tolatik, mivel a gonoszban 
nem akar részt venni. II. Fridrik, II. Katalin azért 
fenyegette Maria Teréziát, mivel Lengyelország el-
osztásába nem akart beegyezni. A dolgok termé-
szetét megváltoztatta a szabadalmazott gonoszság ; 
megváltoztatta, mivel akik az isteni kinyilatkozta-
tástól elpártolnak, a józan ész terén sem állhatnak 
meg. „Pacem debet habere voluntas, bellum néces-
sitas," ma bellum habet voluntas, pacem nécessitas, 
ha rettegnek tőled, békében hagynak ; „non enim 
pax quaeritur, ut bellum excitetur, sed bellum geri-
tur, ut pax acquiratur. Hostem pugnantem nécessi-
tas perimit, non voluntas;" épen ellenkező mai nap. 
Pax quaeritur, ut bellum concitetur ; hostem perimit 
voluntas, non dura nécessitas. A bölcseimi téren ki-
tagadták a kereszténységet, hogyan ne tagadnák ki 
a diplomatiában, a háborúban? Austria öt éven át 
az olasz félszigetről visszavonult, mintha nagy ha-
talmasság, mintha kath. korona sem volna, minden 
figyelmét belügyeire fordította; ő nyugodt, őtet za-
varni kell, ő saját népeit boldogítani akarja, őtet 
akadályozni kell, ő egyetlen birodalom, mely a for-
radalmi eszmék kizárásával nemzeteit a történeti 
jogok alapján a jóllét áldásaira felsegiteni akarja, a 
forradalom ezt meg nem engedheti, Austriánakmegtá-
madtatni, népeinek, nemzeteinek a rend, a virágzás^ 
az emelkedés javaitól el kell üttetni. Szabadkozik a 
háborútól, előterjesztéseket, békeajánlatokat tesz, jó 
szándékaiban egészen az önmegalázódás, a becsület 
legszélsőbb határaiig megy ; mit sem segit, két rabló 
összebeszél, szövetséget köt, hogy a nyugalmas 
szomszédnak házát megrabolják, mivel ennek oly bir-
toka van, mely, mikint Thiers mondá május 3-án,mind 
a két rablónak igen tetszik. Ez pedig elég a hábo-
rúra mai nap. Ha a két rabló még orgazdát talál, 
ki a prédát biztositani képes, ki őket, ha a táma-
dásban megverettetnének, fedezni akarja, ki azután 
az oroszlányrészt kapja; — — lehetsz te akkor 
veszteg saját házadban, igyekezhetel minden össze-
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ütközést kikerülni, — mit sem tesz, ellened vasat fog-
nak fenni, nem mivel nyugtalan, hanem mivel olyan 
dolognak birtokában vagy, mely másnak megtetszett, 
a te bűnöd, hogy épen ily jeles birtokod vagyon, 
felkeresnek a rablók a te házadban is. Tedd férfi-
markodat kardodra, mikor a rablókat közeledni lá-
tod, kiáltani fogják, hogy te támadsz, hogy mellet-
ted nem lehet biztosságban maradni; — igen, tége-
det nem lehetett kardcsapás nélkül megfosztani, 
azért ellened, mivel önérzeted van, minden erőszak 
szabad. „Madet orbis mutuo sanguine, et liomici-
dium, quod singuli crimen est, virtus vocatur, cum 
publice geritur." *) A dolgok nevei elvesztek a nem-
zetközi életben. „Minket a közéletben gazoknak ne-
veznének, mondá II. Fridrik; de mivel nagy urak 
vagyunk, politikusoknak neveznek." Épen mivel a 
diplomatia a józan észtől, a közérzelemtől leginkább 
fél, ide menekszünk, hogy az eszmék igazi értelmét 
megmentsük. Az emberi közérzelem diadalmaskodni 
fog a mesterkélt álnokságok fölött. Becsület sorai 
voltak a hadak, ma közel van, hogy Cavournak, 
Bismarcknak,s még másnak (?) kezében a becstelenség 
eszközeivé aljasittassanak ; a jog utólsó védvei vol-
tak, ma a jog első rombolóivá tétetnek. Ma a had-
seregek bandita csoportokká válnak. Hol?.. 1860.. Ez 
a szabadelvüség. „Populos sibi non molestos sola regni 
cupiditate conterere et subdere, quid aliud quam 
grande latrocinium nominandum est."5) Austria a 
háborút ki nem kerülhette, mert ő jog-állam. A for-
radalomnak a titkos dulakodás már hosszú ut, csa-
tát akar nyerni, hogy a jogot erőszakkal lerombol-
hassa. Minden nemzet, mely az ő történelmi jogára 
támaszkodik, Austria hadainak sorsában osztozik. 
Elkerülhetetlen lett a háború. Az ó Europa nincs 
még egészen megdöntve, a forradalmi Europa nincs 
még megállapitva, ahol a jogot tisztelik, ottan ellen-
ségöket szemlélik ; a kettő csak erőnek enged. Mink 
uj világnak nézünk elébe ; milyen lesz ez, nem tud-
juk, de hogy a bün bűnhődni, az igazság végre 
győzni fog, azt szent hitünk igazságaiból tudjuk. 
Rémületesek a háború vérengzései, szentek annak 
czéljai ; állunk a borzalmak, állunk a szent czélok 
előtt, az anyagi erő dúlásai a szilárd jellemeket hivja 
előtérbe. — Vivite felices, quibus est fortuna peracta 
— jam sua. Nos alia ex aliis in fata vocamur. 

O Europa uj Európával békében nem lehet. A 
gonosz embert a becsületes embernek fönléte is za-
varja, zaklatja, fenyegeti. A jog nem maradhat meg, 

") S. Cypr. ep. 1. ad Donát. p. 4. C. ed. Venet. 1728. 
s) S. Aug. 1. 4. de civ. D. c. 6. p. 92. D. 

mikor mellette a jogtalanság, vagyis a jognak taga-
dása érvénynyel bir; de a forradalom sem állhat 
meg, mig mellette a tiszta jog fönnáll : egyiknek 
a hely szinéről távozni kell. Napoléonidák, ugy lát-
szik, nem lesznek meghonosulva Európában, mig az 
ős dynastiák állanak. A jogsértés nem válhatik 
joggá, mig az igazi jognak fogalma uralkodik. A 
franczia császárság, és az egységesített Italia mind-
eddig csak kivétel gyanánt tekintetik. Meddig az 
erőtelen jog áll, a jogtalan erő kizárva látja magát. 
Tehát az erőtelen jogot meg kell törni, épen mivel 
erőtelen, a vad erőt joggá kell fölemelni, — hogy joggá 
emeltessék föl, minden jognak hadat kell izenni. 
Ezért mondjuk mi kikerülhetetlennek a világhábo-
rút, s a mostanit csak a kezdet végzetének tartjuk, 
mivel sokkal romlottabbaknak látjuk az elméket az 
eszmékben, semmint hogy az első mozgalomban a 
küzdelem végét kereshetnők. Tegyék ma le a fegy-
vert, kössenek békét, csak elnapolni fogják a küz-
delmet, nem pedig megszüntetni. Műveltség : a jog-
nak uralkodása az anyagi erő fölött; barbarság: az 
anyagi erőnek uralkodása a jog fölött ; e kettő ké-
szül most fegyverre, a műveltség és a barbárság. Az 
erőszak, mikor jogot követel, nem türi a jogot, mely 
neki alárendelést parancsol. Emiatt „belligerare ma-
lis félicitas, bonis nécessitas," „melius quippe con-
fligitur cum vitiis, quam cum sine ulla conflictatione 
dominantur."1) Eddig három hatalmasság áll készen 
a háborúra, de készülnek a többiek is, készül egész 
Europa, egyik részt az önvédelem kényszeríti fegy-
verhez nyúlni, a másik részt, Muszkaországot, régi 
vágyak csalogatják a munkára. A közös felbomlás-
ban mindenki igyekszik prédát kaparitani. A sze-
gény német kis fejedelemségek semlegességet keres-
nek, gondolván, hogyha reájok nem üt le ma a 
villám, holnap is élni fognak. Igen holnap, de hol-
napután? Az elbei herczegség csak ürügy, mely 
helyett más száz találtatik a felkuszált Európában, 
csak legyen elég merész, ki a népek javaival és 
vérével játszani merjen. A szabadelvüség egyes me-
részek kezébe tette lea nemzetek sorsát,Italia alkot-
mányos dictatura. III. Napoléon becsületes semle-
gességről beszéltetett ; kétség kivül azért, mivel 
ujabb időkben nem minden semlegesség volt becsü-
letes; legalább a szentatya birtokai 1859-ben sem-
legesekké nyilváníttattak, mégis III. Napoléon még 
nem tért haza, már is Bologna s Ferrara elrabolta-
tott; a pápát minden jogaiban föntartani igérte, 

«) S. Aug. 1. 4. de civ. D. c. 15. p. 99. D. 
7) S. Aug. 1. 21. de civ. D. c. 15. pag. 635. F . 
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mégis államainak négyötöd részétől megfosztatni engedte; 
Bécs és Paris között a télen át a legszívélyesebb viszony 
uralkodott, a 60 milliónyi austriai kölcsön Napoléon császár 
pártfogása mellett Parisban köttetett ; mikor tehát becsüle-
tes semlegességről beszélteti államministerét, oly semleges-
ségre gondolunk, mely a becsületességtől legtávolabbra es-
hetik. Akik tegnapra emlékeznek, ma puszta szavakkal 
hinárba nem vezettetnek ; Austria mindenben igen jól volt 
tudósítva, az összeesküvési okmányokat kezében tartotta, a 
szövevény szálait figyelemmel kisérte, azért első jelre azon-
nal fegyverkezett. A semlegesség mai nap megadott biztos-
ság a közrend feldulására, ha lehet, kettő összeáll, egy har-
madiknak megrablására. Berlinnek, Florencznek ily semle-
gességre volt szüksége. Biztosságot kapni a merényre, ez 
ma Európának nemzetközi törvénye. Megvetik a diploma-
ták a közérzelem szótárát, pedig ép ezen közérzelem az, 
moly őket elitéli, mely tetteiket saját nevökön fogja megne-
vezni. Ezen semlegesség mellett III. Napoléon szükségesnek 
találta, hogy május 6-án Auxerreben 1815 békekötés ellen 
gyűlöletét a világ előtt nyilvánítsa. Van oka, mivel ezen 
1815 az ő családját gyűlölte, s mivel ezen 1815 Europa nem-
zetközi jogainak utólsó sanctioja, gyűlölve 1815-öt, magát a 
fönnálló jogot gyűlöli, s nem esik-e még egyszer európai 
gyűlölet alá, az időnek kérdése. Gyűlöli a jogot, melynél 
fogva a fejedelmek uralkodnak, gyűlöli a jogot, mely közép-
Europának megállapodást, Piemontnak Genuát, Poroszor-
szágnak Szászország kétharmadát és a rajnai vidéket adta, 
gyűlöli a jogot, mely a német szövetséget föntartja, mely 
minden országnak, nemzetnek függetlenséget, alkotmányt, 
szabadságot biztosit. Ez alkalommal legalább világosan 
szólt, s a nemzetek, kivált Magyarország, mely egyedül 
múltjában birja erejét, mely a történelmi tények összeomlá-
sában, az uj jogi nemzetségi puszta elméletek szokásosan 
önkényszerü alkalmazásában mai fönlétének negyedrészére 
olvadhat le, a nemzetek tudhatják, mit várhatnak a franczia 
császárság delphicus phrasisaitól. O Europa áll itt uj Euró-
pával szemközt, a műveltség a barbársággal, a jog az erő-
szakkal. Dűlni fog, minek dűlnie kell, u j állapotoknak me-
gyünk elébe ; milyenek lesznek ezek, nem tudjuk, hanemha 
hogy a bün bűnhődni, az igazság végre diadalmaskodni fog> 
mink a háború iszonyainak, szent hitünk szavára hallgatva, 
mondhatnók, a háború czéljainak kellemei között állunk, a 
simulok háttérbe szoríttatnak, a syllabus külső igazoltatás-
hoz siet, a szilárd jellemek kora a küszöbön. Azért : vivite 
felices, quibus est fortuna peracta — jam sua. Nos alia ex 
aliis in fata vöcamur. 

Austria e században másodszor hivatik a jog óriás védel-
mére. Magenta és Solferino alatt a pápai állam döntetett meg, 
az európai jog sértetett ; ma ismét a kereszténység, a jog, a 
műveltség, a becsület, a szabadság Austria hadainak lobogói 
alá menekült. 1815-öt látszanék védeni, de 1815 Austriának 
nem nagy érdekében van, ő 1815 által semmit nem kapott, 
amit ezelőtt nem birt volna, Velenczét 1797 oct. 16-tól, mi-
kor a campoformioi béke aláíratott, bir ta; de védi a jogot, 
minden szabadság, minden nemzeti lét alapját. A franczia 
császárságot senki sem üdvözli szabadságnak, itt a szabad-
ság máig is csak Ígéretben van ; az olasz szabadság tem-
plomokat rabol, városokat perzsel, százezerenkint interniroz; 

Bismarck alkotmányosságát az ö legjobb barát ja sem di-
csérné ; Austria egyedül az, cs. ap. királyunk az, ki birodal-
mának, s a magyar koronának népeit tartós szabadsággal, 
természeti alapokon nyugvó alkotmánynyal boldogítani 
őszintén akarja. Melyik táborban van a jog, a szabadság, a 
nemzetek érdeke ? nem kell keresni. A porosz lapok vallá-
sos jelleget akarnak a porosz lobogókra tűzni ; még ez hi-
bázott a népek megcsalására, felizgatására. Vallásos jellege 
van a porosz lobogóknak, amennyire ma a vallástalanságot 
vallásnak, a lelkismeretlenséget lelkismereti szabadságnak 
mondják, mink is azt látjuk, hogy e küzdelem az ő legben-
sőbb alapjaiban, legmélyebb rugerejében a kereszténység 
és a keresztényellenesség harcza. Mennyit regéltek örökös 
békéről ! mennyit a vallásos háborúk lehetetlenségéről, hi-
vatkoztak felvilágosodásra, a borzalmas gyilkoló szerekre, 
kereskedelmi összeköttetésekre ; egyet felejtettek el, a vad 
szenvedélyt, quam non froenat ratio, non disciplina coercet. 
Unde bella in vobis ? Nonne ex concupiscentiis vestris ? A 
felvilágosodás 1789-től kezdve több háborút látott, mint a 
kereszténység kilenca százada. Haladtunk a vérengzésre. Ily 
helyzetekben a háború a természet rendjének menete. Ha a 
gyutacsra ütök,a természet rendje az,hogy elpattan.— De ez 
az Isten büntetése, ostora, ítélete. Mily hosszan fog tartani, 
nem tudjuk, ' csak az t , hogy a bün bűnhődni, az igazság 
végre diadalt fog aratni. „O mucro Domini ! quousque qui-
esces ? Quomodo quiescet, nisi Dominus praeceperit ei ?" 8) 
„Hic est patientia et fides sanctorum." 9) Nem rothasztott 
el a rothadt béke, nem fog megtörni a háború sem, dűljön 
aminek dűlni kell, nem fog dűlni más, csak mit az Isten meg-
enged, omnis plantatio, quam pater coelestis non plantavit, 
eradicabitur et in ignem mittetur, mink u j világnak, a jog, 
az igazság uj diadalainak nézünk elébe, az alkudozók ki-
fogynak, megfogynak, a nagy jellemek sorompóba hivat-
nak. Vivite felices, quibus est fortuna peracta — jam sua. 
Nos alia ex aliis in fata vocamur. 

Borzalmas a háború az ő vérengzéseiben, de az Isten 
Ítélete, a természet rendje a bün után. A föld gyomra sza-
kadatlan forrongásban, az elemek feloszlásában, u j testek 
alakításában telik el ; a növényvilágban kivész az egyik, 
hogy tápot adjon más növénynek, az ős erdők természetes 
tápja a buja növényzet ; az állatvilág egymást emészti, s mi 
megmarad, azt az ember ejti el ; öl az ember, hogy hússal 
táplálkozzék, öl hogy bőrrel, szőrrel ruházkodjék, öl hogy 
mulatozzék, öl szükségből, öl haszonból, öl kedvtöltésből, 
öl hogy öljön ; vérrel ázik a föld, nem elég neki az állatok, 
az elitéltek vére, bün alatt nyög ő, még az ártatlanok vérét 
szomjazza. Ezt nyúj t ja a háború. Borzalmas vérontás, mi-
kor millió embert öldöklésre vezetnek ; de mikor e tömeget 
egy hatalmas gondolat szent czélra vezeti, mikor annyi 
elme, annyi akarat erejét egy pontra kormányozza, mikor a 
tömeg eréuyeit, gyengéit, szenvedélyeit, negédeit a közjóra 
forditja, ez magas, ez nemes, ez magasztos. — Borzalmas a 
háború az ö pusztításaiban, de az emberi hatalom legmaga-
sabb foka. Minden tudomány, minden felfedezés igénybe 
vétetik, czélra fordittatik, használja a tudományt, s ujat 
szül. Minden erény a háborúban tűnik ki. Az igazságosság, 

8) Jer. 47. 6. 
s) Apoe. 13, 10. 
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mértékletesség, erősség, okosság, nélkülözés, önfeláldozás. 
Természetesen nem értjük azon hadakozás! módot, melyet 
az olasz király Garibaldi irányában, Cialdini Castelfidardó-
nál, s Gaöta alatt matatott, s most ,Novara' felgyujtásánál 
Polában nyilatkozott. Eme tények, ily viselet az emberi köz-
érzelem előtt sem állhatnak meg, a fővezért nem a becsület 
hanem az aljasság mezején mutatják járni. Vannak bűnök 
is a háborúban, de ezek oda vitetnek, nem pedig ottan te-
remnek ; a legvérengzőbb leggyengédebb szokott lenni, kit 
leszúrt, annak sebeit kötözi, tisztelettel eltemeti, az ellen-
ségből paulai sz. Vincze, szeretet-néne, Fidelisa Sigmaringa 
lett. A leggyengédebb érzelmek az érczmellek alatt szoktak 
lakozni; a legjobb hadfi, legjobb keresztény, és viszont. 
Deus exercituum ; Deus ultionum Dominus ; benedictus 
Deus, qui docet manus meas ad praelium, et digitos meos 
ad bellum. — Borzalmas a háború, de magasztos, mivel az 
ügy igazsága, az ügy szentsége minden nélkülözésre, min-
den áldozatra képesit benne. Az ügy igazságtalansága la-
zítja az erőt, anyja a gyávaságnak, a pulya odahagyásnak. 
A lelkierő, mely az ügy szentségén fellángol, a testi erőt 
felvillanyozza, a fegyvereket aczélozza. Igazságtalanság a 
fegyvereket töri össze a hadsorok kezében. I Napoléon 
mondá, hogy VII Pius anathemája nem fogja hadainak ke-
zében a fegyvert összetörni, mégis összetörte. Szent a há-
ború az ügy igazságában, az elkerülhetetlenségében, mikor 
a legérzékenyebbet, ki madárvértől irtózott, lelkesedéssel, 
mondhatnók magasztos dühhel vérpatakokra ragadja, vér-
patakokban örömmel tölti ; leteszi a fegyvert, ismét borzad 
a vértől. — Szent a háború, mivel Istennek Ítélete a győze-
lem osztogatásában. San-Marino ugyan nem viselt hadat I 
Napoléon ellen, Baden sem fog hadat viselni III Napoléon 
ellen, az Isten sem teremt csudát, hogy 10 ember gyengébb 
legyen semmint egy; de a csekély egyenlőtlenségeket a 
számithatatlan esetlegességekkel kipótolhatja a csatatéren. , 0) 
Végre ki is győz ? ki győzetik le ? Aki magát legyőzve 
hiszi, az le van győzve. Mi egy vesztett csata ? Amelyet 
vesztettnek hiszünk. Sok csatát mind a két fél saját győzel-
mének kiáltja. Mit is tud valaki a csatáról, mikor a csatá-
ban van ? Azt sem tudja, mi történik húsz lépésnyire, tudja 
azt, mi szeme előtt volt, ha azt is a por- és füstfelleg el nem 
boritotta. Wellingtontól kérdezték, mi a csata ? Feleié : öt 
mértföldnyi vonalban, dombok megett, szaggatott téren 
csatáztunk, mit tudom én, mi történt ? En keveset láttam, 
a füstfelleg mindnyájunkat elborított. Vesztettnek hiszi a 
sereg egyrésze a csatát, és fut ; vesztettnek hiszi a sereg 
más része és fut, a vezér vesztettnek hiszi a csatát, s hátrá-
lást parancsol. Mai nap anyagilag vesztett csata nincs, a 
győztes fél is annyit vészit, mennyit a legyőzött, de az egyik 
fél, lélekben megtörött, s anyagilag győzött lesz. Oly sereg, 
mely halni akar, a tűrhető arányú ellenséget mindig meg-
veri. A lelki vereség az igazi csatavesztés. A lelkeket az 
Isten birja hatalmában, azért a győzelem az ő ajándéka, s 
méltán imádkozzunk érette. Osztja az Isten a győzelmet az 

I0) „Omnis victoria divino judicio, vel emendans peccata vel pu-
niens." S. Aug. 1. 19 de civ. Dei c. 15 p. 560. A. — „Quae ab hostibus 
dura et aspera perpossi sunt, illi divinae providentiae tribuere, quae so-
let corruptos hominum mores bello emendare aut punire." S. Aug. 1. 1. de 
civ. Dei c. 1. p. 3. D. 

ő igazságos Ítéletei, vagy véghetetlen könyörületességei 
szerint. 

A szellemi fejetlenség után társadalmi fejetlenségre 
sietünk, a gonosz, mely nagyra nőtt, a jó, mi meg nem ro-
molhatott még, hosszú csatára száll, melynek végét mi meg 
nem éljük. Dűlni fog aminek dűlni kell, az Isten Ítéletei 
alatt uj világnak nézünk elébe, az erős jellemek korszaká-
nak. — Vivite felices, quibus est fortuna peracta — jam 
sua. Nos alia ex aliis in fata vocamur, Benedictus Deus, qui 
docet manus meas ad praelium, et digitos meos ad bellum. 
Vannak korszakok, mikor az Istennek kell szólani, mikint 
Sinai hegyen. Az emberiség szenvedéseire tekintünk, a há-
ború könyekre fakaszt, — az emberiség nyomorainak ezen 
orvosszerére figyelünk, a háború vigaszt ad. Várjuk az Isten 
ítéleteit, könyörögjük irgalmasságait. Bonum est confidero 
in Domino. 

Erdélyi püspök főpásztor! levele. 

K e d v e s E r d é l y e g y h á z m e g y e i h i v e i n k n e k 
ü d v ö t é s á l d á s t ! 

IV. 

De ámbár ily hasznos és üdvös volt a romai pápák 
isteni küldetése az emberiségre nézve, mégis sokszor voltak 
ők méltatlanságoknak s üldöztetésnek kitéve. Az első három 
század alatt kivétel nélkül vértanúi halál volt jutalmok. 
Azután az eretnek és képüldözö fejedelmek a pápákat Krisz -
tus hitének védelmezéseért gyakran fegyverrel megtámad-
ták és rabbilincsekbe verették ; s midőn mint a keresztény 
nép atyái a fejedelmek önkényei, bűnei és zsarnokságai el-
len felszólaltak, üldözés, számkivetés, bilincs, börtön, nyo-
mor és halál várakozott reájok s ők mindezt inkább eltűr-
ték mintsem Krisztus egyházát és népét, s isteni küldeté-
söket a keresztény társadalmi és népjogok letiprásával 
örökre meggyalázzák. 

Nem szükség, midőn ily szenvedésekről van szó, sem 
a régi időkre visszamenni, sem azon behegedt sebeket fel-
szaggatni, melyeket VI. és VII. Pius pápák szenvedései a 
mult század végén és a jelen elején Isten népének szivében 
okoztak, csak szentséges atyánkat IX. Pius pápát kell szem-
lélnünk, hogy a szenvedések és nélkülözések élénk képét, s 
a fájdalmak és keserűségek csordultig tölt poharát meglát-
hassuk. 

Nem is emlitve a szenvedések azon bő forrásait, hogy 
sok helyt az egyházi, természeti s isteni törvények lábbal 
tapodtatnak, hogy a keresztény vallást több helyt üldözik, 
hogy a kegyes alapítványokat elrabolják, hogy a püspökö-
ket számkivetésbe hurczolják, és a hitküldéreket halállal 
büntetik : ha csupán szentséges atyánk környezetét, és a 
kathol. hit védelmében hajdan dicső olasz nemzetet tekint-
jük, elég okot találunk arra, hogy mint hü fiak szentséges 
atyánk fájdalmaiban és keserveiben részt vegyünk. 

Olaszhonban, daczára szentséges atyánk tiltakozásai-
nak, a durva kardok és az öldöklő fegyverek nyers erejére 
támaszkodó piemonti forradalom a közelebbi években szá-
mos trónokat szemeink előtt a porba döntött, az anyaszent-
egyház testületi jogait kijátszotta, megvetés és guny tár-
gyává tette, részben megsemm isitette. 
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Szép szavak csillámló mázában a „szabadság" „er-

kölcsi erők" „polgárisodás" „haladás" „nemzeti ohajok" 
„népek kivánata" s a „bevégzett tények" életsujtó árnyé-
kába rejtették el a mérget, mely Olaszhon népeit az örvény 
szélére sodorta, s szentséges atyánkat s vele kétszázmillió 
katholikus vallásos meggyőződését keserű fájdalmakkal 
tetézte. 

A halhatatlan történelmi igazság mindenen felül áll, 
nem szabad azt sem a részrehajlás, sem az öröm, sem a fáj-
dalom érzelmeinek áldozatul dobni, de eltitkolni sem szabad 
azt, mert aki az igazságot nem védi, annak elnyomásába 
gyáva hallgatással beleegyezik. Azért hogy hiven lássátok 
szentséges atyánknak az olasz egyház állapota feletti ke-
serves fájdalmait, egy nagy franczia főpap szavaival ra j 
zoljuk le azt. 

Olaszországban, mondják — szabad egyház van a 
szabad államban. Igen ! „az egyház minden javai lefog-
lalva," „a szerzetes rendek elnyomva," „a szerzetes nők az 
utczára kidobva," „a püspökök börtönbe vetve" „a növen-
dék papok katonáknak besorozva" „a püspöki székek üre-
sen" „a szentszékkel kötött szerzödvények megsértve" „az 
igért szabadalmak eltörölve" „a polgári házasság megsza-
vazva," „és ez oly időben történt, midőn a turini egyetemen 
tanították az állam mindenhatóságát az egyház felett, a vi-
lági és a lelki hatalom megférhetlenségét, a házasság szent-
ségének tagadását." J) Hogy mit teremhetnek hasonló ta-
nok ott, hol a tanuló ifjúságot az egyházi hatalom gyűlö-
letére, s falragaszok és kiáltványok által arra ösztönzik 
„hogy az utcza kövezetét szakítsák fel a fekete ruhások ki-
irtására," azt könnyen képzelhetjük, ha a fejedelmi trónok 
szánandó romjait nem látnók is. — 

Szenved szentséges atyánk mint király is. 
Az isteni gondviselés ugy akarta, hogy Krisztus földi 

helytartói, isteni küldetésöknek könnyebb és független tel-
jesítésére fejedelmi jogokkal, külön területtel és néppel, kü-
lön polgári kormányzó, törvényhozó és végrehajtó hatalom-
mal bírjanak. 

Ezen birtok ezerévesnél idősebb, és a minden nemze-
tek által elismert legszentebb tulajdon jogon, ezerévet fölül-
múló birtokláson, számtalan királyi és fejedelmi szerződvé-
nyeken, szóval oly szent, igaz és minden kifogáson felüli 
sérthetetlen czimeken alapul és épül, hogy avval semmi más 
fejedelmi birtok az összehasonlítást ki nem állja. 

Szent Péter öröksége, az egyházi állam, nem forradal-
mak és foglaló háborúk szüleménye, hanem kölcsönös sza-
bad akaraton épülő, századok által szentesitett intézvény, 
az egész katholikus világ közös birtoka, melynek határait 
soha a cselszövényekkel erőszakos fegyver és kard hatalma 
növeszteni nem akarta ; oly birtok ez, melyet a keresztény 
népek és nemzetek Krisztus helytartójának adtak, megerő-
sítettek, védtek, a pápának személyében saját méltóságukat, 
birtokában saját javaikat védelmezvén, hogy ö senkinek a 
föld fejedelmei közül alattvalója ne legyen, s mint szabad 
és független, szabadon és függetlenül kormányozza a föld-
kerekségén elterjedt katholika egyházat. Igaz ugyan, hogy 
volt idő, midőn a pápák földi királyság nélkül kormányoz-

') Dupanloup : a sept. 15-i szerzödvény és a dec. 8-i pápai 
körlevélről. 

ták a kath. anyaszentegyházat, de miután az isteni gondvi-
selés ugy akarta, hogy több mint ezer év óta fejedelmi jo-
gokkal birjanak, miután e fejedelmi birtok, mint helyesen 
megjegyzi Chateaubriand „az egyház függetlensége bizto-
sítására elég nagy, s a fejedelmek megijesztésére igen cse-
kély," 2) miután az 1862-ben Romában gyü't kathol. püs-
pöki kar, e fejedelmi birtoknak napjainkban, az egyház füg-
getlenségére hasznosságát és szükségességét kimondotta ; 3) 
s e czélra ennél jelesebb és igazságosabb módot és eszközt 
senki eddig feltalálni képes nem volt : nekünk nem szabad 
egyházunk és vallásunk ellenségeitől tanácsot kérni, sem az 
ő szavokra hallgatni, annál kevésbé, mert ezen fejedelmi 
jogok a keresztény nép és egyház legigazságosabb ősi és el-
idegenithetlen birtoka. 

És ezen fejedelmi jogokat, ezen szentséges a tyánknak 
és az összes kathol. világnak közös és elidegenithetlen bir-
tokát, ellenséges kezek, nagyobb részben, kirabolták és le-
foglalták, szentséges atyánk hü alattvalóit törvényes lak-
helyeikből kiűzték, hü hivatalnokait elkergették, kik most 
épen ugy mint a trón nélküli fejedelmek szentséges atyánk 
lábainál keresnek és nyernek szenvedéseikben enyhülést, 
fájdalmaikban vigasztalást és segítséget ; és ámbár szentsé-
ges atyánk szorongatott helyzetében is az egész kath. világ 
kormányzati költségeit viseli, — ámbár püspökségeket, 
missiokat, iskolákat és intézeteket alapit és tart fel a ke-
resztény nép jóllétére ; — ámbár fejedelmi birtoka kéthar-
madának elrablása által számos jövedelmi forrásoktól erő-
szakosan megfosztatott s a rendkivüli napok rendkivüli 
költségeket tettek szükségesekké : mégis, legyen Istennek 
imádás és dicsőítés, legyen a keresztény nép nagylelkűségé-
nek hála rebegve ! szentséges atyánk sem az anyaszentegy-
ház kormányzati költségeinek fedezésében, sem hü alattva-
lóinak megjutalniazásában, sem az oltalma alá menekvő ül-
dözött szenvedők könyei letörlésében — még nem akadt 
fel, s Istenben vetett bizalommal óhajtjuk és roméljük, hogy 
ezután sem fog fenakadni. 

V. 
Azonban ne ütközzetek meg szentséges atyánk bok-

ros szenvedései felett. Emlékezzetek áldott isteni Meste-
rünkre, ki az emberek boldogitásának szentelte egész éle-
tét, csudákat mivelt, a vakoknak látást, a süketeknek hal-
lást, a némáknak szólást, a betegeknek egészséget, a hol-
taknak életet adott, és mégis mi volt a jutalom ? a nép mely 
őt előbb királynak akará választani, mely neki hosánnát 
kiáltott, később a gyalázat fájára feszité őt, lelkünk jegye-
sét, örök életünk és boldogságunk szerzőjét. Ha ő igy szen-
vedett, nekünk is szenvednünk kell, mert nincs a tanítvány 
mestere felett. 

Igy volt s igy van ez az életben, s ma, aki Krisztus-
nak helytartója a földön, az legnagyobb mértékben szenved 
érette ! 

De érzés nélkül sem szabad maradnunk ! hanem va-
lamint a tagok erezik és osztják a főnek fájdalmát s a jó 
gyermekek keseregnek édes atyjok szenvedésein, ugy mi is 
résztvevőleg oszszuk meg szentséges atyánk szenvedéseit, s 

2) Génie du Christianisme P. 4. 1. 6 c. 6. 
3) Schräder Clem. Papst u. die modernen Ideen I. Theil. 
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azokon amennyire tehetségünk engedi, segíteni és enyhi-
teui törekedjünk. 

Midőn Jerusálemben az első keresztények szorongatá-
sokat és üldözéseket szenvedtek, szent Pál az általa kor-
mányzott községekben nekik kegyes adományokat gyűjtött, 
méltányosnak találván, hogy akik Jerusalemből nyerték a 
hit világosságát, az ott szenvedők fájdalmait részvéttel és 
szükségeik fedezetével enyhítsék. 

Igy fordulunk mi is hozzátok kedves híveink ! érte-
sítvén titeket arról, hogy egy jog, rend és törvény-gyűlölő 
párt, alattomos és nyilvános utakon, szentséges a tyánkat 
egyházi és fejedelmi jogaiban, melyek az egész világra szük-
ségesek és üdvösök, megtámadta, s azokat erőszakkal meg-
semmisíteni törekszik. — 

Ezen merény szemléletén méltán felindult az egész 
kathol. világ, s a rablás bűnére nem csak kimondotta kár-
hoztató ítéletét, hanem számos keresztény népek benső rész-
vételők és fiúi ragaszkodások bizonyítására rendes és rend-
kivüli adományokkal, és az úgynevezett péter-fillérek gyűj-
tésével törekedtek anyaszentegyházunk fejének nagy szük-
ségeit enyhíteni. 

Ismerjük ugyan a jelen idők mostohaságát, és kedves 
hiveink részben szegényes és igénytelen állapotát, de 

miután eddig is, mint biztos tudomásunkra van, szent-
séges atyánk szenvedéseinek enyhítésére és szükségeinek 
fedezésére dicséretes buzgósággal közreműködtetek ; 

miután számos egyházi megyékben ezen könyörado-
mányok gyűjtése rendszeresítve van ; 

miután ti is kedves hiveink ! vallásos szívvel megfon-
tolván azon nagy jótéteményeket, melyeket nemzetünk 
szent Péter székének köszön, megfontolván kath. egyhá-
zunk fejének illő diszét és tekintélyét, s a keresztény nem-
zetek nemes cselekvésre szólító példáját, fiúi ragaszkodá-
sotok rovására hátra maradni nem akartok : 

azért Istenben vetett bizalommal jónak láttuk titeket 
kedves hiveink ! felszólítani, hogy egyesült erővel bizonyít-
suk be, miszerint vallásos őseinknek méltó utódai, a sz. 
Péter széke iránt kegyelettel viseltető — sz. István és sz. 
László országának méltó polgárai vagyunk. 

Siessetek tehát szentséges atyánk vigasztalására és se-
gitségére, ki dicső elődeinek példáját követve, az inség nap-
jaiban jótéteményeinek bő mértékét nemzetünkkel kegye-
sen éreztette ! Sorakozzatok- körébe a keresztény szeretet 
és fiúi ragaszkodás szellemében, és az önkénytes szabad 
akaratotok és tetszésetek szerinti fillér-adományt, mint a 
katholikus hit bajnokaihoz illik, elszántan, vigan és bátran 
tegyétek le az Urnak oltára mellé, jól tudván, hogy ezen ál-
dozat által Krisztus helytartóját IX. Pius szentséges atyán-
kat vigasztalni fogjátok, és Krisztus egyházának, a hitnek 
és az igazságnak a mi védelmünkre is várakozó szent ügyét 
pártoljátok. 

De különösen áhitatos imáitokkal járuljatok Jézus 
zsámolyához, könyörögvén, hogy vezérelje vissza szentséges 
atyánk elcsábított alattvalóit a hűség és üdvösség útjára, és 
szégyenitse meg az ellene és öröksége ellen intézett ellen-
séges törekvéseket. — 

Nektek pedig kedves munkatársaim ! meghagyom, 

hogy ezen körlevelet a szószékről kedves híveinknek olvas-
sátok fel, és a keresztény szeretet, a fiúi ragaszkodás okai-
val őket szentséges atyánk segedelmezésére serkentsétek, 
mi hogy egyforma rendben történhessék, ez évben, és ezen-
túl évenkint, mig a szentséges atya jelen szorongattatása 
tart, sz. Péter és Pál ünnep előtti vasárnapok egyikén e 
czélra alkalmi beszédet fogtok híveitekhez tartani, és szent 
Péter és Pál napján a templomban, alkalmas helyen egy fe-
születtel és két égő gyertyával ékített asztalt fogtok felál-
lítani, melyre áhitatos híveitek a szeretet és ragaszkodás 
adományait az Urnak szine előtt letehessék ; a ti lelkisme-
retes teendőtek leendvén az igy összegyűlt péter-filléreket 
hiteles tanuk jelenlétében megszámitani, s az e czélra tem-
plomon kivül tett adományokat is elfogadván, az emiitett 
összeggel egyesíteni, és évenkint sz. Péter és Pál ünnepe 
után hozzám felküldeni, hogy a fiúi szeretet és ragaszkodás 
ezen önkénytes adományainak felajánlása által szentséges 
atyánk, a szenvedéseiben is dicső IX. Pius iránt hálánkat 
és részvétünket kifejezzük. 

A mindenható Atya Fiu és Sz.-Lélek Isten áldása 
szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor ! Amen. 

Kolozsváron, a megváltás 1866-ik évében, april hó 
30-ik napján. 

Mihá ly m . k . 
erdélyi püspök. 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. kir. Fölsége az eperjesi görögkatholikus székesegyháznál Sta-

reczki Mihály olvasó-, Soltész György ör-, Ladomérski Victor iskola-
kanonokká lett fokozatos előléptetését helybenhagyni, — az üressé lett 
kanonoki székre Mihálics Mihály lőcsei gymnásiumi tanár s cz. kanonokot 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

BUDA, máj. 24. A hideg az embert szobába zárja . . . 
mintegy erőszakol bennünket, fájdalom ! szórakozott, vagy 
gondatlanokat ? — eszmélni, elmélkedni, gondolkodni, gon-
doskodni a jövőről ! . . . Ettől, megvallom, még jobban kezdek 
fázni, mert bizony komoly, hideg és zord ám az a jövő is ! 
Politikai harczok, nemzetiségi harczok, vallási harczok, tár-
sadalmi harczok állnak előttünk. Audietis praelia, seditiones. 

A többi baj és kísértés között, melyet várhatunk és pe-
dig bizonyossággal várhatunk, nem utólsó az, melynek ka th . 
egyh. ügyünk és különösen mi, temporibus necessitatis hazafi-
ságunkról annyira felmagasztalt magyar kath. papság, nézhe-
tünk elébe. 

A háború, a hideg, a fagy, s más bajokban egyaránt 
fogunk osztakozni! de mi még azonfelül is fogunk extra rá-
adásul, kedves hazánkfiaitól, csupa tesvéri és hazaszere-
tetből, kapni pro persona lelki kínokat és szenvedéseket. 

Eljött a megpróbáltatás ideje, most válik el a vihar-
ban, mennyi közöttünk a tiszta buza ? 

A kath. ügynek, és a kath. papságnak már eleve nem 
sok jót ígértem a mostani országgyűléstől; de végkép tönkre 
tette minden reményeinket, egy, a különféle vallási érdeke-
ket legalább (ha már jogosan nem) méltányosan kiegyez-
tetető compromissumot illetőleg, a legújabban megválasztott 
úgynevezett,cultus és oktatásügyi bizottmány.' 

Furcsa, ta rka egy névsor ! Pa tay és cultus ! Epen 
Bacchus és oltár ! vörös toll és thuribulum, Saul inter 
prophetas ! 
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Azt mondják, Patay az oktatás ügye miatt választatta 

be magát ez osztályba. Megengedem. — De én azt kérdem, 
mi uton-módon adták jelét ezen urak, hogy ők akár az 
oktatás akár a cultus-ügyben is competensek ? avagy a jövő 
nemzet mikinti felneveltetése csak amolyan közönyös dolog, 
melyhez minden dilettáns, vagy legjobb esetben, naturalista 
és idealista hozzá szólhat ? . . . váljon a nevelés és oktatás 
nem alapja-e minden állam virágzásának és jólétének ? . . . 
mit ér a polgári szabadság, mit a legjobb törvény, ha a pol-
gár nem tud avval élni, ha nem leszen meg benne a szabad-
ság, a törvény tisztelete, ha nem leszen erkölcsös és tanuló! 
Es ha a jó törvények hozásához,érintsék azok a polgári tár-
sadalom jólétének bármely ágát, a pénzügyet, a gazdászatot, 
az ipart stb., bizonyos előkészület, tanulmány, és tudomány 
kivántatik, váljon csupán az oktatási ügyhöz nem kívántat-
nék meg ez ! . . . váljon elegendő-e, egy laicusuak privát, 
subjectiv nézete, vagy tán egy eszményi felfogás ? vajha 
még eszményi lenne ! — ? Szabad-e egyesek álmainak, és 
alaptalan kísérleteinek áldozatul oda vetni a haza jövő 
reményét ? . . . tisztelet becsület azon egynehány kivételnek, 
melyet a bizottmány férfiai mutatnak; adta-e a többi jelét jár-
tasságának az oktatás terén, akár szóval akár tollal? Mennyi 
gond, mennyi elővigyázattal jár tak el a többi bizottmányok 
összeállításában, és csak az úgynevezett cultus és oktatás-
ügyi bizottmányba választottak be borura-derüre mindenkit. 

Azt monják, nem illik előre gyanúsítani senkit és nem 
is tanácsos. — Megengedjük. De viszont engedjék meg ne-
künk is azon józan következtetést : hogy az ellenségtől jót 
ne várj. Ha ez nem okosság, akkor az ellenkezőt várni ba-
darság. Már pedig a beválasztottak sorában annyi a catho-
licismus ellensége, hogy ezektől ügyünkre nézve kedvezőt 
várni valóságos badarság. És azért határozataik ellen előre 
protestálni, nem insinuatio, de szabad önvédelem. 

Beválasztattak e bizottmányba oly emberek, kiktől 
okos és mérsékelt discussiók, üdvös javaslatok helyett, nem 
fogunk egyebet hallhatni, mint vádoskodást és gúnyt a kath. 
egyházra, piszkolódásokat a kath. papságra. Ez, gondolom, 
nem hivatása egy országgyűlésnek. Nem ölni, de gyógyíta-
ni ; nem rontani de alkotni ; a hiányt mérséklettel és böl-
•cseséggel pótolni ; az átalános jólétet, megelégedést előidéz-
ni — hivatva van az ország minden lakói között, legyenek 
bár azok katholikusok. 

Azt mondják, azok választattak meg, akik e bizott-
mányba felvétetni ohaj to t tak; ez pedig kinek-kinek tetszé-
sétől függ. Megengedem. Azonban ugy tudom, sokan ohajtot-
tak volna ezen urak közöl a közös ügyek osztályába is fel-
vétetni, de meg nem választattak. És bölcsen, mert féltek 
heveskedéseiktől,vagy nem tartat tak eléggé szakembereknek. 

Már kérdem, miért nem voltak annyi elővigyázattal, 
e nem kevésbé fontos és sok millió katholikus legszentebb 
érdekeit érdeklő bizottmány összeállításában, és megválasztá-
sában is ? Váljon nem nagyobb nyugodtsággal várnók el e 
bizottmány végzéseit, daczára, hogy semmikép nem ismer-
hetjük el competensnek, hogy a mi kath. cultusunk és 
oktatásügyünkben önkényüleg határozzanak — mint most 
midőn bennünket felháborít, elkeserít ? tudomásunkra esett 
az is, hogy egy kath. világi urat Erdélyből '), ki e bízott-

') Gaál? Szerk. 

mányba be akarta magát választatni, azon okból törültek ki, 
mert ultramontán. Miért ultramontán ? talán nem akar ja a 
magyar alkotmányt,talán honáruló? Nem,—csupán azért,mert 
világi létére mer kath. ügyek mellett felszólalni. Borzasztó 
merészség ! Hát ha valaki ultrahelvetianus vagy ultraaugs-
burgianus, az nem bün ? Az nem bün, az erény. Tiszta igaz-
ságosság ! íme itt látszik ki a köpeny alól a lóláb. Bizonyos 
ismeretes tendentiát nem lehet föl nem ismerni ezen bizott-
mány összeállításában, mit annál inkább mondhatunk,miután 
bizonyos urak fennhangon hirdették előre : ,majd megadjuk 
mi azoknak a papoknak' ! 

De mit is akar az a,cultus és oktatásügyi bizottmány'? 
Ha a cultus-ügyi bizottmány nem terjeszkednék ki 

egyébre, mint : hogy a különféle vallásfelekezetek közötti 
jogi viszonyokat politialis tekintetből rendezze, meghatá-
rozza : akkor talán mit sem szólhatnék. 

De ha az u. n. cultus-bizottmány a szekrestyébe fog 
akarni betolakodni, lia mit 1847 előtti kath. alkotmányos 
országgyűlések tettek, ezt most kath.-ellenes alkotmány sze-
rinti országgyűlés tegye, ha a kath. egyházi vagyonra 
akarja ragadósan gondos kezeit kiterjeszteni ; ha iskoláinkba 
akar behelyezkedni : de már akkor, tisztelet becsület min-
denkinek, a szentélynek elébe állunk, s Istenbe vetett bizo-
dalommal, kath. hitsorsosainkra támaszkodva, sz. Ambrus 
szellemével és bátorságával visszautasítunk minden beavat-
kozást.2) 

Van nekünk pápánk, van nekünk apostoli fejedelmünk, 
vannak püspökeink, kikhez ügyünk tartozik, ezekkel vé-
gezzenek, és ezeknek engedelmeskedni fogunk. De e bizott-
mány a fötisz. püspökökről, pápáról, apostoli fejedelemről 
mit sem tud, ő maga akar végezni. Ecce irreverendissimos, 
insanctificatos, in-unctos patres laicos latrocinalis concilii, de 
Ecclesia digladiantis ! 

Avagy talán zendülés ez ? Hát zendül-e az, ki jogait 
védi ? Hát protestáns atyánkfiai, midőn jogaikat védték ? 
fegyverrel is, nemcsak tollal ? 

Valóban furcsa ! ők a protestánsok ezen bizottmány 
végzéseit magukra nézve kötelezőknek nem ismerik, auto-
nómiájukra hivatkozván. És ezt nekik senki rosz néven 
nem veszi. 

Protestálnak a nem-egyesült görögök, és ezt senki rosz 
néven nem veszi. 

r 

Protestálnak a zsidók. És helyén van. Csak a 8 millió 
katholikus az, kiknek patres en blouse disciplinât határoz-
nak. Szánandó helóta katholikus, kinek Patay, Csiky, Bo-
bory szab egyházi fegyelmet e hazában ! 

És még, ha e bizottmány, melynek joga lenne kizáró-
lag ügyeinkben rendelkezni ,rólunk nélkülünk' mind, vagy 
legalább nagyobbrészt katholikusból állana ; de uram-fia ! 
itt is minő arány ? 70 közöl 30 a katholikus, és ezeknek is 
egy harmada fog ellenünk, tehát magok ellen legerősebben 
lármázni és szavazni. — Csiky, Bobory ! 

Igy állván a dolog , mi természetesebb, minthogy 
e bizottmánytól a kath. ügyre nézve semmi jót nem 
várhatván, sőt competentiája ellen törvény szerint kifogást 
tehetvén, minden bennünket érdeklő határozataik ellen előre 
is protestálunk. 

Adja Isten ! ! Szerk. 
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Soraink nem a harag, nem a házsártoskodás, de az 

eltiprástól féltett igazság méltó kifakadásai. — Isten látja 
lelkünket, szeretjük a békét, esdjiik is az ég urától sokat 
zaklatott hazánkra, de aggodalmainkat el nem fojthattuk. 
Es midőn az egyházat siratjuk, siratjuk a hazát is. 

Gellért. 
BELLATINCZ, maj. 13-án, IX Pius születése nap-

ján. Lábaidhoz borulunk te földi helytartója az Isten-ember 
Jézus Krisztusnak ! és csókkal, könyözönnel áztatjuk azo-
kat a legmélyebb alattvalói tisztelet, hódolat, fiúi szeretet, 
ragaszkodás és részvét érzelmeivel, mert te oly böcs, szen-
vedéseidben is oly dicső, sőt bámulatra ragadó fejedelem, 
mert te valóban mindnyájunknak apostoli lelkiiletü szent-
atyja vagy. Születésed áldott napja ád alkalmat ily, szivből 
fakadó érzelmek hangoztatására. A szeplőtelenül fogantatott 
Szűz, kinek tiszteletét oly fényes, a világ végéig hirdetendő 
módon előmozdítottad, nyerje számodra szent Piától azt a 
kegyelmet, hogy születésed napján többé ne szomoritsa szi-
vedet, mint jelenleg, tenfiaid ádáz agyarkodása és egymás 
közötti viszálykodása, hanem hogy minél előbb láthasd az 
egyedül föntartó kath. elvnek a csak rontani képes forra-
dalmi elv fölötti győzelmét. És azért mint legkisebb fiaid 
arra kérünk : csak tartsd folyvást, mint hajdan Mózes, vagy 
mint dicső védszented V. Pius imára fölemelve már lankadó, 
mei't fáradt kezeidet ; hiszszük, hogy a te imád is meg lesz 
hallgatva, mint azoké volt. — Kedves, drága volt a zsidók-
nak Jerusálem városa ; még kedvesebb és drágább nekünk 
Roma és a te függetlenséged. Mink is szüntelen gondolunk 
reád és imádkozunk értted; most nyilván hangoztat juk: 
Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját ! 
Csekély filléreinkkel, mint jó fiak, söt mindenünkkel, amink 
van, szeretnénk legjobb atyánk bajainak enyhitéséhez és 
vigasztalásához járulni. — Néhány paptársa nevében a legki-
sebb. 

VEGYESEK. 
Megjelent, amit örömmel hirdetünk, Mennyey József, 

kalocsai tanitóképezdei tanitó s az ottani elemi mintatanoda 
fő-igazgatójától hosszas tanulmányozás, szorgalom, s szak-
értői tárgyavatottsággal Ohler Károly tankönyvének szelle-
mében kidolgozott munkának első kötete e czim alatt „Ne-
velés- és tanitástan." A munka belső berendezését, czélsze-
rüségét tárgyavatottakra bizva, itten csak azt emlitjük, 
amiről a rövid lapozás meggyőzött, hogy a munka tiszta 
kath. elveken, kath. szellemben van irva. Adjon az Isten 
áldást reája, adjon kitartást, törhetetlenséget a jó szándékba, 
e téren is t. irónak. E munka 2-ik kötete nem fog soká vá-
ratni magára. Bolti ára a két kötetnek 3 fr. Az első kötetnél 
2 fr. a másodiknál 1 fr. fizettetik, ha a kötetek külön vétet-
nek. A megrendelések az iróhoz, vagy Malatin nyomdászhoz 
intézendők Kalocsára. 

A keleti szertartású katholicus román egyházi iroda-
lom is kezd szépen fejlődni, ő méltósága nvradi k. sz., vala-
mint a szamosujvári k. sz. püspök több egyházi munkáik 
által az irodalmat gazdagították. A becses egyházi lap, 
jSionulu Romanescu' dr. Szilasi Gergely, által szerkeztetve 
szép jövőt igér az egyházi román irodalomnak. A bécsi és 
balásfalvi növendékpapság is e pályán működik ; legkö-

zelebbről pedig n. t . vankai Vank Vazul alesperesi h. s plé-
bános ur egy imakönyvet adott ki e czim alatt „Lumin'a 
credintiei." A hitnek világa. — Egy lelkész. 

Legújabban Bartolini, a szertartásokról nevezett bi-
bornoki egyesület titoknoka, egy röpiratot adott ki sz. Péter 
és sz. Pál vértanuságának évéről: „sopra l'anno 67 dell' Era 
volgare, se fosse quel del martirio dei gloriosi principi degli 
apostoli Pietro e Paulo, osservazioni storicochronologiche. 
Roma tip. Salviucci, 1866." A tudósok eltérnek véleményeik-
ben efölött. Cave, Dupiu 64, Pagi, Costanzi, Bollandisták 
65, sz. Epiphanius, Tillemont, Foggini 66, Eusebius, sz. 
Prosper, Beda, Baronius, Petavius, Patrizi 67, Cassiodorus 
Mazzochi 68-ik évet vitatják e vértanuságra. Bartolini a 
67-ik mellett vitatkozik. Érvei : 1) sz. Jeromos irja Seneca-
ról, hogy két évvel előbb gyilkoltatott meg Nero által, mint 
a két apostol ; Seneca pedig Silius Nerva consulsága alatt 
gyilkoltatott meg Tacitus szavai szerint : tehát sz. Péter és 
sz. Pál 6 5 + 2 = 6 7 ; 2) sz. Jeromos irja, hogy sz. Péter 25 
éven át volt pápa ; jött pedig Romába „secundo Claudii im-
peratoris anno, azaz 42 ben : összeadva 424-25=67. 3) Sz. 
Kelemen a corintusi papokhoz irván, mondja, hogy sz. Péter 
és Pál Hégumenusok alatt szenvedtek vértanúságot ; ezek 
pedig praefectusok, kiket Nero, mikor Achajába ment, Ro-
mában hagyott; Nero 66-ik év végén utazott el : tehát a 
két apostoljövő év, azaz 67-ikben jun. 29-én vitettek halálra. 

Gróf De-Maistre József politikai éles eszét, tudományát 
senki sem tagadhatja, de a poroszok irányában ellenszenvvel 
volt. Igy irt ő 1807-ben Avaray grófhoz Poroszországról : 
„Mielőtt a friedlandi csatát hallottam volna (1807. jun. 14.), 
már megirtam barátunknak : a porosz dynastiát nem lehet 
többé visszaállítani. Látja, hogy nem csalódtam. Akik a dol-
gok mélyére hatoltak, átlátták, megjósolták reá e catastrofát. 
Én ellenszenvvel voltam mindig II. Fridrik iránt, kit rajongó 
korszaka nagy embernek kiáltott ki, pedig nem volt több 
mint nagy burkus. A történelem őt egykoron az emberiség 
legnagyobb ellenségének fogja felmutatni, s családja, az ő 
szellemének örököse, érvül hozatik fel az isteni gondviselés 
ellen. Ma, ezen érv az isteni igazság érvévé lett. E nagy 
épület, melyet annyi igazságtalanságok emeltek, egy lökésre 
összeomlott. Addig sem állott, meddig II. Fridrik tábori öl-
tönye, mely Parisba küldetett; ez öltöny túl fogja érni a 
dynastiát." — I. Napoléon ostor volt az Isten kezében, mi-
kor küldetését bevégezte, az ostor félretétetett. 

Dania csak hitküldéri állomás, az osnabrücki püspök, 
mint apostoli helyettes kormányozza. Megtérések nehezek, de 
még sem gyérek, csakhogy hirdetni nem szabad, nem is ta-
nácsos a dühös indulatok miatt. Sep. 9-én vette kezdetét 
a jubilaeuin, Melchers, aki azóta kölni érsek lett, maga nyi-
totta meg azt. Tiz német, dán pap, és Zurstrassen jezsuita atya 
hirdették az Isten igéjét. Az áldás nagy volt. Utólsó nap 
Grüder plébános Kopenbágában,tartotta a zárbeszédet,a reno-
vatio votorum baptismalium rendkivüli hatást tett. A püspök 
40 megtértet bérmált. Uj templom alapköve letétetett, az 
iskolaépület szük a 12,000 katholikus gyermekeire,kik a dán 
fővárosban laknak. — Fidericiában egy kis porochia mai na-
pig is föntartotta magát a véres üldözések között, mikor a 
katholikusok kényszerittettek hitöket elhagyni. Von Encli 
plébános Jutlandban uj telepitvényt szervezett a sz. József-
ről nevezett apáczák részére. Nehéz itt templomot emelni. 
Mig az ördög minden sectának könnyen ad engedélyt imola-
épitésre : addig a katholikusoknak 10 évig kell kunyorálni, 
mig csak engedélyt kapnak egy kápolna építésére. 

Szerkesztői tudósitás. 

Rosnyó. A kért szám nincs többé. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

IIa vi szeinle. 
i l . 

A szentatya brevéje, melylyel a ,Civiltá catto-
lica' folyóiratot, eddig magánvállalatot, egyházi iro-
dalmi közintézetté átalakította, megalapította, figye-
lemre méltó, mondhatjuk, signum temporis. IX. Pius 
a rendkivüli tények, a meglepő intézkedések pápája 
a rendkivüli válságos időkben. Kettős fejedelmi 
méltóságának magasságából a napi-sajtó harczosai-
hoz lelépett, a poros, sáros sorompóban ezer kelle-
metlenségek között az igazságért, a szent ügyért 
önmegtagadással küzdő férfiakat felkereste, megtisz-
telte, fejedelmi helyeslésével, főpapi áldásával te-
tézte. Sok, Piusnál kisebb méltóságok lenézik e fér-
fiakat, kiket legfölebb csak veszélyes, bajos időkben 
ismernek el jelentékenyeknek, hogy, elmúlván a 
viszályos idők, őket ismét jelentéktelen ségökben oda 
hagyják. Sok, Piusnál kevesbé bölcsek, e férfiak 
munkáját, nem mint magában értékest, hanem mint 
szükséges roszat, megtűrik, őket nem jó szándékok 
hanem csak tolakodó lármájok miatt figyelemre 
méltatják, mivel kikerülhetetlenek, mivel a házi 
nyugalom embereit is felháborgatják, mint a ro-
mai gazdagok a gladiatorokat, napi eledellel ellát-
ják, félévre fizetik, hogy unalmas óráikban cse-
vegő olvasmánynyal mulatassanak, — kiket néha, 
mivel veszedelmes emberek, odavetett alamizsnával 
kell ártalmatlanná, vagy mivel pillanatnyi érdekekre 
hasznosak is lehetnek, lekenyerezéssel eszközzé kell 
tenni. Szóval, a napi-sajtó embereit vagy megvetés 
vagy megvesztegetés fenyegeti azoknak részéről, 
kik magokat bizonyos körben hatalmasoknak hi-
szik, nem tudván, hogy ők nem magoktól, hanem 
csak azon eszme által hatalmasok, melynek védel-
mében, föntartásában a napi-irodalom törhetlenül 

fárad ; — megvetés fenyegeti azon nyugalmasok 
részéről, kik nem tudják, hogy csak azért lehetnek 
nyugalomban, mivel mások nyugalmat nem ismer-
nek, csak azért alhatnak békével, mivel mások tol-
lal a kézben virasztanak, csak azért mivelhetik föld-
jeiket, kertjeiket, mivel mások azon eszméket, tano-
kat müvelik, melyek, mig az elmékben uralkodnak, 
békét biztosítanak, mely eszmék azonban csak ugy 
élnek az elmékben, ha van, aki azokat szakadatla-
nul hirdeti. Veszszenekki ezen eszmék az elmékből, 

» 
a hatalmasok hatalma, a nyugalmasok nyugalma 
egészen elvész. Igaz, hogy ily sorsban leginkább a 
jó irodalom részesül, mivel a téveszmék hivei tud-
ják, mily hordereje van napi-sajtójoknak, hogy evvel 
ügyök él, ügyök dűl. Pius szentatya, kit spiritus 
consilii ihlet, a jó irodalmat felkereste, megtisztelte, 
magas hivatását kijelelte, horderejét elismerte, zak-
lattatásait, éjeli nappali fáradalmait megdicsérte, a 
,Civilta' folyóiratban intézetté megalapította. Első 
példa az egyházban, csak Pius tehette, aki a habo-
zásokban egyenesen jár , a bizonytalanságokban 
biztosan cselekszik, az eszmezavarban messzire lát. 
Kenyérkereset lehet sokaknál ezen irodalom, má-
soknál kárhozatosan romboló eszköz gonosz czé-
lokra ; de mi az, amit a nemes lélek tesz, mit a bé-
rencz sem tehetne? mi az, amit a szent hivatás 
viszen, mibe az üzérkedő is, kitűzvén a czégért, be 
nem tolakodhatnék ? Sőt épen ez fog leginkább lár-
mázni, ez fogja czégérlemezét leghangosabban pen-
getni. A szótehetség is az Isten dicséretére, az igaz-
ság hirdetésére van adva; váljon nem fordittatik-e 
sokaktól az Isten káromlására, az igazság eltorzitá-
sára, a tévely terjesztésére? De IX. Pius csak a 
kath. szent ügynek, csak az egész, a csonkitatlan, 
az el nem simított, a be nem leplezett igazságnak 
őszintén szolgáló napisajtót tisztelte meg a Civiltà-
ban. E megtisztelés oly helyről jött, honnan minden 
tisztelet veszi eredetét; tehát minden tisztelet legna-
gyobbika. Az irodalom a pápák különös gondossá-
gának tárgya volt. Kiemelte IX. Pius ennek hord-
erejét 1859 sept. 26.—1862 jun. 9. —1864 dec. 8-i 
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allocutioiban, kérte a püspököket a gaöttai allocu-
tióban, a,l'Univers' ügyében leküldött Ítéletében, buz-
dítsák, pártfogolják, bölcs tanácsaikkal vezéreljék a 
napi jó irodalom embereit, kik e nehéz keresztet 
viselik, ápolják, mozditsák elő' a jó, akadályozzák a 
hivek között a rosz irodalmat, buzditott ö maga so-
kakat, megtisztelt, megáldott némelyeket, most a 
,Civiltà cattolica' folyóiratban e szellemi kardot, a 
hivek napi mezejének eme zászlóját, megáldotta. 
Egykoron a keresztes hadakban áldatott meg a kard 
azoknak részére, kik a Megváltó szent koporsójának 
megfertőztetni, kik a kereszt ellenségei ellen harczra 
keltek. Keresztes háború a mai napi-sajtó, mivel a 
kereszt ellenségei itt dúlnak, mivel a jó iro-
dalmat a kereszt jelzi, a kereszt dicsőségeért, 
becsületeért harczol ez, mivel amely irodalom 
a keresztet be nem vallja, ki nem tűzi, őszintén 
nem szolgálja, pártolásra nem érdemes. A történet 
világitélet, — ez van ma, — et ab haedis me se-
questra statuens in parte dextra. 

IX. Pius szentatya ezen intézkedésének tani, 
elvi jelentősége is van. Nagy tisztelet ez az irókra; 
de mikor munkálataikban a pápa által politikai is-
kola nyittatik, — politikai tanok helyeseltetik, ők po-
litikai tanárokká neveztetnek. A kath. elme jól ért-
heti, mily horderejű ily pápai intézkedés. Civiltà 
nem helyi lap, helyi viszonyokhoz alkalmazva, ma-
gán, időközi jelleget viselve, Civiltà világlap, elvlap, 
tanlap, iránylap. Tudhatjuk, mily sokféle politikai 
iskola van a világon, a katholikusok között is két 
iskola, két rendszer divik, egyszerűen, melléknév, 
megszoritás nélkül katholikus, és szabadelvű katho-
likus. Mikint lehet szabadelvű, kinek dogmája van, 
mikint lehet katholikus, ha szabad az elve? ezt az 
illetők fejtsék meg, hogy kath. szabadelvű politikai 
iskola van, a kath. országok férfiai és lapjai bizo-
nyitják. Civiltà nem szabadelvű kath. lap, a szent-
atya mégis ezt tisztelte meg, a kath. világban ezt 
emelte politikai iskolává, lapirodalmi intézetté. IX. 
Pius gyengéd atya, atyai szeretettel int, figyelmez-
tet, a peres testvérek között határoz. Nem lépett ő a 
szabadelvű kath. lapok szerkesztői szobájába, men-
sas numulariorum et, cathedras vendentium non 
evertit; de mit tart, mit itél politikai alkudozó, si-
muló, felező, alkalmazkodó tanaikról, mást téve 
megmondta. Mai nap az elvek liarcza folyik, hol az 
alkalmazkodás, felezés, alkudozás annyi mint áru-
lás. Nyilatkozott ő már a syllabusban, kiknek nem 
volt elég, nyilatkozott ismét a Civiltà körül tett in-
tézkedésében. A szabadelvüség hiu reményekkel 

kecsegtet; a szentatya tiszteli mindenkinek tehet-
ségeit, elismeri érdemeit, dicséri buzgalmát; de ma-
gas bölcseségében, atyai szeretetében meg is mondja: 
,curris praeter viam.' A szabadelvű kath. férfiak 
föltartóztattak egy ideig némely csapást az egyház-
tól, de el nem hárítottak, durvaságból álnokságra 
kényszeritettek némely egyházellenes hatalmat, de 
meg nem téritették, mindeddig egyetlen egy jelenté-
keny vivmányt sem mutathatnak fel, mig nevükkel, 
szabadelvű zászlójukkal ezer meg ezer középszerű 
elméjüt, vagy együgyűt az ellenség táborába vezet-
tek, ottan elvesztettek. Emlékezhetünk, mily kath. 
liberális zászlót fejtett ki egy nemes gróf 1864-ben 
a mechelni kath. nagygyűlésen, mondván: .ezen 
zászló menti meg Európában az egyházat.' A szent-
szék a syllabusban válaszolt a fölliivásra, a kath. 
lapok ellent mondtak, .Correspondant'az érvek tekin-
télye előtt meghajólt. Ma Civiltà tanainak tekinté-
lye végtelenül nagyobb lett, .Stendardo' szabadelvű 
kath. lap Genuában azonnal zászlóját a Civiltà előtt 
földre fektette. Az ember nem szakadhat meg önma-
gával, hogy más legyen a templomban, más a tör-
vényhozói kamarában ; az embernek nem lehet két 
lelkismerete, egyik függvén a dogmától, s vezesse a 
keresztényt, másik független lévén mindentől, s ve-
zesse a politikust. Egy az ember, egy a lélek, egy a 
lelkismeret a keresztényben és a politikusban. Ön-
magával senki sem szakadhat meg, önmagától senki 
sem szakadhat el.Sok nemes lélek van a szabadelvű ka-
tholikusok között; de szerfölött tévednek, gondolván, 
hogy megmentik az egyházat a politikai téren, mikor 
ottan épen kitagadják azt. Tagadva senki sem tett jó 
szolgálatot az egyháznak, épen ugy, mint Péter a 
főpap pitvarában. A szabadelvüség pedig abban van, 
hogy az államot, a társadalmat elszakasztja az egy-
háztól, a megváltástól. Lehet, hogy valamely szabad-
elvű katholikus saját, személyes liberális rendszerrel 
bir; de épen mivel ezen liberális rendszer az ő sajátja, 
tehát senki másé, az őfején kivül ilyen liberalismus 
nem létezik. Milyén liberalismus van a világon, a 
kath. elmék már tetteiből ismerik. Ha egy rendszert 
vall az egyházellenes liberálisokkal, hogyan lesz 
akkor katholikus? ha más rendszert vall, minek a 
liberális szó? Két dolognak két különböző neve van. 
Kétféle áru egy czég alatt, két tábor egy zászló alatt 
csak a tömeget csalja. A kath. lélek elég nemes, hogy 
se az ellenség rendszerét ne vallja, se kitűzött czé-
gével mást ne csaljon meg. Quod dixi vobis adaurem 
praedicate super tectis. Legyünk egyszerűen, meg-
szoritás, értelmezés, melléknév nélkül katholikusok; 
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szeressük a jónak, az igaznak szabadságát, ,szabadelvű' mel-
léknevekre, czégekre szükségünk nincsen. Ez a szentatyá-
nak legújabb intése, közvetett figyelmeztetése. Szolgáljon a 
napi-sajtó az igazságnak, de ne tördelje ezt. Küzdjön 
az ellenfél e l l en , de ennek jelszavával ne simuljon el-
lenfele oldalához, hogy orgyilkosságot kövessen el. A vi-
szonyok megmutatták, hogy a jó katholikust soha őszinte 
liberálisnak el nem ismerték, s mig csak az egyházat minden 
lépten nem sértegette, ő mindig gyanúper alatt volt. Libe-
ralismus nem más mint politikai protestantismus. Sok du-
lást vitt véghez a vallásos protestantismus, a trienti zsinat 
megállította hódításait, azóta oszlik, foszlik, haldoklik : nagy 
dulást vitt véghez a politikai protestantismus is, ,Quanta 
cura ' és a syllabus megállította, demagógiába, vagy césa-
rismusba csap át. A szentszék az örök igazságot kimondja, 
az isteni gondviselés az eseményekben rostálja azt. Boldog 
iró, ki ugy szolgált az igazságnak, hogy ra j ta legkisebb 
csorbát nem ejtett, aki az annyira szövevényes és össze-
kuszált állami s társadalmi kérdések fejtegetéseiben, annyi 
ellenmondások czáfolatában a tárgyilagos, a tekintély által 
fedezett igazságtól egy hajszálnyit sem távozott el, k inek 
semmit visszavonni, semmit igazítani nem kell ; boldog iró, 
inkább boldogok olvasói. De erre tudomány, megállapodott, 
tisztán értett tan, szilárd akarat , önzetlen szándék szüksé-
ges ; különben a jó akara t tudomány nélkül e téren többet 
ár t semmint használ, mivel az ellenfél kivülről támad, s 
védheted magadat, de az ügyetlen, a tudatlan barát a csa-
tarendet zavarja, belül ront. A történet világitélet, — ma 
van, — megkísértették egykoron a katholikus és nem-ka-
tholikusokat a dogmaticus téren kiegyeztetni a controver-
sisták, nem sikerült ; megkísértették a kiegyenlítést az er-
kölcstan terén a casuisták, nem sikerült ; most a kiengesz-
telődés a politikai, az államtani téren vitetik a szabadel-
vűek által mind a két félen, nem sikerül, nem sikerülhet. 
Három kisérlet három kisértet a kath. lelkekre ; volt simu-
lás, volt alkudozás, nem volt elég, — az igazság tagadása kí-
vántatot t egyesség béréül, ma is kívántat ik . Mit tevők ? — 
„Ha élni akarsz, üss fel engem lovaggá," szólt a saracenok 
királya az ő foglyához. „Légy előbb keresztény," viszonzá 
a fogoly. E fogoly szent Lajos franczia király volt. A tör-
ténet Ítélet, az ítélet elválasztás, — et ab haedis me seque-
stra, statuens in par te d extra. 

A liberalismus két iskolává nőtte ki magát : forra-
dalmi s césari iskola. Kettős irány, mégis egy ugyanazon 
tan. Mind a kettő előtt az állam minden, mely a jogok for-
rása, mely ellen semmi jog nincsen, s akinek joga van, az 
államtól van, melyet ez mindig vissza is vehet, mikor jónak 
látja. Az egyház mind a kettő előtt önmagában jogtalan, 
jogot csak az államtól bir ; emiatt az állam minden korlát 
nélkül hozhat törvényeket, melyek az egyház minden tilta-
kozása mellett is érvényesek ; ki ezek előtt meg nem hajói, 
összetöretik. Ezen elv mind a két iskolának sajátja, igyek-
szik mindkettő az államhatalmat kézrekeriteni, hogy uralkod-
liassék egyetlen egynek, vagy egyetlen egy pár tnak vessze-
jével. Muszkaországban, hol egy uralkodik, épen ugy üldö-
zik az egyházat, mint Svajczban, Svédországban, hol fe-
lelős kormány van. A kath. politikai tan mindkettőt zsar-
nokságnak mondja, mindkettőnek bölcsőjét a szabadelvíi-

ségben mutatja. *) Nem kárhoztat ja az alkotmányos kor-
mányformákat, a pápa soha nem mondta a francziáknak, 

be lgáknak , spanyoloknak : ,gyűlölöm a ti kamarái tokat , 
átkozom a ti államtanácsotokat, ' a kath. tan egyet tagad ezen 
kormányformákra:t . i.mikor tényből tanná változtat tatnak át , 
s a szabadságok egyedüli,legfelsőbb biztonságának, s egyedüli 
jó kormányformának mondatnak, s valahányszor a nép a régi 
formáról ezen kormányformára átlép, szabadságra lép, az 
egyház nyer általa, s erre térni, vagy e miatt fegyvert ra-
gadni szabad volna. Ez túlzás, ez tévely, ez kisérlet, mely 
több izben, megtartván az alkotmányformát, szabadság he-
lyett zsarnokságot, az egyházra béke helyett üldözést ho-
zott. Italia, Belgium, Svajcz, Spanyolország példa. A kor-
mányformáknak relativ becse van, tant nem lehet belőlök 
csinálni ; néha puszta csalképek, midőn a választások, vagy 
törvényhozási tanácskozások pressio alatt vitetnek ; néha a 
kamarai többség gyáva bérencz, pulya eszköz a hatalom 
kezében, meghamisítja az alkotmány szellemét, kiforgatja 
annak czéljait, lelketlenül szedi a polgárok vérét, pénzét, 
szabadságait. Italia és más országok példa. Legyen meg az 
alkotmány értéke, de nem több, mint mennyivel bir, hogy 
csak időközi, helyi, népi modus vivendi, mely ha itt jó, ot-
tan rosz lehet, tant tehát belőle, vagy egyetemes orvosságot 
csinálni annyi mint túlzásba, tévedésbe esni. Mondatik : az 
egyház minden alkotmány alatt virágozhatik. Igen, ha az 
alkotmány igazságos, és ha ez lelkismeretesen kezeltetik ; 
az 1792-i a lkotmány alatt épen oly kevéssé virágozhatott, 
mint a mai svajczi, vagy olasz alkotmány alatt. Alkotmány 
ez, mégis annyit használ, mennyit Murawieff. A kath . tan 
a túlzásokat kerüli, a dolgok valódi értékét kitűzi, mindent 
a maga nevén nevez. Hol az igazság ott a szabadság, Veri-
tas liberabit vos. — A történet világitélet, — ma van, — 
hosszú küzdelmek várakoznak reánk, fiat voluntas tua ! Az 
Isten az események rostáján tisztítja az elmék előtt az igaz-
ságot. Nisi quod lex tua meditatio mea est, tune forte peri-
issein in humilitate mea. — Et ab haedis me sequestra, sta-
tuens in parte dextra. 

Domine ! quid multiplicati sunt, qui tribulant me ? 
mondja a szentatya, mondhatja minden jó lélek. Mit vétett 
az egyház, mit az ő tanának hivei ? Az igazságot nem aka r -
j á k elárulni, azért multi insurgunt adversus me. Mutatnak 
mentő deszkát a liberális rendszerben, —a kath. tannak hivei 
nem rendszert, hanem tettleges szabadságot ke resnek ; or-
vosság gyanánt ajánl tat ik nekik, ha elveiket k i tagadják , 
sülyedést jósolnak, ha elveik mellett maradnak : multi di-
cunt animae meae, non est salus ipsi in Deo ejus. Aggódja-
nak,— az Istenbe vetett bizalom nem szokott aggódni, a csa-
ták zaja, rohama a kath. lélek alatt, nem pedig fölötte szo-
kott elvonulni. A győzelemre törekvő igazságtalanságot nem 
vallottuk, nem fogjuk üdvözölni, ha győztes lesz is. Minél 
sűrűbben tódulnak össze a felhők, annál erősebb legyen hi-
tünk. Dűlhet, minek dűlni kell, a kath. ügy meg nem dűl-
het. Non timebo millia populi circumdantis me ; exsurge 
Domine salvum me fac Deus meus. Minden válságok csak 
az egyházat emelték : a romai birodalom összedülése, a nép-

*) Alloc. „Singulari quadam" 1854 dec. 1. — Alloc. „Multis gra-
vibusque", 1860 dec. 17. — Alloc. „Meminit nmisquisque vestrum" 1861 
sept. 30. — Alloc. „Maxima quidem" 1862 jun. 9. 
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vándorlás, a reformatio, a franczia forradalmi lnidak, végre 
1848. Kiket a béke meg nem rothasztott, a liáboru sem töri 
meg. Sírba vihetik Pétert vagy Pált, nem vihetik oda az 
igazságot, melyet a kettő vallott. Ha az Isten akarja, vesz-
szen minden, csak az igazság maradjon, s mentve lesz min-
den. Elvész az igazság, ha megtagadtatik, él, ha bevallatik, 
ha hirdettetik. Ke auferas de ore meo verbum veritatis us-
quequaque, quia in judiciis tuis supersperavi. 

Ily lélekkel, ily téren, ily czélra akar juk kezdeni e 
czim alatti dolgozataink 12-dik félévét. — Isten segíts ! Isten 
vezess ! ! 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, maj. 31-én. Az urnapi körmenet szokott ünne-

pélyességgel ment végbe. Nem jelezhetünk rendkivüli pom-
pát és fényt, a takarékpénztári épület volt az egyetlen, 
melynek ablakain égő gyertyákat láttunk, bizonyára egy 
jó lélek rendeletéből, — elég, megelégedésig elég, mikor 
mondhatjuk, hogy Pesten szokott ünnepélyességgel ment 
végbe. Különben a sokféle tanoda, ezeknek számos növen-
dékei, a sokféle hivatal, ezeknek tisztelt személyzete elég 
nagy sokaságot képez, mely az Oltáriszentségben rejlő Isten-
embernek, a világ Megváltójának nyilvános hódolatot te-
gyen. Mily hálára köteleznek minket az intézetek, a hiva-
talok igazgatói, elnökei, mikor övéiknek élén az Oltáriszent-
séget kisérik ! Ok ugyan csak keresztényi, csak hazafias 
kötelességüket teljesitik evvel ; de üdvözölhetjük mégis 
mindig a .kötelességhü igazgatókat, elnököket a hivata-
lok élén. 

A nagymisét ngys s főt. Kovács József kir. táblai tő-
pap végezte, ö a körmenetet is vezette. A hétszemélyes, a ki-
rályi tábla tagjaiból jó nagy számmal, vezetve nmélt. gr. 
Török Bálint és Melczer István uraktól, a városi tanács, 
élén tek. Rottenbiller Lipót, az egyetemi tanács, a tanárok, 
mindnyájan teljes díszruhában ; az országgyűlési képvise-
lők közöl kettő jelent meg, ft. Szabó Imre és Andreánszky 
plébánosok. Ezt tekintve, az országos hivatalok hagyomá-
nyos készségét látva a kath., vagy is az országos cultus 
megtartására, ki kell mondanunk, hogy csak az istentelen-
séget elvül, szabályul parancsoló törvényhozásnak kell 
közbelépni, hogy ezen ősi hagyományt megszakaszsza, meg-
ölje, megszüntesse ; de akkor kérdeni fogják unokáink : 
hongyilkosok ! mivé tettétek e szép hazát ? szent István, 
szent László, — több, Szűz Mária örökségét ? ! Kath. 
hitre alapítva, 800 évig élt e haza, kath. hitből kiemelve, e 
hiten kivül téve, hány hónapig fog élni? Az unokák lekö-
vezik ezeknek sírhantjait. 

A tanuló ifjúság, le az elemi iskolákig, a kézmivesi 
czéhek, mindenik megszentelt zászlójaikkal hosszú sort ké-
peztek, énekeltek. Fájdalmunkra az egyetemi ifjúság egé-
szen hiányzott. Fe l tűn t , örömben nyilvánított elismerést 
nyert a piarista atyák vezetése alatt álló tanuló ifjúság sza-
bályos, épületes éneke ; kinek a többiek között főérdeme 
ez ? mindenkinél tudva van. Legyen az énekmester nt. és 
érdemteljes atyának jutalma mindnyájunknak öröme, vi-
gasza az ifjúság énekén. Az Oltáriszentséget két csapat sor-
katona elöl hátul kisérte, diszlövéseket téve az áldásnál. A 
rend zavartalan volt, mi részint a belvárosi plébános urnák, 

részint a városi csendőrkapitánynak az érdeme. Az iskolai 
leánynövendékek helyenkint felállítva, sorba igazítva vol-
tak, a városi nép is részint sorfalat képezett, részint az Ol-
táriszentséget követte, az utczák galyakkal ékitve, a kö-
vezet füvei volt behintve. Néhány házak ablakai virágok 
kai, szőnyegekkel voltak ékesítve, más házak nemzeti lo-
bogókkal díszítve, melyek közöl kitűnt a ,Nemzeti szálloda' 
óriás zászlója, mely tüzetesen az Oltáriszentség tiszteletére 
volt kitűzve, mivel délfelé már levétetett. Szándékosan jelz-
zük ezt meg, mivel a szálloda tulajdonosa és vezetője meg-
mutatta, hogy nemcsak intézetében tud teljes rendet tar-
tani, hanem a kath. cultus iránt is azt megtenni ami ilyen-
kor rendén van, hogy nemcsak a hozzá szállt vendégekuek 
nyeri ki teljes megelégedésüket, hanem azoknak is megelé-
gedését, kiknek a cultus disze, az ünnep fénye, mondhatni, 
szemevilága. 

HUSVETSZIGET (Folyt.)Erre visszatértém Anakenába 
egy csapat kanakokkal.Torometi meglát ván,csudálkozást szín-
lelt. Az erővel kitört ablak, az ellopott tárgyak, stb. mindent 
nem ő, hanem a szél okozta. Ez arra indított, hogy a második 
kirándulást elhalaszszam. Egyébkint is téli idő volt, és habár 
a tél itt koránsem szigorú, mégis érezhető ily elsődlegesen 
öltözött embereknél. Az esők nem soká tartanak, de igen 
gyakoriak, és ilyenkor erős szelek következtében a tenger 
vize magasan áll és a sziget megközelithetlen. Ezen időszak-
ban történt, hogy kanakjaim uj eszmét forgattak agyuk-
ban, hogy én építsek egy hajócskát. Hiában állítottam, hogy 
én ebez nem értek, ök meg voltak arról győződve, hogy én 
mindent tudok, mindent tehetek, még csónakot is készíthe-
tek fa nélkül, eszköz nélkül. Elmondottam már, mint szoktak 
velem bánni embereim, ha egyátalában tőlem valamit ki 
akar tak csikarni ; elkezdettek pokolilag ordítani, megkez-
dődött az ördögi charivari. „Fa ? — kiáltottak — ez nekünk 
több van, mint kellene." Mire futottak a szigeten, és össze-
szedték az ágakat, fadarabkákat, görbét, egyenest váloga-
tás nélkül. A készítendő bárka tehát nemzeti contributio 
gyömölcse leendett, fölösleges mondanom, hogy a közös 
áldozatok alól én sem mentettem fel, és nekem akarva 
nem akarva ácscsá, liajó-gyárnokká kellett lennem, oda 
adtam még megőrizett néhány szálfámat, és 15 nap múlván 
kanakjaim láthattak valamit, ami némileg hasonlított bárká-
hoz, de ez a 15 nap is hosszúnak tetszett, oly türelmetlenek 
valának, hogy evésre is alig engedtek időt. A fadarabkák 
összeillesztése csak tökéletlenül sikerült, azután ezeket még 
össze is kellett ragasztani. Kijelentettem embereimnek, hogy 
ezen munka őket illeti, és miután állították volna, hogy is-
mernek a szigeten egy földnemet, mely enyvtermészetü, 
munkához fogtak. Egy dolog aggasztott csak még, hogy 
ezen veszedelmes jármű parancsnokának is én fogok kisze-
meltetni. Még az nap, pedig a ragasznak használt föld meg 
sem száradt még, a ladikot tengerre készültek bocsátani, én 
tehát bezárkóztam. Ök azonban elhatározták a tengerre-
szállást ünepélyessé tenni, és megemlékezvén arról, hogy mi-
dőn valamely tengeri hajóról kiszállások történtek, az eve-
zők üngökkel és pantalonnal voltak felruházva , ők is 
egyenruhát akartak ez alkalomra felvenni. Természetes, 
hogy ezt ismét nekem kellett szolgáltatni, egyik közölök, 
Teoni, elég bátor volt betörni hozzám, hogy nadrágomat el-
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vigye. Megfogtam őt és kidobtam az ajtón, nem vévén észre, 
hogy valami baltafélével volt ellátva, és karomon megsebe-
sített. A vér, mely elég bőven folyt, ugy látszik, borzalmat 
keltett, és én békét nyertem. Bementem tehát ismét szemlé-
lendő a tengerre-szállást. Megfogták a bárkát számosan és 
egész erővel vonszolták köveken keresztül, s csakhamar a 
parthoz értek. Most jött az elhatározó pillanat. Mindenki 
részt akar venni a rég várt munkában, delija ! az öröm rövid 
ideig tartott. Alig tétetett a vizre a jármű, máris megtel-
lett, és elmerült. Vége volt az álmadott sétáknak, ki-
rándulásoknak. Más mulatság után kellett nézni ; és nem 
is hiányzott. 

A ,Mataveri' ideje közelgetett, és Torometi hangosab-
ban követelte még megmaradt holmimat, ,hogy — mint 
mondá — elrejtse, mivel el akarják lopni.' Miután ezen jó 
emberek bizalmatlanok egymás irányában, és pedig nem 
indokolatlanul, folyton arról gondolkodnak, hogyan őrizzék 
azt a keveset, amivel birnak. Rejtekhely a szigeten elég 
van, mély barlangok, melyekbe csak igen szük nyilás vezet, 
és melyet egy két kővel könnyen lehet eltakarni. A szi-
get egész népsége adott jelre eme barlangokban rejtőz-
ködhetnék. Ily barlangba akarta Torometi az én holmimat 
is elvinni. Megtagadtam kivánata teljesítését, hanem Toro-
meti, testvére, rokonai megfogtak, és minden ellenállás le-
hetlen volt, elvették a kulcsokat, vitték a talált tárgyakat, 
és csak ágyamat , csizmáimat hagyták meg , melyekben 
némely eszközök voltak. A végrehajtás után kulcsaimat 
visszaadták. Hasonló dolog még velem nem történt. Toro-
meti ugyan eddig is kéréssel, fenyegetéssel több dolgot ki-
csikart, de ily erőszakhoz még nem nyúlt, — ugy látszott 
a legroszabbtól lehetett tartanom, legjobbnak látszott szö-
kés által menekülni zsarnokomtól, de erre is alkalmat kel-
lett lesnem, hogy a cerberus figyelmét kikerüljem, és ez 
meg is jött. Anapiká-ból kanakok jöttek, kikkel azután én 
el is mentem; de alig pihentem ki magam, midőn Torometi 
több társával megjelent, engem visszakövetelendő. Én nem 
akartam menni, és azért hosszú küzdelem keletkezett, végre 
földre teritettek, néhányan kezeimet, mások lábaimat fog-
ták, és igy a levegőben vittek — félmértföldig. Életemben 
igy még nem utaztam, kértem őket, tegyenek lábaimra, és 
kész leszek önként követni őket, ami meg is történt, miután 
csizmáimat visszaadták. Otthon meglepetés várt engem. 
Torometi az elvitt tárgyak nagyobb részét visszahozta. „Te 
engem — úgymond — tolvajnak tartottál, ime itt van, mire 
szükséged van. Én ezen tárgyakat egyszerűen biztosságba 
akartam helyezni. A tolvajok azok, kiknél voltál, majd rö-
vid időn erről meg fogsz győződni, — minden el van veszve. 
Menj lia tetszik, ezen emberekhez, kik még csak burgonyát 
sem adhatnak neked." Én meg voltam zavarodva, részint, 
mivel tervemet nem létesíthettem, részint mivel észrevet-
tem tévedésemet. Beláttam, miszerint Torometinak igaza 
volt, midőn mondta , hogy a többiek sem jobbak nálá-
nál. — Más események következtek, az őszi ünnepek kora 
itt volt, és két három mértföldnyire tőlem gyülekeztek a 
szigetbeliek. Torometi szemmel tartotta a gyülokezés eme 
pontját, honnét jövendő volt azon csapás, melytől rég tar-
tott. Valami Tamateka nevű ember engem arról értesített, 
hogy Torometi egy darab idő óta átalános gyűlölet tárgya, 

és hogy gonosz tetteit példás büntetés fogja érni. Egy reg-
gelen látom Tamatekát egy csapat emberrel, kik Toi-ometi 
házával szemközt sorba állottak. Mindannyian egyszerre 
szólottak, lármáztak, és habár nem értettem, gyanitám, hogy 
a dolognak rosz vége lesz. Kijöttem házikómból, és leültem 
kis távolságra. A dolgok mindinkább fenyegetőbb alakot 
nyertek, néhányan a vakmerőbbek közöl Torometi házához 
közelébb jöttek, és a szalmafedélzetet tépni kezdék, mely 
csakhamar lángba borult, és szél levén, néhány perez alatt 
elégett ; Torometi oltani iparkodott, de egy barát ja látván a 
veszélyt, karjánál fogva visszarántotta őt. Midőn már semmi 
sem maradt a házból, T. távozni készült. Nekem, ki eddig 
nézője voltam a vakdühnek, el kellett most magamat ha-
tározni. Torometi azt akarta, hogy vele menjek, ellenségei 
pedig ezt nem akarták. Végre elhatároztam magam, és 
indultunk ketten a „Mataveri" ünnepély színhelyére, lár-
más csoport sietett utánunk, a vita folyt, és én reám ke-
rült a sor, hirtelen valaki lekapta fejemről a kalapot, 
és ugyanakkor két három ember megragadott, és elvették 
kabátomat, mellényemet, csizmáimat. Már csaknem ugy vol-
tam öltözet tekintetében, mint a kanakok, azaz közel a mez-
telenséghez. Midőn körültekintettem, ruháim rongyait lát-
tam a rablók által viseltetni, egyik kalapomat, a másik nad-
rágom egyik felét viselte, azok, kik kátémat és imaköny-
veimet elvitték, épen avval foglalkoztak, mint lehetne 
ezeknek hasznát venni. A menet eközben folytattatott, és mi 
egy ház elé érkeztünk, mely szintén lerontásra volt szánva ; 
de a tömeg meg nem egyezhetvén, lassankint szétoszlott. 
Azt hivén most, hogy a nap fáradtsága véget ért, s leülni 
készültem ; a kiállott szenvedés és félelem után nyugod-
hatni véltem, de Torometi azt kívánta, hogy siessünk vissza 
házamhoz. Újra gyalogolni kellett, és mezítelen lábaim min-
den lépten megsérültek, ez volt kétségenkivül a nap legfá-
rasztóbb része. Elérve viskómhoz, be nem mehettem, mivel 
ruháimmal együtt kulcsaimat is elvitték, s azért a tetőn át 
iparkodtam behatolni, ami végre nagy nehezen sikerült is. 
Kihoztam megmaradt egy pár csizmámat, és azután Toro-
metival Anapikába indultunk, hol testvére lakott. Itt töltöt-
tük az éj hátralevő részét. Reggel társam félelem miatt sür-
gette a továbbmenetelt, és Vain-ba mentünk, mely 3 mértföld" 
nyire van Anapikától. Az események igazolták Torometi 
félelmét, mert másnap megtudtuk, hogy Anapikában testvére 
házát is felgyújtották. Vainban szelídebb, tanulékonyabb 
embereket találtam, újra hozzá fogtam tehát nagy buzga-
lommal a káté tanitásához. Nyolcz nap múlott el igy, midőn 
az osztálybeli gyermekek a tengeren távolról látszó egy 
fekete pontra mutatva, felkiáltottak : ,egy liajó' ! És valóban 
hajó közelgetett, de délnek tartván, azt hivém, hogy ez is 
tovább megy, mint 4— 5 más hajó, melyet 9 havi ittlétem 
alatt a tengeren észrevettem. Az ég is besetétedett, és én 
nyugodni mentem anélkül, hogy a látott hajóról többé gon-
dolkodnám. Másnap reggel 8 óra felé egy gyermek jött, 
tudtul adván, mikint a hajó Anaróvával szemben áll, és 
hogy Torometi hivat. Mentem tehát és az uton találkoztam 
is Torometival. A hajó kikötni szándékozott, mire a kana-
kokat félelem fogta el, tengeri kalózokat gyanítván. Én lát-
ván a franczia színeket, bátorítottam őket. A hajóról a ladi-
kot lebocsátották, mit Torometi meglátván, azonnal vállaira 



vett, és oda vitt, hol Barnabás atya karjaiba dőltem, mire 
néhány perezczel a „Terésa Ramos" hajó fedélzetére ju-
tottam." 

Idáig terjed Eyraud Jenő testvér levele, melynek 
kiegészitéseül ide mellékeljük Castan Barnabás atya levelét 
a superior generálishoz, mely mult év febr. 9-én kelt. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben u. 
aus ihren Schriften dargestellt, von Dr . Andreas Räss, 
Bischof von Strassburg I. Band, vom Anfang der Reforma-
tion bis 1566. Freiburg. Herder 1866. Lex. 8° XVI, 604. 

lap 2 Thlr. 12sgr. 
II. 

Múltkor Newman megtérésének vonzó képét igye-
keztem röviden vázolni. Nem tagadom, a megtérések története 
rám nagy vonzerővel bir, mert az mig egy részről az igazság 
hathatós erejéről tanúskodik, mely az azt komolyan keresők 
előtt ritkán marad elrejtve : másrészről az igazság és té-
vely között ingadozó lélek küzdelmeinek története sajátos 
érdekkel bir. 

Ugyanis a megtértek élettörténetében a vallási vitat-
kozásokat az egyéni szellem történeti fejlődésében látjuk 
mintegy lefolyni szemeink előtt, a különböző vallások kö-
zötti vita a lélekben, bensöleg megy véghez, egy s ugyan-
azon sziv, mely előbb a tévelyhez ragaszkodott, most az 
igazságért kezd küzdeni; s az irodalmi vitákban, gyakran 
keserűség és kötekedési viszketeggel párosult ellentétek, a 
vallás fogalmával annyira összenemférö élességüket elvesz-
tik ; a megtérés története átélt, s nem pusztán irott vagy 
szóbeli küzdelem-, e körülményben rejlik vonzereje; s mi-
nél szívósabb az ellenállás, annál feszültebb érdekkel ki-
sérjük a küzdelem menetét : mert annál magasztosabb fény-
ben ragyog az igazság győzelme. Azért szívesen időzöm e 
tárgynál, hitünk szellemi küzdéseinél, kiket á megismert 
igazság nyilt elfogadása és bevallásától sem emberi tekin-
tetek, sem anyagi érdek vagy hason bárminemű kötelékek 
nem tartanak vissza. 

Egy megtért szellem előttem mint óriási hős tűnik föl, 
ki törhetlen fáradozással rombol le előítéletet előítélet után, 
s küzdelemmel foglal el minden álláspontot a tévely konok-
ságától, mig végre győzelmesen lobogtatja fel az igazság 
zászlóját. E szellemi liarcz fegyverei az igazság napjának 
ragyogását tükrözik vissza. 

Mi, kik az egyház kebelében születünk, neveltetünk, 
kiknek az igaz religio tanait gyermekkorunktól csepegtetik 
elménk- és szivünkbe, alig foghatjuk meg az őszinte megté-
rek lelki küzdelmeit, s pirulva tekinthetünk e ktizdérekre, 
mi, kik gyakran a szülőinktől öröklött magasztos igazságok 
iránt közönyösek, a kételyek tudákos titogtatásában kere-
sünk hiúságunknak üres tápot, s a könnyelműség éveiből leg-
többször hitünk és erkölcsiségünknek alig töx-edékét birjuk 
megmenteni. 

Már a protestáns szakadás első éveiben találkozunk 
az igaz egyházhozi visszatérés eseteivel, melyek azóta század-
ról századra mindig nagyobb mérvben ismétlődnek. 

E szellemi mozgalom története kétségkivül az egyház-
történelem egyik legérdekesebb episódját s az egyház leg-
fényesebb apologiáját képezi. E tudat vezérlé a mély buz-
galmu s tudományu strassburgi püspököt Räss tudort, midőn 
főpásztori gondjaitól fenmaradt idejét a megtérési esetek 
történetének megirására forditá. 

Az eddig megjelent első kötet a reformátio kezdetétől 
1566-ig terjed, tehát azon kort tárgyalja, midőn a protestan-
tismus győzelemről győzelemre lépett, s a katholikus nagy 
újjáalakítás és visszahatás még nem bírt elég életerővel ; 
midőn mindkét részen még homályos bizonytalanság ural-
kodott, mely az egyháztóli elszakadást s a protestantismus 
végzetszerű következményeit lehetővé tette, s épen ez okból 
azon megtértek, kik elszakadtak e reformátio kezdetével a 
catholicismustól, de ahoz visszatértek, s azok között, kik 
a protestautismusban neveltetvén, a katholika religio igaz-
ságát belátva, az előbbit elhagyták, lényeges különbség van? 

mint szerző 54 lapon emliti ; az előbbiek a hitágazatokat 
nem érdeklő fegyelmi vagy szertartási nézeteik által tértek 
el az egyháztól, mig a később megtérteknek a katholika 
egyház és a protestantismus között a trienti zsinat által éle-
sen kiszabott hitágazati határt kelle átlépni a neveltetés, 
előítéletek s számos más akadályozó körülmények legyőzese 
által s után. 

Az e könyvben előforduló 23 megtérési történet nagy 
világot vet a tárgyalt kor szellemi küzdelmére, melyet az 
egyház a tévely ellen vivott a protestantismus keletkezésé-
nek első perczétöl, s a sok tanulmány és fáradsággal irt jel-
lemx-ajzok, életrajz-töredékek, az illetők munkáiból vett al-
kalmas idézetekkel illustrálva, valóban a reformátio törté-
netéhez érdekes adalékul szolgálhatnak. 

Az első kötetben a következő egyének megtérése tár-
gyaltatik : Pirkheimer 1530, Gerlach vagy Billikanus 1530, 
Crotus Rubianus 1531, Witzel 1532, Haner 1533, Loriti 
Glareanus 1534, Botzheim 1535, Zasius 1535, Staupitz 1822, 
Wildenauer 1534, Strauss 1529, Amerpach 1543, Thamer 
1549, Nasus 1551, Staphylus 1553, Eisengrein 1555, Paceus 
másként Fried 1556, Villegagnon 1560, Albert brandenburgi 
herczeg 1565, Rämondi Florimond 1565, Rabus 1565, Da-
lechamps 1565, Albert 1566. 

Szerző, bár az elősoroltak mindegyikét kellő gonddal 
és terjedelemben tárgyalja, — némelyikét mégis különös 
előszeretettel rajzolja; többek között a nürnbergi tudós Pirk-
heimert, kit „német Xenophonnak" nevez, s kinek 11—35 
lapon közli hires „Schutzrede der Ciarissen an den Senat zu 
Nürnberg" iratát, mely a protestantismusra áttért városi 
tanács türelmetlenségének szomoritó bizonysága, melyet 
napjainkban sem ártana némely nagy városok tanácsában a 
szerzetesek és apáczák elleni vak gyűlöletnek csökkentésére 
felolvastatni. 

Hasonló előszeretettel foglalkozik szerző Witzellel, kit 
a reformatio kezdetekor a legtudósabb theologusnak és leg-
ügyesebb polemikusnak nevez; (123. lap.) a nagy satirikus 
Crotus Rubinus és Thamerral. 

A későbbiek közöl, kiknek megtérése már a katholikus 
újjáalakításról tanúskodik, Nasus, Eisengrein, brandenburgi 
Albert és Rabus többé kevésbé terjedelmesen rajzolvák. 
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Mint maga a tudós szerző mondja : „E férfiak a leghi-

telesebb tanuk, mert elég alkalmuk vala, s kellő mérvű, 
szellemi tehetséggel birtak az akkori idők egyházi viszo-
nyainak megismerésére s a katholikus hitágazatok alapos 
átvizsgálására. A lelkesedés, melylyel kezdetben az újítás-
hoz ragaszkodtak, kétségtelenné teszi, hogy egyideig ahoz 
hivek valának és azt kiismerték. A katholika egyházhozi 
visszatérésük, mely sokszor a legnagyobb kellemetlensége-
ket vonta az illetőkre, elég biztonság arra nézve, hogy nem 
pártérdek, hanem az igazság vezérlé őket. Mindent szorgo-
san áttanulmányoztak, megvizsgáltak és a legjobbat vá-
laszták." 

Tudjuk ugyanis, hogy Pirkheimer Luthert, midőn ez 
a Campegio bibornokkali összejövetelből visszatérne, ven-
dégszeretőig fogadá, amiért a heves Eck tudor által a ki-
közösitési bullába is fölvétetett, s még 1522-ben Vl-ik Ador-
ján pápához küldött emlékiratában Luthert „guten und 
höchst gelehrten Mann," „jó és igen tudós embernek" nevezi, 
mig 1530-ban a rebdorfi kolostor főnökéhez igy ir : „Luther 
féktelen és elbizakodott nyelvével koránsem titkolja, mi 
legyen az ö szándéka, úgyhogy tébolyodottnak vagy a rosz 
lélektől vezéreltnek látszik." 

Pirkheimernél e változást a Melanchtonnali levelezés-
ből s a nürnbergi Clarissák kolostorában levő két leányához, 
testvéreihez, Erasmus, Zasiushoz irt leveleiből s főleg azon 
emlékiratból lehet tisztán kivenni, melyet, mint emlitém, a 
nürnbergi tanácsnak benyújtott a Clarissák érdekében ; 
mindez iratokból elvitázhatlanul kitűnik Pirkheimer katho-
likus érzülete. 

Johannes Crotus Rubeanus Bolognából Lutherhez irt 
levelében őt „az Istentől különösen támasztott férfiúnak ne-
vezi ; s végre az egész lutheránus párt által a legnagyobb 
meggyalázásokkal árasztatott el, s Luther a szokásos „Kro-
tusom" „Mein Krotus" helyett dr. Kröte (békának) nevezi. 

Johannes Hader, kezdetben Zwingli és Oecolompadius-
sal szorgalmasan levelezett s a hesseni tartomány-gróf ma-
gához hivá, de nem sokára annyira megváltozott vallásos 
érzülete, annyira Romához szitott, hogy emiatt szülőváro-
sából száműzetnék. Loriti Glareanns Erasmus, Mykonius és 
Zwinglinek lelkesült barátja, kikkel folytonosan levelezett, 
csakhamar felismeré a veszélyt, melyben hitélete forgott s a 
baráti levelezés hangját a reformátorok durva szitkai válták 
föl, kiknek gyűlölete Erasmust és Glareanust Baselből szám-
iizeté; Glareanus Freiburgba vonult, hol mint európai hirü 
tudós s határozott katholikus halt meg. 

A századának első tudósaihoz tartozó jogtudós Ulrich 
Tasius Luther föllépésekor egyik hozzá irt levelében őt a 
keresztény világ díszének nevezi. De midőn Luther a pápa 
tekintélyét a legnagyobb vakmerőséggel megtámadá, a hires 
jogtudós ezen annyira megbotránkozott, hogy midőn Eras-
mus és Luther között a vita kitört, minden késlekedés nélkül 
Luther ellen nyilatkozott. 1535 november 24-én, hat hónap-
pal halála előtt, barátja Ammerbachhoz igy ir : „Luther a 
béke dögvésze, a legroszabbakaratu ember, Kémetországot 
annyira szétszaggatá, hogy már azt is megnyugvásul ve-
hetni, lia a végenyészet nem rögtön következik be." 

Vallásos érzületéről pedig e szavai tanúskodnak : „Ami 

engemet illet, szorosan ragaszkodom az egyház határo-
zataihoz." 

Theobald Thamer Luthernek egyik legbuzgóbb köve-
tője vala, Fülöp hesseni tartománygróf Marburgba theolo-
giai tanszékre hivta meg, hol mint kedvelt egyházi szónok 
működött. A fejedelem magával vivé a smalkaldi háborúba ; 
itt lett figyelmessé Luther tanainak gyászos következmé-
nyeire, vizsgálni kezdé azokat, s az eredmény lőn, hogy a 
neki sajátos kíméletlenséggel lépett föl csakhamar e tanok 
ellen, s a többi theologusokkal a leghevesebb vitákba ele-
gyedett. Fülöp gróf, mely minden áron magánál oliajtá tar-
tani a kitűnő férfiút, sajátkezüleg irt vitatkozásba bocsátko-
zott vele, s hogy megtérését annál inkább biztosítsa, a re-
formatio két fő fészkébe Wittenberg és Zürichbe küldé, de 
eredménytelenül. Thamer Zürichből Romába ment, hol való-
színűleg visszatért az egyházba. Emiatt protestáns barátai 
annyira megharagudtak rá, hogy még a „szelid" Melanch-
ton is nyilván kijelenté, miszerint a „jámbor" felsőbbség által 
halállal büntetendő. 

Hasonló jelenettel találkozunk Joannes Nasusnál, ki 
vándorló szabólegényből protestánssá, később szerzetes és 
brizeni felszentelt püspökké lön ; — 

Friedrich Staphylusnál, ki Luther és Melanchton ta-
nitványa levén, ezek ajánlatára Albert herczeg által königs-
bergi professorrá neveztetett ki, s már 1552-ben Ingolstadt-
ban találjuk, hol a katholika hitvallást nyilvánosan letette. 

A francziák közöl Durand de Villegagnon máltai lo-
vag, és Florimond de Rámond említtetnek ; ez utóbbi csudá-
latos megtérése után terjedelmes, elragadó nyelven irt mun-
kákkal küzdött a kalvinismus ellen. Végre e kötetet bezár-
ják Dalechamps és Laurentius Albert Jacobus Rabussal, az 
ulmi suporintendens fiával, ki előbb Wittenberg és Tübin-
gában tanult, de a protestánsok közötti nagy szakadozott-
ság a hit dolgában és a hitágazatok alapos tanulmányozása 
Dillingenbe a jezsuitákhoz vezérlék, hol szigorú vizsgálat 
után a rendbe felvétetett. — A Katholik folyóirat értesülése 
szerint a feldolgozandó anyag a szerzőnél készen áll, s re-
ménylhető, hogy a következő évek egymásután hozandják 
a nagy érdekű mű folytatását és befejezését, mit annak ide-
jén jelezni el nem mulasztandok. a. 

VEGYESEK. 
,Eger'-ben olvassuk : „Mult pénteken távozott körünk-

ből ngos és ft. Juhász Norbert kir. tanácsos és főigazgató ur 
diszes uj hivatalát Kassán elfoglalandó. Előttevaló nap a bú-
csuebéd alatt, mely alkalommal főt. Szvorényi József igaz-
gató ur igen szép beszédet intézett a főgyimn. tanári kar ne-
vében a távozandóhoz, az ifjúság meghatólag vett búcsút 
szeretett volt igazgatójától ; öt 8-ik osztályú cziszterczita 
növendék talpraesetten adá elő azon csinos búcsukölteményt, 
melyet S. A. 7-ik osztályú növendék irt a tanuló-ifjuság ne-
vében, s mely „Emlény" czim alatt nyomtatásban is megje-
lent, mint szintén azon „Búcsuhangok" czimü dal is, melyet 
ugyanez alkalommal az ifjúság énekkara több más dallal 
együtt szabatosan elzengett. Este a cziszterczita növendék-
papság énekekkel, a tanuló-ifjuság zenekara pedig néhány 
darab eljátszásával tisztelte meg ö nagyságát. 

Irányi emigráns külföldről is gondoskodik felőlünk, 
épen ugy mint egykoron. Nem tudjuk, honnan, de Irányi a 
nazarénusok fejének tartatik, feltünésök neki tulajdoníttatik. 
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Ez magyar solidaris secta, amiben a belga solidarisoktól 
hátra van, majd kinöheti magát, s Irányi kéri az országgyű-
lést, hogy a nazarénusok (az ő gyermekei) ne üldöztessenek ; 
azután kéri a civil-házasságot, a temetőkre való felügyelést 
a községi hatóságra bizandónak javasolja, végre az anya-
könyvek vezetését a polgári hatóságokra ruházandónak. 
Már bajunk van, az emigránsok ugy szeretik hazájokat, 
hogy bajait szaporítani akarják. Az országgyűlés Irányi 
folyamodványát a törvénybizottmányhoz tette át ; bizony, 
sok ideje van az országgyűlésnek, ha ily petitiokkal is bíbe-
lődik. 

A ,P. Naplóban' (110 sz.) Szamosvölgyéről egy leve-
lező szomorú képét adja az erdélyi prot. felekezetnek ; hogy 
a prot. nép sok helyütt eloláhosodott, ekklesiák pusztulnak ; 
okát mindennek a predicatorok hanyagságában, a szegény-
ség miatt, érdekességében, főkép pedig abban, hogy ott a 
világiak részt nem vesznek a vallási dolgok vezetésében: azért 
orvoslást csak is az uniótól reméli. Szerinte „a prot. vallásos 
kérdés Erdélyben nemzeti élet megszűntével megszűnik a 
nemzeti művelődés is." Hát a magyar székelyek, kik katho-
likusok, nem magyar nemzet-e ? Es a magyar erdélyi katho-
likusok nem tartoznak a nemzeti művelődéshez? Ezen le-
velező még a 17-ik század setétségében bujkál, mikor a 
katholikusokat üldözték, Erdélyből kitiltották, javaikat elko-
kobozták, ; azért ma sem lát más magyart Erdélyben, mint 
protestánst: pedig 17-ik és 19-ik század között két század 
fekszik, jó volna tehát a setétségből már egyszer kibújni. 

A kürti hivek, szeretett, tisztelt, buzgó lelkipásztoruk-
nak, mikor ez tőlök elbúcsúzott székesegyházi kanonoki 
székére menendő, pünlcöst hétfőn, örökemlékül finom mun-
káju ezüst-serleget ajándékoztak. Rajta többi között ezek 
valának metszve : „Az országosan ismert, szeretve tisztelt 
István bácsinak örök emlékül kürti hivei." — Lelkünkkel 
mink is, és még sokan, ott valánk. 

,Alföld'-ben olvassuk : „Mélt. Bonnáz Sándor csanád-
megyei püspök értesülvén a simándi pangó iskolaügyről, 
azonnal nagylelkűen 300 ftot adományozott az iskolaház 
felépítésére. Püspökünk ő méltóságának bőkezűsége az egy-
házi és iskolai téren eléggé ismeretes ; vannak iskolák, me-
lyek egyedül ö méltósága áldozatkészségének köszönik lé-
telöket, számos templom és iskola kicsinositása és javítása 
szinte az ő bőkezűségének szóló emléke." 

A pestvárosi hatóság a helybeli szürkenénék házának 
400 frtnyi segélyt szavazott meg, mely két részletben fog 
kifizettetni. — Pártfogásra szorult, do méltó is a nénék 
háza, a szegényebb osztálynak égi áldása ő. Jó volna, ha 
Pest városa a 400 frt . segélyt évi illetékké, vagy inkább 
biztosított segélylyé tenné ; evvel nem a nénéket, hanem a 
pesti szegényeket ápolná. 

Pest városának polgársága május 29-én hűségi, s a bi-
rodalom jelen nehéz helyzetében minden áldozatra készsé-
ges szándékról biztosító, hódoló föliratot küldött ő Fölségé-
nek, cs. ap. királyunknak. Ezen fölirat másnap számos tagok-
ból álló küldöttség által adatott át a tárnok ő nagyméltósá-
gának, hogy Pest városának érzelmeiről tanúskodó okmányt 
ő Fölsége trónja elé letegye. A küldöttség elnöke, tek. Rot-
tenbiller Lipót főpolgármester kitűnően hazafias beszédet 
mondott ez alkalommal a tárnokhoz, melyre a tárnok szinte 
jeles hazafiság nyilatkozatával felelt. — A lelketlen nagyra-
vágyás, az ocsmány összeesküvés fenyegeti a birodalom né-
peit ; ő cs. ap. kir. Fölsége szivének jól esik a polgárok ily 
nemes, ily nyiltan, minden szándékos, de mindig illetéktelen 
nyomások daczára tett, törvényes,hódoló nyilatkozata. O Föl-
sége saját koronáját, a birodalmi nemzetek nagyságának és 
jólétének biztositékát védi, — védi minden nemzetnek sor-

sát is a birodalomban. Örülünk e hazafiúi erénynek, üdvö-
zöljük az incompetens nyomások ellen is a szabad lelkierőt, 
üdvözöljük ezen fölirat nemes lelkű előkészítőit, indítványo-
zóját, Íróját, üdvözöljük az ezt meghatározó polgárságot. Jó 
hogy e hódolat történt, jó hogy Pest városa részéről, az or-
szág első városától történt, moly, mikint ft. S. A. prépost s 
plébános ur egy ünnepélyes alkalommal mondá, a király 
iránti hűséget a haza szeretetével tudja párosítani ; signum 
temporis, hogy oly későn történt, de a romlatlan magyar 
szívnek is bizonysága, hogy mégis megtörtént. 

Megjelent és szétküldetett ,Kath. lelkipásztor' julius-
augustusi füzete. Tartalma ,az improvisatio' értekezés foly-
tatása, Pollák János conferenczia-beszédei, pünköst utáni 
6-ig vasárnaptól 14-ikig futó beszédek, Rosztóczky, Fater, 
Mair, Horváth Miklós, Peska, Thoms, Pellet, Nedeczky, 
Támár, Irsiktől, ezeken felül Mária Magdolna, sz. Anna, Bol-
dogasszony napjára, ujmisére, és egy nyílt levél a füzetek 
szerkesztőihez Ronieiser Józseftől. Az első évfolyam utólsó 
füzete julius végén fog megjelenni. 

A szentatya pünköst előtt a lengyel papneveldét sze-
rencséltette látogatásával. Ezen neveidének alapítása régen 
volt a szentatya óhajtása. E czélra már az előbbi években 
bizottmányt alakitott, melynek elnöke Clarelli-Paracciani 
bibornok, tagjai pedig Franchi, Simeoni és Passerini főpa-
pok. A szentatya ebbeli szándékát némely lengyel főurak 
adakozása igen elősegítette, de legtöbbet a szentatya bőke-
zűsége adományozott e czélra. Az épület sz. Adrián tem-
ploma mellett a forumon áll, Senenkó atya az igazgatója. 
Eddig hét növendéke vagyon. 

Willson hobart-towni püspök Tosmaniábau hitküldéri 
munkáiban Murphi Dánielt püspöksegédül kapta, aki eddig 
hyderabadi apostoli helyettes volt Hindosztanban. Hobart-
towni megye Tosmania, vagy is a vad Van-diemeu szigetén 
terül el Austrália déli részén. Nagyságra Irlandhoz hasonló. 
Ezen sziget 1825-ig deportáltak helye volt; azóta önmagát 
kormányozza; lakossága közel 100,000. ,,A missio csak böl-
csőben van még, egy kápolnánk, egy kis épületünk iskolá-
nak ; a katholikusok többnyire kénytelenek gyermekeiket 
a kormány iskoláiba küldeni, hol hitöket vesztik. Murphi 
Európán keresztül fog ide jönni, szándékozik 4 papot hozni 
magával, kiket az Isten ily munkára hívott." 

Emiitettük, hogy Parisban mindenféle tudósokból egy -
let keletkezett a szentírásnak oly fordítására, mely tekin-
télyével minden eddigi fordítást fölülmúljon. Sok kath. pap is 
választatott ezen egyletbe, némelyek azonnal tiltakoztak 
neveiknek engedély nélküli felhasználása ellen, mások ké-
sőbben vonták vissza belépésüket ; de némelyek mégis meg-
maradtak. A szentatya tudósíttatván ezen szemérem nélküli 
vad vállalatról, irt a párisi érseknek, hogy papjait és hiveit 
az egyház fegyelmére figyelmeztesse. Az egyház birja a 
szentírást, aki az egyház engedelme nélkül hozzá nyúl, az 
idegen jószágra terjeszti ki kezét. 

André József, avignoni megye papja, egy könyvet 
adott ki a plébánosok választatásáról az ősi időkben „Les lois 
de 1' Eglise sur la nomination des curés", mely könyv az 
indexről nevezett bibornoki egyesület által, habár, hogy az 
Indexbe tétessék, méltónak nem találtatott, de azért mégis 
megrovandónak ítéltetett, mivel püspöki jóváhagyás nélkül 
nyomattatott s kereskedésbe bocsáttatott ; azonfelül a 
szerző némely merész, helytelen, veszedelmes állításokat 
vitat a plébánosok választásáról; Caterini bibornok irt az 
avignoni érseknek, hogy André papot, bölcsesége szerint 
megfenyítse, s állításainak visszavonására parancsolja. Ni-
hil sine episcopo ! 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Egyház és tudomány. — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egyház és tudomány. 
Ambulate dum lucom habetis, ut non vos 
tenebrae comprehendant. Joan. XII, 35-

Tagadhatatlan igazság az, hogy mindenki, ki 
a tudományok terére lép, köteles ez által egyszers-
mind a tudomány Ítéletének is magát alávetni, mint-
hogy puszta tudományos kérdésekben, melyek a 
hitet nem érintik, a legfőbb Ítélőszék mindenkor — 
a tudomány. — De váljon csalhatatlan-e mindenben 
és mindenkor a tudomány, és jelesen a természettu-
domány Ítélete? Ezt annál inkább leend szabad 
kereken tagadnunk, minekutána még maga a ter-
mészettudomány sem meri tagadni azt, hogy tév-
utakra kerülhet. De ha tagadná is, maga a tapasz-
talás czáfolná őt meg e tekintetben czáfolhatlanul. 

— Vagy nem a tudományok képviselői igyekez-
nek-e leginkább egymásnak nemcsak azt bebizo-
nyítani, hogy ők tévedhetnek, hanem hogy valójá-
ban tévedtek is ? — Már pedig csak azon nyomozás 
és azon ismeret bir értékkel, mely az igazsághoz 
vezet. 

De ami e tekintetben különösen feltűnik, abban 
áll; hogy amidőn a tudományos emberek egymást 
kölcsönösen tévedésről vádolják, mégis vissza szok-
ták mindenkor ntasitani az egyháznak azon Ítéle-
teit, melyekben hasonló tévedésről vádolja őket, és 
ezt még akkor is teszik, midőn állításaik a kinyi-
latkoztatott igazságokba ütköznek; sehogy sem 
akarván tisztelni azon határokat, melyeket az egy-
ház a kérdéses tételek körül élesen és határozottan 
ki szokott tűzni, és melyeken belül létezhetik csak 
— az egyház Ítélete szerint — az igazság; holott 
az egyház nem a tudományok fölött kiván bírás-
kodni, hanem egyszerűen csak tények és tételes 
igazságok fölött határoz, soha sem levén szándéká-
ban, hogy a tudománynak fejlődési mozgalmait akár 
kormányozza, akár korlátozza, igen természetesen 

kivéve azon esetet, midőn ezek a kinyilatkoztatott 
igazságokat érintik. De valamint a természettudo-
mányi kérdések nem fejlesztethetnek, nem bizonyi-
tathatnak, nem oldathatnak meg az egyháznak egy-
szerű határozata által, ugy a kinyilatkoztatásnak 
tényei is hasonlólag sem el — sem meg nem dönt-
hetők akár a természettudomány, akár a bölcsészet 
ét'veivel. — Az emberi ész ugyan megvizsgálhatja 
a kinyilatkoztatást, hogy váljon nem ész- vagy ter-
mészetellenes-e ? hanem ezt nem mivelheti azon 
értelemben, hogy a kinyilatkoztatást a természet 
vagy észtörvényeinek alárendelje, vagy pedig azt 
ezek alapelvei szerint korlátozva a Prokrustes ágy-
nak egy bizonyos nemébe, azaz: egy önképezte 
alaptalan rendszer köntösébe szoritsa ; —- minthogy 
a kinyilatkoztatás az egyházzal együtt messzire 
kiemelkedik mindennemű természettudományi tanul-
mányokon felül és sok olyast is tartalmaz, mire 
nézve az emiitett tudományok egyike sem bir, még 
megközelítőleg sem tudományos mérvesszővel. 

Mert az egyháznak igazságai nem csak közvet-
lenül magától az Istentől származnak, hanem azok-
nak az egyház által gyakorolt értelmezése is min-
denkor az Istennek szelleme által vezéreltetvén, 
azok egyszersmind csalhatatlanul helyesek és mint 
ilyenek mindenkor rendithetlen bizonyossággal és 
tekintélylyel birnak. — Nyujthat-e ehez hasonlót 
bármelyik tudomány is? — Még maga a bölcsészet 
sem; mert habár tanai az emberi észnek Ítéletei is, 
mely az Istentől az igazság felismerésére teremte-
tett és erre képesittetett ; de az emberi észnek nem 
minden Ítéletei ugyan ezért már igazak és helyesek 
is ; mivel hogy az ész tévedhet és minden bölcsész 
valójában tévedett is. Azon bölcsészet, mely az em-
beri észnek tökéletes és hamisitatlan kifejezése és a 
természetnek, teljesen helyes ismerete volna, nem 
létezik eddigelé sehol. És ha léteznék, nem ellenkez-
nék ugyan miben sem a kinyilatkoztatott tannal, 
de még ezért sem uralkodhatnék fölötte. Mert az 
egyházi igazságok tere jobbadán a természetfölötti-
ben fekszik. A természetfölöttit az ész ugyan meg 
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nem foghatja, de annak megegyezését saját alapel-
veivel felismerheti. Hanem az elhatározási jog a ter-
mészetfölötti körül épenséggel meg nem illetheti az 
észt és annak alapelveit. — Aki uralkodni óhajt, az 
feljebb álljon azon tárgynál, mely fölött uralkodni 
akar. — A bölcsészet bir ugyanazon joggal, hogy a 
kinyilatkoztatás bizonyossága alapjáról meggyözó'd-
hessék, és ezt észszerüleg meg is vizsgálhassa, de 
csak is avégből, hogy mihelyest ennek igazsága 
általa el van ismerve, azt egész tárgylagosságában 
elfogadja, nem pedig, hogy azt saját egyéni nézetei-
nek alárendelje, vagy azok szerint idomitsa. 

Ha tehát még a bölcsészet is, mely a királyné-
nak jogával bir a természettudományok fölött, az 
egyházi tannak történelmi nagysága, isteni méltó-
sága és tekintélye előtt kénytelen meghajolni; men-
nél inkább követelhető ez a természettudományok-
tól ? Mert ezek avégre, hogy a tények és természet 
törvényei észleléséből az átalános tudományos ered-
ményeket nyerhessék, mindenkor a bölcsészi gondo-
latmenetre szorulnak. — Bölcsészet, oktani követ-
keztetések és átalános fogalmak nélkül minden ter-
mészettudomány egy jól megterhelt kocsihoz hason-
lit, mely a fogatnak hiánya miatt nem indulhat ki 
helyéből, — És mennyire nélkülözik jobbadán, még 
nagynevű természettudósaink is, ezen elkerülhetlen 
kelléket, legvilágosabban kitűnik magából a termé-
szettudománynak történelméből, mely értelmesen 
bizonyitja azt, hogy a természettudománynak úgy-
nevezett vivmányai, többnyire nem egyebek támadó 
csapatoknál, melyek az egyház hitczikkelyei ellen 
indittatnak a csatába, de melyek egyszersmind, ha 
közelebbről megtekintetnek, mindig csak igen ábrán-
dosan felszerelt verébijesztőknek mutatkoznak, me-
lyekért néhány év multával közönségesen maga a 
természettudomány is szégyenleni szokta magát. 

E tekintetben csak azon nevetséges föltétre 
leend e helyen szükséges utalnom, mely nem rég a 
majmok fajáról állíttatott,mint tartatott légyen majd 
az ember egy nemesitett majomnak, majd ismét meg-
fordítva a majom egy elvadult, elfajult embernek!1) 
— De vegyünk egy más péklát is még, az emberi 
nemnek — eredetét illetőleg — egységét, mely az 

') Nem irigyeljük sem a gratzi cs. egyetem e. i. 
nagyságos rectorának, sem egynémely magyar akadémikus-
nak azon magasztos öntudatát, melynél fogva a majomtól 
származtatják önmagukat! — És ez ismét ujabb bizonyiték 
arra, bogy az ember igen majommá válhatik, holott ellenke-
zőleg be vagyon bizonyitva az, hogy majom soha emberré 
nem lett. T. 

ujabbkori természettudomány által hosszabb ideig a 
legnagyobb elszántsággal hasonlóan tagadtatott. — 
Ép ezen kérdésben tűnik ki legfényesebben azon 
körülmény, hogy az egyház sehogy sem adhatja fel 
azon jogát, melynélfogva a természetnek tényeit a 
kinyilatkoztatásnak szempontjából a kellő világos-
ságba állitja, mely jogáról le sem is mondhat, ha 
csak a megváltásnak fényeit is nem akarja balul és 
hamisan előterjeszteni, vagy azokat tökéletesen el-
homályositani.— Mert ha van a természettudomány-
nak joga azt állithatni, hogy eredetét tekintve az 
emberinem nem egy: akkor nincs az egyháznak joga 
többé, hogy azt tanitsa, s hogy minden ember az 
eredendő bűnnek részese. Az eredendő bűnről szóló 
tan tehát eoipso elesik, de ugyan evvel elvész egy-
szersmind az emberinem megváltásáról szóló tan is, 
nemkülönben az egy s katholikus egyház tana is. 
— De erre azt szokták mondani: hogy a tudón.ány 
tagadhat vagy állíthat mindent, amit az észnek Íté-
lőszéke előtt igazolni képes. — Legyen szabad erre 
a következőket megjegyeznünk : mint képes a tu-
domány az észnek Ítélőszéke előtt igazolni azon 
eljárását, melynélfogva az egyházi kinyilatkoztatott 
tanokat egyszerűen és egyenesen ignorálja, és emel-
lett mégis ugy viseli magát, mintha azokat alaposan 
megczáfolta volna ? váljon ezen eljárás is még né-
mikép észszerűnek mondható? 

A magas tengeren vitorlázó hajó nélkülözheti 
ugyan a jeltornyokat, de midőn a parthoz közeledik, 
vagy midőn veszélyes sziklák merednek föl útjába 
a vízből, akkor ezen tornyok nélkül a szétlocscsa-
nás veszélyében forog. — Eliez hasonlít a tudo-
mánynak helyzete is. Ameddig tökéletesen saját te-
rén tartózkodik és a hitczikkelyeket nem érinti, ad-
dig a kalauzolást illetőleg, csak is a tudománynak 
szabályaira leend szüksége; — de mihelyest a hit-
czikkelynek kőszirtjéhez, vagy az egyház bizonyos 
és állandó igazságának partjához közeledik, azon 
fénynek, mely ezen igazságok magaslatáról a tudo-
mányok tengerére kiárad útbaigazítását kénytelen 
mindenkor elfogadni, minthogy ellenkező esetben 
minden bizony nyal hajótörést szenved. — Tapasz-
taltuk ezt az emberinem egységének kérdésében. — 
Amidőn a tudomány a magasb igazságtól eltért, sőt 
annak még ellen is mondott, akkor egyúttal eltért a 
helyes nyomozásnak útjáról is, mely csak is az 
igazsággal jár mindenkor karöltve. 

Nem leend talán érdektelen, az egyháznak 
irányadó intelmeit nem tisztelő néhány tudósnak 
követni szokott eljárását egy par rövid vonás.->al 
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ecsetelni, hogy imént felállitott tételünk helyességéről meg-
győződjünk. — Ime egy ember vándorol mellettünk az élet 
ösvényén, kinek még legbensőbb rejtekét is ismerjük. Tud-
juk, mily élesen és mélyen gondolkozik, mily nemesen érez ; 
mintha nem is birna testtel, oly könnyen emelkedik az esz-
mék világába, a szellem országába, mely a testiségnél sok-
kal magasabban fekszik ; — mintha minden érzéki lehor-
zsoltatott volna róla, oly tiszta, oly nemes és nagyszivü 
minden ö nála. Ha valamely nagy czél elérésére eltökéllette 
magát, akkor oly erős és hatalmas az akarata, hogy habár 
az égi testek összessége göi'dittetnék is útjába, attól el nem 
téríttethetnék. — A szélütéstől érintve összeborzad és holtan 
roskad mellettünk a földre és — egy tehetetlen tömeg fek-
szik előttünk. Mindaz, ami egy perez előtt még oly nemesen 
és dicsőén nyilvánult e testből, nem létezik többé, mindaz, 
ami belőle oly szeretet- és értelemteljesen pillantott reánk, 
eltávozott, eltűnt. — De hát hová lett ? 

Egy tudós boncznok lép mindenek előtt a hullához, 
szétszeli azt minden egyes részeire, és miután ezt megtette, 
nyomatosai! tekintő, tudós arczkifejezéssel lép elénkbe, tu-
datván velünk, hogy az itt elterült hústömeg okozta légyen 
mindazon nemest és csudálatszerüt, amit elhunyt barátunk-
ban annyira tiszteltünk, a lélek semmikép sem eszközölhette 
mindezeket, mivelhogy ezt a hullában sehol sem volt képes 
feltalálhatni. — Tehát mivel az eltűnt lelket nem találta 
többé a testben, mivel bonczkésével nem találhatta a hullá-
ban, mivel nem találta azt azon módon, amely módon átalá-
ban nem is volt található, azért nem létezik a lélek, és amit 
neki szoktunk tulajdonítani, annak okvetlenül a hústömeg 
hatásának kellett lenni. Quod erat demonstrandum ! De 
mikép rnagyaráztathatik a testnek nyershús tömegéből az 
embernek magasztos és szent szeretete V ugyan annak alá-
zatossága, áldozatkészsége, bölcsesége és akaratának eré-
lye? mikép fejtethetik meg az anyagi testből még az em-
bernek szent önmegtagadása, és önsanyargatása is, mely a 
testiség vágyának és ösztönének egyenest ellentál], tehát 
ennek vágya és ösztönéből semmikép sem eredhetett '? — 
Mikint magyaráztassék meg tehát mindez V Evvel nem tö-
rődik az anyagelvi boncznok, bonczkése nem képes felta-
lálni a lelket, a lélek tehát nem is létezhetik, punctum. És 
minden fentebb érintett nemesb tünemény a testből magya-
rázandó, ellenkezzék ez bár a józau észnek minden alapel-
veivel is ! — Éljen az ész ! Éljen a szabad tudomány ! 

Hasonló cynismust tapasztalhatni másnemű természet-
tudósoknál is. Igy például az ujabb kornak egyik nevezetes-
sége, Laplace a hires csillagász, tudományos pajkosságában 
ezen vétkes nyilatkozatra ragadtatá el magát „átvizsgáltam 
az egész eget és még sem találtam Istent", — mely dicső 
példát követve mai vegyészeink egynémelyike szinte ekkint 
nyilatkozik : felbontottam minden anyagot elemeire, és az 
elemek tulajdonságait is a lehető legnagyobb pontossággal 
megvizsgáltam, de Istent azokban nem találtam, — tehát 
nincs Isten ? Ily, vagy legalább hasonló tudósok lebeghettek 
a nagy német költőnek szemei előtt, kiket a következő ver-
sekkel vélt találóan ostorozhatni : 

Daran erkenn ich die gelehrten Herrn : 
Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern, 
Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar, 

Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr sei nicht wahr, 
Was ihr nicht wäg't, hat für euch kein Gewicht, 
Was ihr nicht münz't, das mein't ihr gelte nicht. 

Es nem kételkedhetünk benne, hogy ugyanezen jó 
urakat értette a franczia költő is, midőn ezeket irná : 

Fabricateurs de vains systèmes 
Us s'efforcent par leurs problèmes 
D'anéantir, le vrai moteur : 
Recherches pleines d'imposture 
Qui trouvent tout dans la nature 
Hors le pouvoir de son auteur. 

Ezen és ilyetén téves eljárásoknak az oka abban rej-
lik , hogy a természettudományok művelői nem veszik észre 
magokat, hogy a szellem nem ugyanazon egy módon és uton 
ismerhető fel másnemű teremtett dolgokkal ; és hogy meg 
nem fontolják azon alapigazságot : hogy az Isten minden 
ismeretnek, minden tudatnak, tehát a természettudományi-
nak is szükségképeni föltéte ; nem figyelnek a nagy német 
természettudósnak Eulernek különféle természettani és böl-
csészeti tárgyak fölött az anhalt-dessaui herczegnőhez Il-ik 
Frigyes unokahugához irt leveleiben kifejtett észrevételeire; 
ki is ez ügyben következőleg nyilatkozik : „minden igaz-
ság, mely ismeretünk köréhez tartozik, három lényegesen 
különböző osztályba tartozhatik. Az első osztály az érzéki 
igazságokat foglalja magában ; a második az értelem, és a 
harmadik a hitnek igazságait. Ezen osztályok mindegyike 
sajátlagos érveket követel, melyekkel azon igazságokat bi-
zonyíthassa , melyek köréhez tartoznak. . . . Ezen három 
osztály mindegyikéhez tartozó igazságokra nézve meg kell 
elégednünk azon bizonyítékokkal, melyek mindegyikök 
természetének megfelelnek, és valójában igen is nevetséges 
volna, ha valaki a tapasztalati vagy történelmi igazságoknak 
mértani bebizonyítását követelné. — És ez szokott rendesen 
az úgynevezett erős szellemeknek és azoknak is hibájok 
lenni, kik visszaélve az értelmi igazságokbai mélyebb beha-
tásokkal, a vallási igazságnak is mindenkor mértani bebizo-
nyítását követelik, mely igazságok nagyobbára a harmadik 
osztályba tartoznak."2) A puszta jelenségeken tapadó tapasz-
talatnak c kérdésekben nem tulajdonithatunk semmi illeté-
tékességet ; — hogy azokhoz hozzá szólhassunk, a belső 
elmélkedés álláspontjára szükséges, hogy helyezkedjünk, 
mert valamint az érzéki szemnek az érzéki a külső világ, 
ugy az érzékfölötti, szellemi szemnek az érzékfölötti világ 
felel meg. — Ki soha sem tanult saját belsejének mélysé-
gébe tekinteni, ahol egy erkölcsi világnak tagadhatatlan 
tényeivel találkozik, az hasztalanul keresendi a szellemet, a 
lelket górcsővel vagy bonczkéssel, minthogy nem oly élszer-
rel él, mely annak számára rendeltetett. Még maga Hum-
boldt Sándor, a legterjedelmesb tudományosság embere, ki 
előtt a mai természet ismeretnek összes határai feltárvák — 
sem merte az erkölcsi világot az érzékivel összezavarni. 
Kosmosának érzéki természetrajzában csak azon határig 
megy, amelynél az értelmiségnek köre kezdődik és melynél 
— amint magát kifejezi — a távol álló pillantás egy más 
világban merül el. O csak kijeleli a határt, de nem hágja azt 
át.3) — Ha azonban a tudományos határok eltörültetnek, és 

2) Lásd CXV, CXVI, CXVII. lev. 
a) Kosmos I. 386. 
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az erkölcsi világ is a természettudománynak egyszerű tár-
gyává tétetik, akkor eleve el van döntve annak felfogása, 
és ezen eljárásnak szükséges következménye mindenkor az 
anyagelviség, mert csak azon nézetből tűnhetnek fel a dol-
gok szemünkben, a melyből azokat tekintjük. 

Az, hogy az egyház a mai tudományoknak hasonló 
eredményeit vagy inkább eredménytelenségét visszautasítva 
szorosan a tételes kinyilatkoztatásnak tanaihoz ragaszkodik, 
igen természetes és magából értetődik. Már maga a termé-
szetes bölcsészi gondolkodás is kénytelen a mai természettu-
dománynak emiitett eljárását kárhoztatni, mivelhogy ez a 
gondolkodásnak eredeti és legegyszerűbb szabályaival ellen-
kezik. Aki a völgyben lakik, nem tekintheti át az azt övedző 
hegyeket, és szintoly kevéssé dönthetik el korlátolt látkö-
rökből az egyes természettudományok az egyetemes és ter-
mészetfölötti tényeket és a kinyilatkoztatásnak igazságait. 

Tömöri. 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 8-án. Azon oktatási rendszer, melyet t . 

Schwarcz Gyula ur oly törhetlen buzgalommal vitat, melyre 
a kath. tanári testület, ámbár 2000 tagnál többet számlál, 
hallgatással figyel, hosszasabb történelemmel bir, semmint 
hogy főbb pontjait ki ne emelnők. 

Az ó korban Sparta nevelt államilag. Fegyveres corn-
munismus levén Sparta, polgárait csak az állam puszta esz-
közeiül tekinté, azért köz-étkezéssel táplálta. A vérleves, 
máskint spártai leves, történelmi nevet nyert. A fegyveres 
erőnek, vagy is az állami hatalomnak minden fel levén ál-
dozva, állami biztos vizsgálta meg az újszülöttet, a szülő 
mint állami megbizott ápolta hét éven át, hetedik évben az 
állam vette oktatás alá. Az állam táplálta a polgárokat 
anyagi eledellel, ki táplálta volna őket az államon kivül 
szellemivel ? Ily állami szervezetben az állami oktatás szük-
ségképen született. Az anyagi közszolgaságban a szellemi 
közszolgaság mint természetes tünemény áll. Athenében, 
Romában a tanulás artes liberales voltak, Spartában pedig 
artes subjugales. 

Spartával az állami kényszeroktatás is elveszett a tör-
ténetből. Campanella buzgósága a 16-ik században, hogy az 
oktatás, a nevelés államügy, nyomtalanul veszett el, hogy 
Francziaországban, a leggyászosabb napokban, ismét fel-
tűnjék. 

A franczia nemzetnél 1791-ig magán vallásos testü-
letek oktattak. A többféle szerzetes rendek egymás között 
nemcsak vetélkedtek, hanem egymást túlszárnyalni is igye-
keztek. Az oktatás, a nevelés ingyen jött, az állam legfölebb 
csak segélyeket osztogatott, dijakat kitűzött, cultus- vagy 
iskolaadó ismeretlen szó volt. A szerzetes rendek saját költ-
ségükön vitték az egész nemzet oktatását. 1843-ban a kö-
zéptanodák és az egyetemek évenkint 27 millió frankot 
emésztettek, 1789 előtt egy fillért sem, mivel a segélyezés, 
mit az állam tett, esetlegesség, a dijazás fényűzési cseleke-
det volt. 

1791 sept. 10-én a constituante, el levén törülve már 
a szerzetes rendek, az egyetemes tanítási szabadságot ki-
mondta. „Ha a privilégium átalában gyűlöletes, igy szólt 
Talleyrand, akkor az oktatási privilégium loggyülölete-

sebb." ') Condorcet az oktatási szabadságot az ember jogai-
nak nyilatkoztatta. Jött a convent, a jacobinusok saját ha-
talmukat központositott államoktatás által akarták megala-
pítani. Tudták, hogy az állami hatalmat ügyesen keresztül 
vitt csinnel kézre lehet keríteni ; de megtartani csak ugy 
lehet, ha az élő, különösen a jövő nemzedék ugy gondol-
kodik, mint azok, akik a hatalmat birják Az oktatás tehát 
államivá tétetett, az iiju nemzedék egy tollvonással elko-
boztatott. Tisztelt Schwarcz Gyula urnák sincs más terve 
az állami oktatásnál. A józan é3z szerint az állami hatalom 
védi a társadalmat, tehát szolgál neki, a pápa is servus ser-
vorum Dei : a jacobinusok felfordították a természet rend-
jét, az általok készített állami hatalom formáját czélül tűz-
ték ki, a társadalmat e czélnak feláldozták. A történet és a 
dolog természetes rendje szerint az állami hatalom igazodik 
a társadalom igényeihez, oly kormányformát birván minden 
társadalom, milyet a nemzeti élet összes factorai szülnek a 
történeti fejlődésben : az u j elmélet megfordítja a dolgot, a 
társadalmat kényszerítve idomítja a konnányformához. Az 
állami hatalom a társadalom igényei szerint szélesebbre ter-
jed, vagy szűkebb körre szorítkozik : az állami oktatásban 
nem a hatalom alkalmazkodik a társadalomhoz, hanem vi-
szont a társadalom a fönálló hatalomhoz. A jacobinusok ha-
talmon voltak, azért az önérdeket tekintve, némileg utalva 
voltak ily lépésre ; de t. Schwarcz Gyula és Riedl Szende 
urak egy fixa ideának, a még születendő democratiának elő-
varázsolására kívánják a központositott állainoktatást. Hogy 
a jacobinusok, mint tiszta democraták, azt akarhatták, meg-
értjük : de t. Schwarcz Gyula ur és elvtársai az ,Uj kor-
szakban,' államoktatásra vezetik nemzetünket, hogy tiszta 
democratiával, mint ezen államnevelés gyümölcsével, lepjék 
meg a nemzetet. 

1850-ben már feltűnt e gyümölcs. Pascal Duprat ellen 
az oktatási minister a tribünén emlité, hogy 1800 államok-
tató közöl 1200 megfenyíttetett. Az oktatásminister pana-
szolva emlité, hogy kerületenkint találhatni több néptanítót, 
kinek botrányos az élete, ki a socialismust oktatva hadat 
ízen a társadalomnak; hogy a mairek, préfêts-k naponta pa-
naszkodnak ily furakodásokról a falusi iskolákban. „Egyik 
maire irja, felkiáltott a minister : a társadalom az ő ellensé-
geinek van átadva, s ugy is marad, miglen az oktatással 
megbizott férfiak a mérget büntetlenül önthetik a fiatal szi-
vekbe." „E néptanítók legméltatlanabbul csúfolják a leg-
szentebb tárgyakat, a politikai exaltatiót a legszélsőbb ha-
tárig viszik, rontják az erkölcsököt. Tanonczaik, mikor 20 
évesek lesznek, átokká válnak a családban. Itt hősies orvos-
ságra van szükség."2) 1850-ik évben épen a szabadokta-
tásról volt a vita. 

A jacobinusok jól számoltak, elvöknek, melyet Robe-
spierre kimondott : ,a gyermek először az államé, azután a 
családé,' megvolt a gyümölcse. 

1802 maj. 1-sői törvény felszabadította az iskolákat, a 
vallásos társulatoknak lehetőséget adott az oktatásra; 1806 
maj. 10-i törvény ismét minden iskolákat elkobozott, az 
egyetem egyedárusága alá helyezett. Napoléon császár az 

') Lukas, der Schulzwang' ein Stück moderner Tyrannoi. p. 98. 
Landshut 1865. 

2) Allg. Zeitung 1850. 2. sz. 15. 16. Beilago. 
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egyetem által a birodalom minden iskoláin, az iskolák által 
pedig az elméken akart uralkodni. Némelyek a zsarnoknak 
eszközét ma is czélszerünek találják. 

1815 febr. 17-én a visszatérő XVII I Lajos a tanodák 
központositását, az egyetem egyedáruságát katonai zsarnok-
ságnak nyilatkoztatta ; de azért mégis mindent ideiglenesen 
in statu quo hagyott, csak a kátékat, melyekben a császár, 
mint a pápának ura emlittetik, eltávolitotta. A kath. egyház 
az Istent, az állami oktatás az állami hatalmat mondja leg-
elsőnek, legfőbbnek. 

1830-ban a tanitási szabadság elvül kimondatott, de 
soha nem valósittatott. Lacordaire, Montalembert, Caux, La 
Mennais megkezdte a háborút az állainoktatás ellen, mig 
végre 1848, 1850 a tanitási szabadságot kivivta. 1851 dec. 
2-a után az állam ismét visszafelé tartott ; de a vallásos 
társulatok roppant szaporasága a retrograd törvényhozást 
túlszárnyalta, 12,000 szerzetes és pap, 25,000 apáczán fölül 
többen oktatnak Francziaországban. A társadalom kivivta 
a saját, a szülők és az egyház jogait a mindent elkobzó ál-
lam ellen. Amin Francziaországban már túl vannak, azt ná-
lunk az ,Uj korszak' irói behozni kisértgetik. Talleyrand 
szavai elég jellemzők : „Robespierre feltalálta a titkot, mint 
lehessen az ő ostoba zsarnokságára pecsétet nyomni, midőn 
a barbár rendelkezést megtette, hogy a gyermek az ő szülő-
jének karjaiból kiragadtassék, és az oktatás jótéteménye 
súlyos szolgasággá átváltozzék." 

Mult évben Duruy kisérletet tett a kényszeroktatásra, 
lépése a kormány által kitagadtatott, april 9-én a szabadok-
tatás 233 szavazattal 17 ellen elvettetett. A democraták 
kényszeroktatásra szavaztak, mégis a szabadság hőseinek 
akarnak tartatni ; hazánkban is a szabadság neve alatt vi-
ta t ják az állam kezébe központosított oktatást. Haladás, 
Europa történetében 1866-ról 1791-re visszamenni. 

Belgiumban a prot. hollandi kormánynyal a kényszer, 
a központosítás, az egyedáruság is megszűnt az iskolákban. 
Mint a májusi eső után a virág kelyhei, az iskolák is egész 
Belgiumban nyíltak. Két év alatt 10-szer annyi iskola, hat-
szor annyi tanoncz volt, mintsem az államoktatás ideje alatt. 
A püspökök, különösen Belgium prímása, a mechelni érsek 
halhatatlan érdemet szerzett magának az oktatásügyben. 
Tanodák, képezdék, egyetemek emeltettek, az állam semmit 
sem adott, az adózó nép mit sem terheltetett. Az államok-
tatási rendszerben a szegények adnak egyetemet a gazda-
gok fiainak : az egyház rendszere szerint a gazdagok leg-
nemesebbike nyit egyetemet, mint Pázmán, nyit akadémiá-
kat, mint a magyar püspökök, nyit közép- és néptanodákat, 
mint ismét a püspökök és a kanonokok legnemesebbjei. A 
liberalismus, midőn az állam pénztárából emeltet egyeteme-
ket, a szegénység által emeltet iskolát a gazdagok fiainak 
számára, mivel a szegénység elemi iskolán fölül nem megy : 
az egyház pedig a gazdagok által, önkénytes nagylelkűség-
ből emeltet egyetemet azoknak számára, kik a közjóra ál-
dozni tunyák, a szegénységnek iskolát nyitni szükkeblüek. 
Melyik jár el nemesebben a kettő közöl, könnyű kitalálni. 

A sajtó a liberalismus, az iskola a katholikusok kezé-
ben volt a belgák között. A liberalismus látta, hogy nem 
hódithat ; az iskolára rablánczokat kezdett kovácsolni, épen 
ugy, mikint az ,Uj korszak' t. férfiai, a kényszert behozni, 

az iskolát állami egyedáruvá tenni. Orts és Bruckóre, kőmi-
vesek bevallották eme törekvés gyülöletességét, és a sza-
badság érzelme mellett a belga népben kivihetetlenségét. 
Verhaegen, a belga kőmivesek istentelenül meghalt nagy-
mestere, a katholikusok borzalmas rémje, a jámbor lelkek 
szörnye, kimondta: ,a kényszeroktatás a régi zsarnokság 
egyik eszköze a spártaiaktól, és a társadalmi gazdászatnak 
radicalis tárgya, mely szükségképen socialismusra és com-
munismusra vezet.' Az ,Uj korszak' t. férfiainak terve ellen 
nagy tekintély lehet Verhaegen. Ennek szavaival kimond-
juk, mi az, amit hazánkban létrehozni akarnak ? Ma azon-
ban a belga kömivesség, képtelen levén a kényszeroktatást, 
és az egyedáruságot behozni, állami iskolát emeltet ott, hol 
nincs reá szükség, hol kath. iskola vagyon,— nem nyit isko-
lát ottan, hol semmi iskola nincsen, állami dijakat osztogat 
a tanonczoknak és a szülőknek, kik gyermekeiket állami 
iskolákba küldik, de csak is azon feltétel alatt, ha államis-
kolába küldik fiaikat, leányaikat. Tisztelt Schw. Gyula ur 
is ilyfélét javasol. 

Angolországban 1833-ig minden oktatás, minden is-
kola magán-intézmény volt, az angolok még sem voltak tu-
datlanok, sem nem mentek külföldre, hogy oktatást nyerje-
nek. 1833-ban 20,000 font szavaztatott oktatásügyre, lord 
Brougham a legerélyesebben ostromolta a javaslatot. Tylor 
Alfréd, Gugler által németre fordítva, az egész oktatásügyet 
felderíti Angolországból. 0 maga erősen ostromolja az ál-
lami segélyezést, mivel a magánosok áldozatkészségét 
apasztja, socialisticus iránynak nyilatkoztatja az állam be-
avatkozását ez ügybe. Azért, mert néhol az oktatásban ne-
hézségek jönnek elő, az állam nem tartozik segélyt adni. 
Mennyi, és mindenütt mily nagy nehézség fordulhat elő ? 
váljon minden nehézségen az állam tartozik segíteni ? Ez 
socialismus. Angolország ősi kath. intézményeit megtartotta, 
a kényszeroktatás, központosítás csak akkor léphet be nála, 
ha a radicalismusnak sikerülne a tervezett nagy socialis for-
radalmat keresztül vinni. Akkor a győztes radicalisták ha-
sonló gondolkozású nemzedéket fognak akarni, erre a kény-
szeroktatást, s ebben a központosítást legalkalmasabb esz-
köznek fogják találni, s foganatba venni. Az ,Uj korszak' 
t. férfiúi democrata nemzedéket akarnak, igen érthető, hogy 
a központosított oktatást erősen vitatják. Más uton, a dol-
gok természetes folyamában, talán 200 év múlva sem fej-
lődnék ki hazánkban democrata nemzedék, az állam kezébe 
letett iskolák által pedig 20 év alatt kész a democrata nem-
zedék. Mindent az állam által a társadalomban, mindent a 
democrata liberalisták által az államban, — ez a liberalismus 
főeszméje. 

Italiában, az igazságtalanul gyalázott, az érdemetlenül 
magasztalt Italiában, amint Roma vagy a forradalmi factio 
értetik, hogyan áll az oktatásügy ? A szülök joga majdnem 
túlságig tisztelve, a szabad tanitás, nem értve a tani cor-
ruptio szabadosságát, mivel a szentszék nem veszti el az 
örök igazságokat, valamint némely kormányok, koronás és 
nem koronás forradalmárok, teljes érvényben megvan. A 
pápai államokban magánosak áldozataiból keletkeztek az 
iskolák, amely egyetemeket, ipariskolákat a pápák alapit-
ványoztak, mint magános jótevők tették, az állam majdnem 
semmit sem költ az oktatásra ; s miért ? talán mivel setét-



358 
ség uralkodik ? Nem, de mivel mindent magánosak tesz-
nek, a tanitói működést pedig egyletek, vallásos testületek, 
és szerzetes rendek ingyen viszik. X I I Leo pápának 1824 
aug. 28-án kiadott rendelete máig érvényes a pápai álla-
mokban, s ha szabad valamit liberálisnak mondani, XI I Leo 
eme rendelete legliberalisabb, mivel eszerint kiki nyithat is-
kolát, taníthat, csak honpolgár, csak 21 éves, és jóerkölcsü 
legyen. Ebből érthetni, mily könnyen keletkeznek az okta-
tási egyletek, s minden község mily könnyen nyithat isko-
lát. Hurter, Maguire éles vizsgálat alá vették a pápai álla-
mokban levő iskolaügyet, nem dicsérhették eléggé. — A 
forradalmi factio zsarnok uralkodása alatt máskint áll a do-
log. Az iskolák a cultus-minister kezébe estek, e kéz pedig 
amit megérint, azt azonnal elfonnyasztja. A tanügy oda ju-
tott, hogy a nápolyi egyetemen 72 tanárnak 16 hallgatója 
volt összesen. A püspökök a családok, az egyház, a társa-
dalom jogát védik az elmék után leselkedő zsarnokok ellen. 
— Az 1848 aug. 3-án napirendre jött „Törvényjavaslat az 
elemi oktatásról" több zsarnoksági pontot tartalmaz, de ha 
a szabadság mellett kellő erély fejtetik ki, szép pályát 
nyitott a közoktatás virágzására ; első volna az ,Uj korszak/ 
mely ama javaslatot tűzbe dobná, avagy lényeges pontjai-
ban megnyirbálná. Annyira haladunk mink a szabadságban ! 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
A magyar egyház történelme. Irta dr. Lányi Károly. Átdol-
gozta Knauz Nándor. Első kötet, első füzet. Pest Eggenber-
ger.1866. 12 iv. Ára 80 kr. Nagy nyolczadrét. LXXVI . 112.1. 

Alig jelent meg ujabb korban magyar könyv, mely-
nek oly hosszú vajúdáson keresztül ment története volna, 

mint Lányi jelen munkája. A magyar püspöki kar 21 év 
előtt jutalmat tűzött ki egy magyar egyház történeti munka 
megírására. A több izbeu működött különféle bírálók Lányi-
nak Ítélték a jutalmat, azt tűzték ki föltételül, hogy javítsa 
ki irálya szögletességeit, és némely tételeket megizagitson. 
De ő ezt tenni vonakodott. Már németül is akarta kiadni, 
bele is fogott az átdolgozásba, de ez később abba maradt, 
mig végre a szerző 1856-ban jobblétre szenderült át. 0 emi-
nentiája Knauzt bizta meg az átdolgozással, amely választás 
egyetemes tetszéssel fogadtatott, mert elég zálogát bírjuk 
arra nézve, hogy jeles munkát fog nyújthatni a történeti oku-
lás után szomjazó közönségnek. Az átdolgozás módja, vala-
mint a munka történelme és Lányi élete körülményesen van-
nak előadva a megjelent első füzetben, melynek csaknem 
5 ivét ezek töltötték be. Midőn a jeles mü megjelenését je-
lezzük, fontosságánál fogva megérdemli, hogy egyetmást 
elmondjunk felöle. 

Mi nem tart juk a történelmet szellemi ruhatárnak, 
melyből adott körülmények szerint megfelelő alakot öltsünk, 
mert elégszer tapasztaltuk, hogy azonos igyekezet, hasonló 
eljárás, nem mindig ugyanazon eredménynek örvendett ; ha-
nem inkább a gondviselés tankönyvének neveznők, mert 
arra nézve szolgál eszközül, hogy világosságba helyezve az 
eseményeket, s a távolból helyes arányokban feltüntetve, ki-
mutatja, hogy nem azon eredmények támadtak elő, melyek-
nek magvát természetszerűen magokban foglalták, hanem 
olyasmi következett, ami egy felsőbb regulatorra mutat, és 

hogy az eredmények közelebb állnak egy nagy felsőbb czél-
hoz, mintsem azon okokhoz, melyeknek közvetlen okozatjai. 
A mi szempontunkból — amely keresztény embernél hely-
telen nem lehet — ez sokkal fontosabb, nagyobb horderejű 
és boldogítóbb történeti okulás, semmint az, mely merő sza-
bályokat, cselekvési mintákat lát a történelemben, mert el-
végre cselekvési szabályzatunk megvan : cselekedjél jót, ke-
rüld a gonoszt; az egyház, lelki életünk ezen messzelövellő 
fárosza, elegendően tanit tetteink megválasztásában és az 
örök jóság eszményéhez való vezetésében. Nekünk tehát 
legfőképen ama meggyőződés ingathatlan megszilárdítását 
kell szem előtt tartanunk, hogy az események hullámai egy 
legfőbb czél felé irányoztatnak, hogy valamint a kő, daczára 
nehézkedéséuek a művész keze által fen tusakodik a vihar-
ral, ugy az események is, daczára az ellenkező emberi aka-
ratnak, ha csak homok-szemnyi adagban is, folytonosan 
járulnak ama szellemi épület felállításához, mely az Isten 
elméjében foganva , naponkint emelkedik, hogy az Isten 
dicsőségét néma szavával hangoztassa. 

Ilyetén meggyőződést meríthetünk a magyar egyház 
történelméből. Az erre nézve nélkülözhetlen eszköz M. 0 . 
oknyomozó egyházi történelme hiányzott ; valahára hirdet-
hetjük, hogy emez ür be vagyon töltve. Egy, valóban hézag-
pótló munka adatott a magyar közönség kezébe. 

A bevezetésben 18 lapon át történelmi mély felfogást 
tanusitó bölcseimi értekezés foglaltatik, melynek kivonatát 
ugyancsak a szerző egy jegyzetéből ismertethetjük meg. 
„História — úgymond — est magistra vitae a keresztényre 
nézve s az egyház története még inkább, mint, bár kire a 
világi történelem. A történet okulásunkra Íratott: nem pedig 
puszta gyönyörködésért vagy a kíváncsiság kielégiteseért. 
Ezért nem lenne érdemes az emberi nyomorúságokat fel-
jegyezni ; ezért nem volna méltó a multat nyomozni. A czél 
az, hogy tanuljunk mások példáin, higyünk az isteni gond-
viselésben, s reméljünk annak igazságszolgáltatásában. Ezért 
már érdemes irni is, olvasni is a történetet. Az egyház tör-
ténete pedig a legmagasabb kinyomata azon hitnek, mely-
lyel még a világtörténetet is olvasni kell, ha hasznot aka-
runk belőle vonni. Azért az egyház-történelem olyan legyen, 
hogy a hitet erősíthesse, a reményt táplálja, s az isteniek 
szeretetére buzdítson, tanítson és lelkesítsen. Ami az egész-
ben látszik, az tükröződik vissza a részletekben is. Isten 
nemcsak az egész mindenségnek, hanem a földnek, egyes 
országok- és nemzeteknek, minden család és egyénnek is 
gondviselő Istene, s atyai vezérlete mindenütt egyformán 
meglátszik. Mindenek egy nagy egészet képeznek, és az ösz-
hangzás, elv-egység, következetesség mindenütt egyformán 
jele és bizonyítványa az isteni Gondviselésnek. Ezt kiismerni 
életbölcseség, tanítani, megismertetni a kalauz kötelessége. 
E nagy egységben kétségkivül minden egyes nemzetnek 
saját hivatása van, mint van még az egyénnek is. — Minő 
volt a magyar nemzet hivatása s hogyan felele meg ennek '? 
Ha a világtörténelem világitélet : egy nemzetnek vallási és 
erkölcsi szempontból felfogott történelme nem lehet keve-
sebb mint egy nemzet feletti ítélet ! S ki merné ezt kimon-
dani ? Senki. Azért tehát beszéljenek a tények és ezek ítél-
jenek." (18 lap.) 

Ilyen elvek világitása mellett két korszakra osztja ha-
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zánk történelmét, a honalapitástól a mohácsi vészig, és in-
nen a jelenkorig. Az első korszak előzményeiben a magya-
rok eljövetele előtti állapotokat tárgyalja, miután kivánatos, 
hogy a magnak elvetése előtt ismerjük a talajt s a gyü-
mölcsszedésnél tudjuk megitélni, váljon mi eredménye volt a 
föld minőségének, és mi származott a mag jelességéböl ; 
hogy tudjuk feltüntetni az isteni ige különféleképen csudá-
latos hatásait. Minthogy az isteni kegyelem non destruit sed 
perficit naturam, a változatos eredmények különféleségének 
alapoka az emberi természet — a magot elfogadó talajnak, 
változatosságában fekszik. — A négyfolyamos haza őslako-
sainak első megkereszteltetése az apostoli időkhoz vihető 
vissza. (28 lapon) „Jakab apostol spanyol útjában az illyr 
vidéket látogatván, Urunk után 34-ik évben fölszentelte Sze-
rémben Andronikus püspököt, kit, mint látszik, a romai köz-
séghez irt levelében szent Pál üdvözöl. A pannonföld máso-
dik keresztelkedése is legalább közvetve szintén Romából 
intéztetett. (36 lapon) A frank királyok, a romai birodalom 
romjaival leveretett kereszténység felújításával foglalkoztak, 
e törekvés köz- és fénypontja volt Nagy Károly, ki majd 
délszakon a vakbőszültségü arab mozlim, majd kelet és éj-
szakon német és szláv vadak ellen védelmezte a keresztény-
séget. O róla mondja Almin, hogy „Hunnorum, praeveniente 
gratia, colla diu superbissima, sacrae fidei jugo devinxit et 
caecis ab antiquo tempore mentibus lumen infudit." Ekkor 
történt, hogy a konstantinápolyi egyház működésével is ta-
lálkozott a romai. Kihatásait vázolva a szerző, régibb időkbe 
mélyed s azt mondja, hogy a nagy keresztény Imperator a 
polgárzat és hadügy rendezését bevégezvén, az egyház dol-
gainak szabatosb kifejlesztésére nagy befolyást gyakorolt, 
melynek azonban balul végzett része a konstantinápolyi 
patriarchiának alapítása volt, mert habár kezdetben az ötö-
dik ranghelyet foglalta el, nemsokára mégis az imperátori 
székváros tekintélye alatt a székváros főpapja is tekintély-
ben nagyobbodván, Roma után első rangra emelkedett. Az 
emberi gyarlóság hajlamai szerint legközelebbi teendőjének 
már most az Játszott, miszerint Romát is túlszárnyalván, az 
egész kereszténység ügyének élére, egyetemes főpap gya-
nánt felemelkedjék ; mely szándéknak valósitását azonban 
a keresztényeknek sz. Péter apostolfő széke iránti eleven 
hite, ős tisztelete s ragaszkodása megakadályozta. (47 1.) 

„Az örök életre képesítő igét harmadszor is kénytelen 
volt hirdetni az egyház, miglen annak örök tartású s magá-
ból sarjazó gyökerét ültetnie sikerült." Itt adja elö a magya-
rok keresztelkedését, (112 lapon), idáig terjed az első füzet. 
Ez a tartalma a bevezetésnek és az előzményeknek. Többire 
nézve az első korszakot két részre osztja. Az elsőben tár-
gyaltatik az egyház egyénmüvelése magyar földön. A meg-
térés viszontagságos története, az egyházi szervezet, zár-
dák, tanodák, könyvírás stb. A második részben a ker. egy-
ház hatása a társadalomra adatik elő. A magyar egyház be-
folyása az alkotmány és törvények alkotására, egyháziak 
állami hivatalai, hazánk viszonya a görög birodalomhoz, ke-
resztes hadak, a magyar nemzetiség veszélyeztetése zsidók, 
izmaeliták, tatárok által. A polgári szabadságnak önkény s 
belzavarok elleni megőrzése. A második korszak (2-ik kö-
tet) ugyan ily szempontokból fogja fel a mohácsi vész utáni 
eseményeket. 

A felosztás tehát helyes, mert az egész mü architecto-
nikája mintegy szemünk előtt épül fel. Ha ezen felfogáshoz 
arányolva lenne a kidolgozás, névszerint, ha Lányi született 
magyar, akkor a történeti remekírók közt foglalna helyet. 
Az átdolgozó ugyan megtett minden lehetőt, újra azonban 
nem írhatta, hogy olyan folyékony előadássá válandott, mint 
minőben napjainkban megszoktuk már olvasni a történel-
met; midőn t. i. a történész nemcsak négyszeg köveket rak 
az épületbe, hanem addig nem távozik, mig finom izlésü 
diszitmények, karcsú hajlatu arabeszkek nem árnyalják az 
épületet. Mi, kik a javitatlan kézirat irály-szörnyeit, szófer-
getegét és a torzszavakat olvastuk, leginkább tudjuk méltá-
nyolni az átdolgozó lankadatlan türelmét, nemcsak a hiá-
nyos idézetek utánnézésében, az ujabbkori kutatások ered-
ményeinek felhasználásában, hanem az irály javítása körül, 
és azért nem habozunk köszönetünket kifejezni, hogy ne-
künk történeti laikusoknak a tudomány eme köszörületlen 
gyémántjait használhatóvá tette. 

De nemcsak az irály szögletességeit javította meg az 
átdolgozó, hanem Lányi néhány hibás tételét is megigazítja. 
Ilyen tárgy az első füzetben a szláv ritus. Minthogy némely 
iró még Magyarországban is vél hallani azon időben sláv 
misét, és nemcsak Cseh- s Morvaországokban ; Damberger 
pedig (Synchronistische Geschichte der Kirche und der Welt 
im Mittelalter III. 425) a szláv ritust merőben tagadja, az 
átdolgozó Knauz Nándor a szerzőtől eltérő jegyzeteiben ez-
iránt tájékoztatja az olvasót. De nemcsak azon helyeken kell 
javitania, ahol fénybe derítette immár a borulatos tényeket 
az ujabb kutatás, hanem sok részlet ki sincsen dolgozva, 
ilyetén mélyebb örvényekre való bukkanás akará, hogy 
nagyobb időközökben fognak következni a füzetek, mintsem 
Ígérve volt. Mindazonáltal az átdolgozás folyik és előfizeté-
sek a második füzet megjelenéseig még elfogadtatnak. 

Habár tehát nélkülözzük e jeles műben a történeti 
classicitást, amit Macaulay, Szalay, Raumer, Prescott mun-
káiban megszoktunk, ki merjük mondani, hogy e munka 
nemcsak ürpótló, hanem helyét derekasan betölti. Azonkí-
vül, hogy rengeteg adatgazdasággal dicsekszik, olvasása 
nem fárasztó, sőt helylyel-közzel irálya emelkedett is. A 
felosztásnál és egyes szakaszoknál alkalmas nyugpontokról 
gondoskodott a szerző, ahonnét rendszeres átnézetet szerez-
het az olvasó. Es ez nem csekély érdeme, mert vajmi homá-
lyos időket rajzol, midőn a honalapitás korának egyházi ál-
lapotait vázolja ; erős látása felől bizonyít, hogy néhány 
gyarló mécs világával is oly biztosan lépdel. Rendalkotó 
tehetségét akkor fogjuk teljesen méltányolni és szép előa-
dását akkor élvezni, ha majd bővebb, szembetűnőbb adat-
fénynél működik, azért kérjük az olvasót, hogy ítéletét füg-
geszsze fel, még néhány füzetet el nem olvasott. 

A pompásan kiállított műnek ajánlását ő eminentiája 
kegyesen elfogadni méltóztatott. Evvel a közohajnak tett 
eleget a kiadó, mert már 1859-ben a győri székeskáptalan 
igy nyilatkozott : optamus quam maxime, ut sub gloriosis 
auspiciis Eminentiae Vestrae, cuius nomen tam multa jam et 
tarn magna monumenta in annalibus Hungaricae Sion aeter-
num memorabile reddunt, hi ipsi annales tamdem publicum 
lucem conspiciant." 

—d. 
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VEGYESEK. 
Junius 6-án, szerdán, féltizenkettöre délelőtt, szerkesztői 

lakásunkon megjelentek t. Patay J., Csiky S., Bobory K. 
képviselők — tek. Tassy Károly, s Ötlik Greiza urak kíséreté-
ben, kifogást, s mint értettük, tiltakozást teendők lapunk 
43-ik számában f e l i é r t ' névvel aláirott budai tudósitás, s 
más, helylyel-közzel Bobory és Csiky S. úrról előfordult ki-
fejezések ellen, kijelentvén, hogy ezekben ők személyes be-
csületüket sértve találják, s azért tőlünk elégtételt követel-
nek. — Megértvén a kifogás nemét átalában, s a fönneve-
zett képviselő uraknál egyenkint a neheztelés tárgyát, köny-
nyü volt szerkesztői minőségünkben felvilágositást adni, 
mely felvilágosításnak közzétételét t. Patay és Csiky urak 
elégtétel gyanánt követelték, amit tehát e következőkben 
adunk. — Kijelentettük : 1) hogy budai tudósitónkuak, 
midőn czikkét irta, s nekünk midőn azt felvettük, tá-
volról sem volt szándéka személyeket sérteni, vagy amit 
mindenkinél igen becses kincsnek ismerünk, becsületen 
csorbát ejteni; 2) azért fölötte sajnáljuk, s budai tudósítónk 
is, ki különben jámbor kedélyű, csakhogy játszi ész, saj-
nálni fogja, hogy az említett szavak, melyek csak a kath. 
egyház jogainak védelmére voltak irva, az illető képviselő 
uraknál ilyetén értelmezésre adtak alkalmat ; 3) sem t. Pa-
tay, sem t. Csiky képviselő urakat ismerni eddig soha alkal-
munk nem volt, mely tények t. Csiky Sándor úrról lapunk-
ban említve voltak, azokat más ujságlapokból, különösen az 
egri ,Eger' lapból vettük át, mikint ezt a lapok átalános 
szokás szerint teszik, — ezt t. Csiky S. követelte, hogy mint 
átvetteket ,Eger'-ből nyilván mondjuk ki, — mink idéztük, 
(1. 10. sz.), hogy a 11-ik számban nem idéztük, oka csak az, 
hogy azon tényeket nem ,Eger', hanem egy hivatal tette 
,Egerben', most tehát teszszük ; 4) hogy ,Gellért' nevű tu-
dósításban, ugyszinte helylyel-közzel másutt is előforduló 
helyek, személysértési szándék nem levén, tárgyilagossá-
gukban nem mások, mint szójátékok, az irónak a hasonla-
tokban vagy ellentétekben irályi elevenségei, melyeknél 
mindig áll az : omnis similitudo claudicat, s ami gunyor van 
az ily kitételekben, az ily gunyort magok a képviselő urak 
parlementaris fegyvernek ismertek el ; 5) kijelentettük, hogy 
valamint a képviselő urak szabadon nyilatkoznak a haza 
előtt, ugy mink is, a sajtói törvények körében, nyilatkoza-
taikat irói szabadságunkkal érvelésbe akarjuk venni ezután 
is, amit, ök alkotmányos emberek levén, tűrni kötelesek ; 6) 
kijelentjük, hogy t. Patay J. és Csiky Sándor urak férfias 
nyíltságuk, magyaros egyenességük mellett, a külső illem 
szabályai között szigorúan megmaradva, nyilatkozatunkkal 
megelégedve távoztak, kijelentvén, hogy ők a kath. egyház 
kárára nem törnek, — hogy kérdéseikre az iró nevét ki nem 
adtuk, kötelességszerű hallgatásunkon megnyugodtak ; 7) 
Bobory Károly ur végteleneket végtelenül beszélt , a 
sokból megértettük, hogy az ellen tett kifogást, mint-
ha ö 1861-ben IX. Pius ellen a képviselőházban szó-
nokolt volna , — amit tagadott ; mink emlékezünk, ki-
től birjuk ezen adatot, de ha Bobory tagadja, ezt szavaival 
igazítjuk k i ; 8) távozván a három képviselő, t. Tassy és 
Ötlik urak kérésünkre még néhány perczig maradtak, 
fölszólittatván általunk, mit ítélnek az egész jelenetről ? 
Tassy ur mondá, hogy kedély-nyugalmunkat, nyíltságun-
kat , jószándékunkat beismerik és méltányolják; 9) mink 
pedig kijelentettük, hogy Bobory viseletéről saját házunk-
ban jogos panaszunk van, de különösen Patay és Csiky Sán-
dor urakban, maradván a politikai vélemények szabadsága 
közöttünk, mikint ezen fellépésöknél nyiltságuk tanú-
sította férfiasan magyaros, becsületes, bátor, határo-
zott férfiakat ismertünk fel ; Bobory nyugtalan viseletét t. 

Ötlik Gr. ur mentöleg indokolta. Igaz, sacerdos ubique emi-
net. Ennyit jó szándékunkban az egész jelenetről, és a fön-
nevezett képviselő urak kivánságára ; melyek, hogy sem 
belföldi, sem külföldi ujságlapoknak a magyar viszonyokról 
árnygondolatokra alkalmat ne adjanak, kinyilatkoztatjuk, 
hogy, kivéve Boboryt, a négy nádor-huszár (használva a 
szokott megnevezést,) az egyházi huszárral ügygyel-bajjal 
a loyalitás terén megmaradhat, valamint ez alkalommal 
megmaradott. Tüzes lovainkat féken szorítva tartottuk mind-
hárman. Ok határozott elvüek, mink is ; ők egyenesen 
nyiltak, mink is ; ök szeretik, használják a szólási szabad-
ságot, mink is; ők tisztelettel voltak irántunk, mink is irán-
tok; ök nem szeretik a felezéseket, s olyanokat, kik hideget 
és meleget egy lehellettel fújnak, mink sem ; tudjuk hánya-
dán vagyunk velők, tudja kiki mindig, hányat ütött az óra 
nálunk is; ők elveikben hajlithatlanok, mink is; ök meg-
elégedtek velünk, mink is velők, (adja az Isten, hogy min-
dig !) ; fogadják a férfias, magyar szavat, mink Í3 ; ezekben 
hasonlitunk egymáshoz : egy választ el — — az elv, a vé-
lemény, amit mink tisztelünk, s alkalmunk volt tapasztalni, 
hogy ők is, mint magyar hazafiak, tisztelik. Közel állunk 
mégis távol állunk, hasonlitunk egymáshoz mégis fö-
lötte különbözünk egymástól. 

Az öngyilkossági merények borzadalomig szaporod-
nak, már azon osztályba is betörnek, hol a vallásosság, az 
Isten félelme, a kötelességek kitartó teljesítése különös, sze-
mélyes erények. A poseni prot. hadilelkész, Bork, april 
29-én éjjel a vasútra feküdt, mely fejét el is metszette. Bork 
első hadilelkész volt, tudományos, kötelességeiben buzgó ; a 
kath. egyháznak élethalálra nyilt ellensége volt, kath. pap-
pal soha nem társalgott, Jézus istenségét, Rhode és más prot. 
lelkészekkel tagadta. Ez már második prot. lelkész két év 
alatt Poroszországban, aki öngyilkosságot követett el. — 
Valóban, a szentatya szavai minden lépten igazoltatnak, 
hogy a mai bölcseimi, állami, társadalmi tanok a religiot, az 
államot, a társadalmat őrlik, s a bűnnek már nincs gátja 
többé. 

A romai propagandának könyvnyomdája egykoron 
legelső volt az egész világon. Mikor I Napoléon 1809-ben 
Romát erőszakkal elvette, szokása szerint a könyvnyomda 
műkincseit, betüpéldányait a napoléonidák városának gaz-
dagítására, Parisba czipeltette. A szentszék 1815-ben hasz-
talan követelte vissza az elrabolt kincset ; tehát a pápák 
igyekeztek újra virágzásra emelni a nyomdaintézetet. IX 
Piusnak ebben is halhatatlan érdeme van, mivel Marietti 
turini nyomdászt Romába hivta, aki az egész nyomdát a leg-
czélszerübben berendezte, úgyhogy habár a párisi vagy 
bécsi cs. nyomdákat túl sem haladta, velők mégis versenyez-
hetik. Az igy uj virágzásra emelt nyomdát IX Pius meglá-
togatta, Mariettit megdicsérte, családi lakába belépett, apró 
gyermekeit magához eresztette, s atyjokat előttök újra meg-
dicsérte. A munka teljes folyamban vala, mikor a szentatya 
a nyomdába belépett. 

É r t e s i l é * . A Iiorváthféle alapítvány értelmében 
minden negyedik évben, legközelebb, 1867-ik esztendő foly-
tán, négyszáz forintnyi jutalom az 1864—67-ik magyar 
nyelven megjelent hittudományi munkák legjobbikának 
adatik ki. Feiszólittatnak tehát azon szerzők, kiknek e tu-
dománykörbe tartozó munkáik azon évek valamelyikében 
nyomtatásban megjelentek, hogy azokat f. évi juliushó 31-ig 
a hittani kar dékánjához (Üllői ut 7. sz.) küldjék be. Meg-
jegyeztetik azonban, hogy e felszólításnak koránt sincs az 
az értelme, mintha a be nem küldött munkák, melyekről a 
hittani karnak tudomása van, ne pályázhatnának. 

D r . Samassa József, 
a hittani kar e. i. dékánja. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Az egyházi szónoklat feladatáról a je-
len korban. — Egyházi tudósitások. — Könyvészet. — 
Vegyesek. 

Az egyházi szónoklat feladatáról a 
jelen korban. 

Nagyon csalódnék, ki az egyházi szónoklat 
eredményéből felette sokat igérne magának ; de 
ép oly hibás lenne igen csekély vagy épen semmi 
fontosságot sem tulajdonítani neki. Csak a jól rende-
zett hivatásbetöltés lehet gyümölcsös, áldáshozó, jól 
rendezett pedig csak akkor, ha annak valamennyi 
egyes részeire, kötelességeire kellő szorgalom fordit-
tatik : „internorum curam in exteriorum occupa-
tione non minuens, exteriorum providentiam in in-
ternorum sollicitudine non relinquens" — mondja 
Nagy Leo. A lelkipásztornak nem szabad hivatala 
egyik részét is tíílbecsülni a másiknál, ennek ká-
rára. Nemcsak a prédikálás, hanem a kisdedek ok-
tatása szintúgy, mint a betegek látogatása és sze-
gények ápolása egyaránt szigorú kötelességei a 
lelkipásztornak : „si linguis hominum loquar et 
angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum 
velut aes sonans et cymbal um tinniens." 

Tagadni azonban még sem lehet, hogy, ha a 
papi hivatás átalában is, különösen napjainkban 
igen nehéz és fontos, ugy annak kiválóan azon ága, 
mely az Isten igéjének hirdetésében áll, a legna-
gyobb gondot és szorgalmat igényli tőlünk. 

Nem fogok alanyi nézetekre támaszkodni, mi-
dőn ezen állitásomat bebizonyitandom, hanem csak 
a tárgyilagos szabályokat, törvényeket, a tant s az 
egyház gyakorlatát veszem alapul, úgymint ame-
lyekben a legmélyebb bölcseség s századok tapasz-
talása le van rakva, megemlékezvén egyszersmind 
Ezechiás látnók ama szavára: „vae prophetis insi-
pientibus, qui sequuntur spiritum suum.a 

I. 
Mily fontos, mily kitűnő állást foglal az egy-

házi szónoklat a lelkipásztorkodás körében, eléggé 
tanusitják az egyházi törvényeknek, e tárgyra min-
den időben forditott komoly gondoskodásaik s in-
tézkedéseik. Az egyház elejétől fogva az Isten igéjé-
nek hirdetését és hallgatását, a vasár- és ünnepnapi 
isteni szolgálatokkal akkint köté össze, hogy ezen 
minden időre és népekre nézve maradandó üdvin-
tézményben, ez, amannak kiegészitő részét tegye, s 
s a hivek szintúgy kötelesek legyenek a prédika-
cziót, mint a sz.-misét hallgatni, más részről pedig 
a lelkipásztorokat — minden időben — az egyházi 
szónoklat gondos és lelkismeretes gyakorlására, a 
legnagyobb nyomatékossággal kötelezé. Az elsőre 
nézve tanúskodik Bona bibornok, irván: „Hic mos, 
numquam interrupta serie ab initio Ecclesiae usque 
ad nostra tempóra servatus est, ut inter missarum 
celebrationem proxime post evangelium, sermo sive 
homilia vel tractatus haberetur." (Rer. liturg. lib. 
II. cap. 7.) A negyedik carthagói zsinat (398. évb.) 
a hiveket oly szigorúan kötelezi erre, miszerint ha-
tározá: „sacerdote verbum faciente qui egressus de 
auditorio fuerit, excommunicetur." (C. 63. D. 1. de 
consecr.) Mely rendeletet a tridenti sz. zsinat ekkép 
fogalmazá: „Moneat episcopus populum diligenter, 
teneri unumquemque parochiae suae interesse, ubi 
commode id fieri potest, adaudiendum verbum Dei." 
(Sess. XXIV. de réf. c. 4.) Már pedig, ha a világi 
hivek az Isten igéjét mindenkor hallgatni kötelesekj 
akkora lelkészeknek is mindenkor kell azt hirdetni-
ök. — Az egyház azért, az Isten igéjének hirdetését, 
a lelkipásztorok munus praecipuum-ának tartotta 
minden időben. Mily nagy fontosságot tulajdonítot-
tak annak magok az apostolok, kimutatja — aqui-
noi sz. Tamás nyomán, ki azt szinte „munus prin-
cipalissimum"nak nevezé .— XIV-ik Benedek pápa, 
„de synodo dioecesano" czimü hires munkájában, 
utalván az apóst, cseleked. 6. részére, mely szerint 
azok, apostoli hivataluk egyéb teendőit a diaconu-
sokra átruházván, csupán az Isten igéjének hirde-
tését kizárólag maguknak tárták fenn ; továbbá sz. 
Pál apostolnak a corinthiusokhoz irt I. lev. 1-ső 
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részére, hol azt mondja: „non misit me Christus ba-
ptisare, sed evangelizare" ; végre ugyanazon apostol 
Titushoz irt II. lev. 4-ik részére ; „praedica verbum, 
insta opportune" etc. Ezen rendkivüli fontosság miatt, 
mely a predikálásban helyeztetik, az Isten igéjének 
hirdetése hosszú időn át a püspökök kizárólagos 
jogaihoz tartozott. Possidius, mint valami szokatlant 
és rendkivülit emliti azt, hogy sz. Ágostonnak már 
mint egyszerű áldozárnak Valerius püspöke meg-
engedé a prédikálást; szintúgy aranyszájú sz. Já-
nosról dicsérőleg hozza fel Palladius, hogy még 
midőn nem volt püspök, már is prédikált s mintegy 
a püspöki előjogokat előre gyakorlá. Csak a későbbi 
századokban engedtetett meg nyugaton a püspökök-
nek, miszerint magokat a „ministerium verbi Dei" 
gyakorlásában helyettesíthessék, szigorúan megha-
gyatván nekik azonban, hogy erre a legjobb s leg-
alkalmasabb erőket válaszszák. A negyedik lateráni 
zsinat (1215) például ezeket rendeli: „quum saepe 
contingat, quod episcopi... per se ipsos non suffi-
ciant ministrare verbum Dei populo : generali con-
stitutione sancimus, ut viros idoneos ad sanctae 
praedicationis officium salubriter exsequendum assu-
mant potentes in opere et sermone." A negyedik 
carthágói zsinat (398) „Episcopus nullám rei fami-
liáris curam ad se revocet, sed lectioni et orationi et 
verbi Dei praedicationi tantummodo vacet." (C. 6. 
dist. I. XXXVIII.) Ezen rendeletek további meg-
határozására a tridenti sz. zsinat (sess. V. de ref. 
cap. 2.) ezeket parancsolja: „Archipresbyteri, ple-
bani, et quicumque parochiales ecclèsias... quo-
cumque modo obtinent, diebus saltern dominicis et 
festis solemnibus ' plebes sibi commissas pascant sa-
lutaribus verbis.. . Id vero si quis eorum praestare 
negligat,... provida pastoralis episcoporum sollici-
tudo non desit . . . Itaque ubi ab episcopo moniti 
trium mensium spatio muneri suo defuerint, per 
censuras ecclesiasticas cogantur." S lia a további 
intézkedés ez ügyben (Sess. XXIV. de ref. cap. IV.) 
mely szerint advent és nagyböjt alatt, ha azt a 
püspök czélszerünek találná — mindennap, vagy 
legalább háromszor egy hétben — szentbeszéd tar-
tatni rendeltetik, a gyakorlati életbe nem is ment 
át : mégis ebből is kitetszik az egyház szelleme s 
magas gondolkozása, mily nagy súlyt helyezett az 
az egyházi szónoklat feladatában. Ezen szellem in-
dította boromaei sz. Károlyt is, midőn első majlandi 
tartom, zsinatban e szavakat mondá : „nos, auctori-
tatem s. Tridentini concilii et veterum patrum se-
cuti, in Domino liortamur, ut to to pectore in hanc 

curam incumbentes, greges sibi commissos verbo 
Dei pascant." S a legújabb kölni tartományi zsinat, 
(melyet a „Religio" mult évi számaiban ismertet-
tem) mily magasztosan szól az apostoli hivatás ezen 
ágáról: „Gravissimum sane et plane eximium sacri 
oratoris est munus. Originem enim si attendis, pro-
phetarum, apostolorum ipsiusque Christi premit, 
vestigia; si finem, Dei omnipotentis gloriam et ani-
marum provehit salutem; si res, quas enunciat, di-
vina pandit mysteria ; si illos. ad quos loquitur, 
animae immortales et Christi sanguine redemtae vo-
cem ejus auscultantur ; si adversarios, contra quos 
nitendum est, portae inferi validissimas objiciunt 
acies; si auxilia, quibus juvatur, Ecclesia opem di-
vinam implorât, Spiritus S. gratia, Christus ipse ei 
praesto est; si denique laborum praemium, „fulge-
bunt, qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stel-
lae in perpetuas aeternitates." Ily magasztos fény-
polczot, ily rendkivüli nagy fontosságot tulajdonit 
tehát maga az egyház az egyházi szónoklatnak! 

II. 

Azonban, valamint egy hivatal sem követel 
annyi buzgóságot, oly nagy erőmegfeszitést és szor-
galmat, egy sem találkozik annyi nehézséggel, egy 
sem érezteti velünk annyira gyengeségünket: ugy 
viszont egy hivatal sem foglal maga magában annyi 
és oly hatalmas ösztönerőt, annyi ingert a nehézsé-
gekkel megküzdeni, s minden akadályokat legyőzni, 
mint épen az egyház szónoki hivatal. — „Az egy-
házi szónok — irja Dubois — ha áldáshozóan akar 
működni, mindenek előtt kell, hogy hivatása nagy-
ságától s annak kérlelhetlen szükségességétől át 
meg áthatva legyen. S lehet-e valami nagyobb fon-
tosságú hivatás — mely a tanulmányozást — s 
minden erőmegfeszitésünket inkább kiérdemlené, 
mely egész odaadásunkra méltóbb lenne, mint : a 
hitetlenség lefegyverezése, a közönyösök fölébresz-
tése, a bűnösök megtéritése, az igazak megerősitése, 
s mindnyájak megszenteltetése ?" „Az egyházi szó-
noklat — Istentől kiszabott czéljánál fogva, az örök 
igazság szavának — minden helyen és időn át tör-
ténő ezer meg ezerféle ismétlése, ama nagyszerű 
megbizatásnak : „docete omnes gentes" egész vilá-
goni folytatólagos teljesítése, azon eszköz, mely az 
Istentől különösen arra állíttatott fel, miszerint min-
den lélek és sziv az igazságnak meghódoljon, és az 
egész világ a hit igája alá meghajoljon. „Ecce dedi 
verba mea in ore tuo, ecce constitui te super gentes 
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et super régna , ut evellas et destruas, et dissipes" ; 
(Jer . I . 9.) a világ örök birájának az idökön át szün-
telen kiáltó szava : „clama, ne cesses, quasi tuba exalta vo-
cem tuam, et annuncia populo scelera eorum ;" — az egy-
háznak mint Istentől fölhatalmazott tanítóhivatalnak min-
denütt jelenlévő élő organuma, a legszilárdabb vára, s leg-
rendületlenebb erőde a keresztény vallásnak ; szóval a világ 
végéig maradandó s a legünnepélyesebb módon szüntelen 
nyilatkozó, s mindig tovább és tovább terjedő kinyilatkoz-
teltáScíi az Istennek, az emberek előtt. Magára az egyházra, 
mint Krisztus titkos testére nézve, szükséges föltétel s benső 
életének nyilatkozata kifolyása, szivének ütere, mely által 
az ő isteni fejéből kiáradó magasabb életerő minden tagjaiba 
átmegyen; — az igazság nélkül ugy mint a malaszt nélkül, 
s a tanítás nélkül ugy, mint a papság és áldozat nélkül az 
egyház élete, s minden tagjai eldermednének. Pusztán és 
elhagyottan néznének ki a templomainkhoz vezető ösvé-
nyek, az oltárok, és minden malasztforrások, ha az Isten 
igéje elhallgatna. Az isteni szolgálat magasztos titkaival s 
mély jelentőségű symbolumaival nem értetnék többé senkitől, 
s üres árnyképekké sülyednének le azok az emberek előtt ; 
s mivé lenne az egész kereszténység élete az egyházban, 
ha annak legközelebb forrása, a vallás öntudata szüntelen 
nem áradozna, s mindig fris vizet nem bugyogtatna ki ? A 
kath. egyház tagjainak élö fris és tiszta vallási öntudata 
kölcsönözi Krisztus titkos testének az életet és tevékenysé-
get, belőle forrásozik a vallás s egyházhozi lelkesültség és 
buzgóság, belőle árad ki az élet tevékenységét előmozditó 
erö. De ez csak akkor és ugy történhető, ha egy egész a 
lelkesültségig fokozott meggyőződés áradoz azok ajkairól, 
kik hitöket a szent tudomány tüzénél melegítették fel, ha 
azon meggyőződés szól belölök, mely magával tisztán és 
erősen állván, életet és világosságot képes terjeszteni maga 
körül ; akkor s csak is akkor lesz képes az ő szavuk vilá-
gossága s lelkesedésök tűzereje által átmelegedett beszédök, 
minden az egyház öntudatával biró lelkek benső hiterejét 
égő lángra gyulasztani, s e lángból az egyházban mindig 
fris és ilju életet fejleszteni." (Zeitschrift für d. ges. Theolo-
gie.) Buzgó tanulás s még buzgóbb ima, gyümölcse, az egy-
ház isteni tanának hü kinyomata, s a menynyei tűz által 
fölmelegedett sziv áradozása, kell, hogy bevezesse a sz. be-
szédet a szivekbe, megvilágosítsa a lelkeket, átváltoztassa s 
meghódítsa a szellemeket. Csak akkor, ha az egyházi szó-
noklat ezen apostoli szellemmel, hévvel és erővel fog gyako-
roltatni, mindig tovább és tovább terjedend győzedelmeske-
dendik, s hóditand az isteni igazság e földön, akkor válik 
az csak világhóditó hatalommá, mely által a kath. egyház 
nagyszerű missioját betöltendi s az emberiséget ama szép 
jövöbe vezetheti, hol „az igaz, a kath. kereszténység, neki, 
egyedüli és átalános igazsággá, egyedüli s átalános erkölcs-
tanává, egyedüli s átalános cultusává, s egyedüli s átalános 
törvényévé fog lenni." — De ezen szép jövő, tán még soha 
egy korban sem látszott oly messze lenni, mint épen a mi 
napjainkban. S mennél távolabb látszik tőlünk az egyház-
nak ezen czélja, mennél nagyobb, mennél süriibb akadályok 
emelkednek az egyház ezen nagyszerű hivatásának betöltése 
ellen, annál nagyobb a feladata, annál nagyobb a nyilvános 
tanítás, vagyis az egyházi szónoklat erömegfeszitésének 

szüksége, mely által különösen ki a világba, s be az embe-
rek közé hatnia, s az idők folyamát határozottan megra-
gadnia kell. (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás-

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST,jun. 12-én.(Vége.)A kényszeriskola,az államokta-

tás, az egyedáruság sehol sem hajtatott végre oly teljességgel, 
mint Németországban, különösen Porosz- s Bajorországban. 
Badenben a kőmives zsarnokok csak mult évben láttak a 
dologhoz, azért elkéstek. Méltó tehát az államoktatás-
nak behozatalát ezen országokban is különös figyelemre 
méltatni. 

A westphaliai béke értelmében az iskola ,annexum 
cultus exercitio' volt, azért egész a jelen századig a katho-
likusok saját iskoláikat magok kormányozhatták a prot. 
fejedelmek alatt. III. Vilmos király, mikint I I Fridrik min-
denkit saját módja szerint boldogítani akarván, az absolu-
tismu8t nemcsak megalapitá, hanem legszélesebbre is kiter-
jesztő. Hardenberg korlátnok volt a legalkalmasabb esz-
köze. I I Fridrik kőmives, vallástalan, gúnyorász bölcsész 
volt, — Hardenberget pedig Niebuhr 1813 apr. 15-én irott 
levelében „den elendesten Menschen," Stein pedig „halb 
Fuchs, halb Bock"-nak nevezte. Háromszor házasodott, há-
romszor elvált törvényes nejétől, kifogyva testi erejéből, el-
meháborodásba esve, Genuában a rosz hirü H. . . . személy 
karjaiban halt meg. „Wie schrecklich war sein Tod !" irja 
Voss an Dorow Lajos. Hardenberg kormánytana terroris-
mus, anglomania, forradalom volt. Az iskolák a családtól, a 
vallási községtől, az egyháztól elvétettek, lettek a politikai 
községnek, s ez által az államnak tulajdona. Minden fiu 7-ik 
évétől 14-ig iskolába tartozott járni , melynek schulmajszte-
rét a kerületi Vorstand nevezte. Ez a kényszer. Amelyik 
fiu 14-kig évét September 30-a helyett october 1-én zárta be, 
az azon évre még beíratott. A gymnasiumok politikai kerü-
letnek lettek birtokai, s a minister valamint a kerület ügyeit, 
ugy a gymnasiumokat is középpontból kormányozta, ö ne-
vezvén tanítókat. Ez a központosítás, mely szükségképen 
minden vallásfelekezetiességet kizár. — Az" egyetemek egye-
nesen az államé lettek, az állam pedig a királyé volt, az 
egyetem ,királyi' nevet vett fel. Ide a király nevezett taná-
rokat, megvolt az egyenes egyedáruság, mely a gymnasi-
umokra is kiterjesztetett, maradván a kerületnek joga fi-
zetni a gymnasiumok költségeit, a községeknek pedig fizetni 
az iskolaadót. Csak ily férfiak hozhatták be ezen oktatás-
tervet : sajnáljuk, hogy az ,Uj korszak'férfiai ilyenek oldala 
mellé állanak hasonló tervökkel. 

Bajorországban az egyház, a vallásos község, a család 
oktatott, nevelt. Ikstätt volt az első, ki 1774 mart. 27-én a 
tanitási hiányokról szólva, a prot. poroszországi rendszert 
dicsérte. Károly Tivadar a prot. terv létesitésére az első lé-
pést megtette, midőn herczeg Bretzenheim, fiát, átalános is-
kolatanács elnökének kinevezte, a kolostorokra szabván, 
hogy a herczegnek évenkint e hivatalért 150,000 frtot fizes-
senek. Az iskola a fejedelem birtokának mondatott ki. I 
Miksa alatt tovább ment az ügy, Montgelas minister be-
hozta az ujonczozást, be az iskoláztatási kényszert is. „Mont-
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gelas, irja felöle Arndt , ') az illuminatusok iskolájából ke-
rült ki, mely iskola a hazának Delberget, Benzel-Sternauet 
adott. Montgelas a királylyal jött a franczia határokról mint 
szegény, eladósodott nemes ember, most kénye kedve szerint 
országol a király helyett, milliomokra bir, erkölcstelensége, 
botrányosságával gúnyolja a bajor becsületességet. Kor-
mányzása gyűlölt, elátkozott ; főelve : csalárdság, felvilágo-
sítás, — iránya a legkényelmesebb ministor-despotiával min-
dent Prokrustes ágyába szorítani, vallást, 'erkölcsöt, becsü-
letességet aláásni, a népiességet kiirtani, kormánya az irká-
szok hizlalása. E férfit minden becsületes német ember át-
kozza, a francziákkal együtt nemzeti csapásainknak oko-
zója." Ily ember képes volt a családon, az egyházon a nagy 
merényt elkövetni, a kényszeroktatást behozni. Mint illumi-
natus, korának libéralisa volt ; azért s a jná l j uk , hogy az 
,Uj korszak' magyar férfiait oldala mellett, hasonló törek-
vésben látni kényszerülünk. 

Az első lépés sikerült, a kőmivességhez szegődtek, az 
illuminatusoknak, az akkori kor liberalismusának dicsére-
teire, kedvezésoire sohajtozó kath . papok erősen támogat ták 
a botrányos erkölcsű, még botrányosabb elvű ministert. A 
király, a kormány egyetemes schulmeistereiban töltötte ide-
jét . Külügyei nem levén, az volt egész belügye. A plébános, 
mint természetes schulinspector meghagyatott , de az állam 
nevében volt az, 1841 aug. 1-től ,királyi schulinspector' ne-
vet kapott, hogy hivatalának jellege még inkább ki tűnjék. 
„Mint helyi schulinspector, irja a minister 1844 apr. 15-én, 
a plébános államszolga, s azért egészen a politikai hatósá-
goknak van alávetve." 

Az állam birván az iskolákat, ő nevezvén a tanítókat, 
ő rendezvén a tanitási tá rgyakat , a püspöknek csak nézési 
joga volt. Az oktatási egyedáruság nem tűr. magán, szabad-
iskolát, engedély nélkül senkinek sem volt szabad iskolát 
nyitni. A concordatum ígért szabad papneveldét, de midőn 
1864-ben a speyéri püspök saját pénzével kisebb papnevel-
dét nyitott, a kormány ezt bezáratta, mint „ein, unter jeder 
Voraussetzung unstat thaftes Unternehmen." I t t is az elemi 
tanoda nem vallásos, hanem a politikai községnek tulajdona, 
mint ilyen semmi vallásos felekezetességgel sem birhat. Epen 
mint t. Schwarcz Gyula urnák tervében. A gymnasium és 
egyetem az állam tulajdona, azért országos egyetemz=Lan-
desuniversität , országos gymnas ium=Landesgymnas ium, 
épen mint t. Schw. Gy. u rnák tervében. A falusi, az elemi 
tanodák inspectora a helybeli plébános, aki hivataloskodásá-
ban chapeau-bas-t, aranyos gallérú f rakkot , és gyiklesőt 
tartozik viselni ; fölöttök kerületi oberschulinspector tiszt-
kedik, az esperesek egyike. E hivatalra mindig a kormány-
tól jön a kinevezés. 2) A középtanodák felügyelője világi 
volt, vagy pedig a kerületi elemi iskolák oberschulinspectorok 
közöl az, aki leginkább szolgalélek volt, k inek a ministeri 
leiraton kivül más lelkismerete, más evangeliuma nem volt. 
— Az egyetemet nem kell említeni, mily én volt. 

') Beherzigungem vor dem Wienercongress 1814. 
Lukas emliti, hogy egy schulinspector épen az iskolában volt, 

mikor beteghez hivatott, figyelmeztetéssel, hogy nincs halogatásra idő. 
A buzgó schulinspector ur sietett a beteghez azon ruhában, melyben volt. 
Belép a beteghez, a beteg látván à nempápi öltözéket, felkiáltott: ,nein, 
nein; den Gerichtsdiener nicht, -r^deh Herrn Pfarrer hol't mir, den Herfn 
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S mi volt ezen erőszakolt schulmeistereinak a gyü-
mölcse ? Lallemant, monpellieri orvos, 1819-ik évben hiva-
talosan bevallotta, hogy 10 tanoncz közöl, k ik az államisko-
lába já rnak , egy romlatlant, egy szüzet nehéz találni. Mon-
talembert a szószékről mondá : a rákfene minden intézeten, 
collegiumon, mindenen rág, amit csak az uralkodó egyetem 
létrehozott, hova mink a mi gyermekeinket küldeni kény-
szeríttetünk, hogy azokat szüztisztán beküldve, mocskosan 
kap juk vissza. Nem rontja-e meg őket egészen a hitetlenség, 
az istentelenség ? Kérdés, nevelhet-e az állam másképen ? 
Erre az ,Uj korszak' tisztelt férfiai bebizonyító tagadó vá-
laszt alig adhatnának. Hogy pedig a vallásos felekezetes-
ségböl kivetkeztetett iskola vagy nevelde más i f jakat ne-
veljen, arra bebizonyitott példákat alig fognak előhozhatni. 

Hogy is ne ? A franczia elemi tanodákban legújabban 
is a kormánytól kiküldött vizsgálók az iskolamesterektől e 
kérdésre : mint tan í t ják a vallástant ? válaszul adák : ily 
ostobaságokkal nem töltjük az időt. Pécsről is jött ilyféle 
indítvány, hogy a néptanítók ne tartozzanak a kátéval baj-
lódni. Pas-de-Calais départemontban egy iskolamester 20 
kath. iíjut a protestantismusra csábitott.3) Poroszországban 
szinte azt mutatta a tapasztalás. 4) „Az iskolamesterek, igy 
ir Menzel, tudvágyukban mohón nyelik azon keveset, amit 
nekik a lapok nyúj tanak, a mindentudásvágy büszkeséget, 
a büszkeség engedetlenséget, forradalmi szellemet szül ben-
nök." Badenben a forradalom zászlóvivői 1848-ban a dorf-
schulmeisterek v o l t a k . A würtembergi kormány a forra-
dalom leveretése után kibocsátott kiál tványában mondta : 
„Es ist eine notorische Thatsache, dass, wie in andern deut-
schen und ausserdeutschen Ländern, so namentlich auch in 
Wurtemberg, viele Mitglieder des Schulstandes, insbesondere 
Volksschullehrer, in den politischen Bewegungen der ver-
flossenen 2 J a h r e eine hervorstechende Rolle gespielt, uud 
an den Unternehmungen zum Umsturz der bestehenden Re-
gierungen theilweise sogar als Anstifter und Führer sich 
betheiliget haben." ®) Ezek monarchicus schulmeistorek vol-
tak , mégis ilyenek le t tek; milyenek volnának t. Schw. 
Gyula ur által berendelt, s a democratia fejlesztésére küldött 
iskolamesterek ? 

Félszázados oktatáskényszernek ez volt a gyümölcse. 
Amit lapunk 21 sz. 165 lapon mondtunk : „Az oktató állam, 
vagy is a kényszeroktatás ellenkezik a dogmával, a szülők 
természeti jogával, hoz pedig erkölcstelenséget, szellemi el-
törpülést," e levélsorozat végén ismételjük. Ugyszinte, amit 
ugyanot t mondtunk : „különös átok van az államon, amit 
csak az egyház nélkül, az egyház ellen kezdeményez, abból 
önmagának mérget készít. Mit nevelt ? Hyennákat , a tár-
sadalom ostorait, Catilináit," az értekezés adataira támasz-
kodva másodszor mondjuk. Természet-elleni eljárás nem te-
rem jó gyümölcsöt. De ha legalább az elme műveltségére 
tett volna valamit ! 

Igaz hogy ily kényszeroktatás mellett többen tudtak 
olvasni, irni, de többen vesztették el egyszersmind az ész 
természetes elevenségét, rugékonyságát. Az államoktatás 

3) Hist. pol. Bl. 12 köt. 308—314 lap. 
*) Lukas i. h. 150 lap. 
s) Kirchl. polit. Bl. aus der oberrein. K. Provinz 1853. 267 lap. 
8) Wiirtemberger Staatsanzeiger 1850 aug. 7-i szám. 



butit, ostobává tesz. Ez Németországban átalános panasz. 
Az ifjú üres formaságokba szorittatik, lesz félénk, pulya ; 
sokféle előismerettel töltetik meg a feje, amit sem megemész-
teni, sem tovább fejleszteni nem bir ; tanul legtöbbet, ami-
nek egész életében hasznát nem veszi. A tudás látszata mel-
lett egészen tudatlan, a betanult formákat elszavalja, érteni 
nem tud, lesz ostoba. Az állami oktatás a lángelmék kopor-
sója, a középszerű tehetségnek kinpadja. „So bildet man 
denn die rechten Flachköpfe, wie sie aller Orten und Enden 
laufen, die von Allem etwas capiren, vom Ganzen nichts," 
irja egy német tudós. Cylerts minister hivatalnokait azok-
ból választotta, kik kitűnő bizonyitványnyal végezték pá-
lyájukat, nem ment velők semmire, kért tehát, küldjenek 
neki olyakat, kik secundával végezték iskoláikat. Mainhold 
irja : „Soha schulmeister körmei közé nem estem. Magam 
voltam magamnak mestere, mégis prédikátor és hittudor va-
gyok ; ámbátor napnap mellett tanulmányozással foglalko-
zom, fogadnék, hogy ha egy berlini schulmeister kezébe ke-
rülnék, legfölebb unterquartára találna érettnek." Ohlwald, 
greifswaldi hittanár is irta : „ha valamely schulmeister ma 
examinálna, legfölebb tertiát kapnék. Annyira elüt az állami 
központositott iskoláztatás az élettől. Hogyan lehetne ez 
uton eredeti és valóban nagy férfiakat kapni ? A régi pe-
dantok legalább jó latinra megtanítottak, az ujabbak erre 
sem képesek többé." 7) Tek. Schw. Gyula ur mondhatná, 
hogy czélszerüen rendezi az iskolákat, tehát lángelméket 
fog adhatni ; mintha azon német tudósok nem eleget törték 
volna fejüket, hogy az iskolát czélszerüen rendezzék. 

Jó az oktatás, nincs ki átalában kárhoztatná ; de hogy 
minden bajnak orvosszere legyen, amint gondolják, nagy 
csalódás. Stephenson György, a vasutak, gőzhajók feltalá-
lója, olvasni sem tudott. Menzel irja : „Stephenson wurde 
das Génie eben nur dadurch, dass er nicht dummgeschult 
wurde." 8) „Eltem 18-ig évéig, irja Humboldt, egész tudomá-
nyom annyi volt mint semmi. Tanítóim nem is gondolták, 
hogy valaha valamire vihessem, mégis felvittem. Wäre ich 
der jetzigen Schulbildung in die Hände gefallen, so wäreicli 
leiblich und geistig zu Grunde gegangen." 9) „Es wäre bes-
ser, wenn wir s tarke Krieger statt Staatshämorrhoidariusse 
erzögen" irja Menzel. 

Legyen elég a negativ czélra ezennel. Csak az volt a 
czélünk, hogy az ,Uj korszak' jeles férfiainak, különösen t. 
Schwarcz Gyula urnák, és akik mult év augustus havában a 
P. Naplóban szóltak, terveik gyülöletességét, természetelleni-
ségét kimutassuk. Salamon Ferencz tervét alá nem Írhat-
juk ; de ha ezen terv és az ,Uj korszak' t. férfiai által vita-
tott kényszeroktatás, állami központositott iskolázás között 
van a választás, két kézzel ragaszkodnánk Salamon tervé-
hez, a szabadsághoz. 

Mily elvei vannak a kath. oktatásnak, nevelésnek ? 
mily viszonyban van ez az állami hatalommal ? elmondhat-
juk, ha szükség lesz reá. Elég legyen itt a föelvek legföb-
bikjeit említeni, hogy a szülőnek természeti kötelessége és 
igy joga is van a gyermeket nevelni, oktatni ; az egyháznak 
Istentől kiszabott kötelessége és joga van ugyanazt tenni, 

') Lukas i. h. 160 lap. 
8) Literaturblatt 1863. 5-7 lap. 
') Lucas, i. h. 162 lap. 

teszi saját küldetéséből ezt, oktatva a felnőtteket, a jövendő 
szülőket,hogy ezek oktathassák,vagy oktattathassák gyerme-
keiket, a felelősség rajtok maradván, hogyan van kinevelve 
gyermekök ? Az állam közbeléphet, hol segélyére szükség 
van, de csak akkor, — és ha közbelép, nem sajat hivatásából 
tanit, hanem segiti a szülőt, az egyházat kötelességeik telje-
sítésében. Nem segíteni, amikor a segélyre szükség van, vagy 
a szülőt, az egyházat feleslegessé tenni, kiszorítani az iskolá-
ból — bün, az hanyagság, ez jogtiprás, zsarnokság. Ott köte-
lességet mulaszt, itt másokat a kötelesség teljesítésében gá-
tol. Nem semmi az állam az iskolában, de minden sem ; amit 
tesz, jogosan csak a szülő és az egyház nevében tehet, ma-
radván maga joghatalom, nem pedig universaler schul-
meister. 

NYÍREGYHÁZA, máj. 24-én. IIa honunk egyéb tá-
jain is annyira kedvelt a pálinka, mint Nyíregyházán s 
átalán egész Szabolcsban : fölötte szomorú jövendőnek né-
zünk eléje. Igaz, Nyíregyháza nagy része tótajku, de Szent-
Mihály, Kemecse, Orosz stb. községek magyarok, mégis 
nem áll itt sem munkába senki, ha csak pálinkát nem kap. 
Ez az alku első feltétele : „adnak-e pálinkát"? s már annyira 
megy, hogy egy földbirtokosnál Nyíregyházán két kőmives 
18 nap alatt 52 iteze pálinkát fogyasztott el, de annál keve-
sebbet evett, úgyhogy csudálkoztak rajta, mint élhet meg 
egy munkában fáradó ember ily kevéssel. Bizonyos fuvaros 
déltájban panaszolkodván, miszerint az nap csekély kere-
sete volt, azon kérdésre : hogyan ? feleié : „mivel — úgy-
mond — ma csak egy meszely pálinkát ihattam meg." Vá-
rosunk el van özönölve korcsmákkal ; egytől egyig mindeni-
ken e felirás : „Fő spiritus- és pálinka-mérés." Még rith-
musokban is csábítják az embereket ; a vaspályához vezető 
ut melletti betérőn ily meghívás olvasható nagy durva be-
tűkkel : 

Ez a hires Szarvas korcsma 
Etellel itallal jól ellátva 
Ide jöjj be és ne fuss 
Itt a legjobb bor s legolcsóbb Spiritus. 

Megrontván a szesz a vért;öngyilkosságra utat nyit.Jan.hóban 
ketten végezték ki önmagukat. Mindkettő protestáns. Egy 
csak azért, mivel neje nem oly ételt főzött neki, aminőt kivánt. 
Az egyik igen szegény volt ; tehát a kórházból temettetett : 
azaz egyszerűen a város kocsiján vitetett ki. A másik jobb 
módú levén, egész pompával s szokott szertartásokkal taka-
ríttatott el. Óhajtandó, lia a Sziiz Anyánk pártfogásába aján-
lott mértékletességi egylet nálunk is mindinkább meghono-
sodjék, mint Galiczia határain, ahol bámulatos eredménye-
ket képes felmutatni. 

Krakótól nem távol, Sizena nevű helységben 7839 
tagja vagyon ez egyletnek, s lehet mondani a visszaesés a 
legritkább esetek közé tartozik; de az ottani plébános, 
Blassinszki Béla, oly tevékenységet is fejt ki, mely csak az 
Isten különös kegyelméből magyarázható ki. Vagy 25 éve, 
hogy e téren fárad, a korcsmák 8 — 10-röl egyre apadtak lc, 
a nép józan és szorgalmatos. Kiváló gondot fordit az átalá-
nos (generalis), s gyakori gyónás terjesztésére s oly siker-
rel, hogy seregenkint tódulnak hozzá a népek, 15 sőt 20 
mértföldnyire távúiról s miután csak a kellő oktatás s szigor-
lat kiállta után bocsátja őket a szentgyónáshoz, mig min-
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dent be nem tanulnak, két, sőt több hetekig szállást bérelve, 
időznek naponta zsúfolt temploma körid. Hajnalpírtól esti 
9-10-ig a templom soha sincs bezárva. Itt történik az okta-
tás, s akik eléggé oktatva készek a szentgyónáshoz, segéd-
papjaival meggyóntatja, s ezek mennek énekelve imád-
kozva ; mások ismét jönnek, s ez igy tart szünet nélkül. 
Akik munkába sietnek vagy haza jönnek : dolgozó szereiket 
kün hagyva, betérnek, nem különben a más általmenök is 
imádni a véghetlen kegyelmű Oltáriszentséget. 

A plébános s káplánya éjjel-nappal fáradnak a nép 
tanitásán, aki iránt oly lángoló szeretettel viseltetnek, mint 
Jézus valódi képviselői, mint egy Paulai szent Vincze, mint 
azt a „Das Buch der heiligen Liebe" szerzője, Donin Lajos 
csak óhajtja. 

E mértékletességi egyletet számos buzgó lelkész szer-
vezi az ő utmutatásai szerint, különös ügyességet fejt ki a 
felső zubriczai lelkész Jablonszki János, ki IX. Pius által 
megerősített szabályokat tót nyelvre téve, Budán 1858-ban 
kinyomtatatta. 

Magyar hiveink közt is sok helyen szükség lenne ily 
képesség, erély- s kitartásra, mivel megdöbbentő mérvben 
növekedik a pálinka — szenvedély ! 

rr 

GYOR, jun. 1-én. Mult hó 26-án a sz. Orsolyáról ne-
vezett zárda-sziizek egyik tagját temettük. A megboldogult 
élt 66 évet, szerzetesi fogadalmaiban töltött 41-ét, tanitott 
35 éven át. Elt mint egy hivatását ismerő zárdaszüznek 
élnie kell. Elt másoknak, anélkül hogy saját üdvéről meg-
felejtkezett vona. 

Sokkal több évet töltött már a nevelési pályán mint-
sem hogy joggal ne kérhette volna, hogy attól fölmentessék. 
Ö azonban ezt nem tette. Tanúi voltunk, midőn fönöknéje, 
méltányolván agg korát, őt a további működésre kérte föl, 
válasza volt : elöljáróm akarata ; Domine, si adhuc populo tuo 
sum necessaria, non recuso laborem : fiat voluntas tua ; s 
uj erővel lépett a terhes pályára, Isten parancsát látván 
mindenben, nem csuda, hogy leánykái körében mindig öröm-
mel s legnagyobb önfeláldozással foglalkozott. Szeretetből 
indult ki, működése is szeretetet lehelt, szeretetet eredmé-
nyezett. Láttuk, tapasztaltuk csaknem naponkint. A szere-
tet eme kapcsa az iskolai küszöb elhagyásával sem szakadt 
meg. Egykori növendékei tanítónőjüket szivesen látogatták, 
s tőle, ki bölcseségét a „bölcseség székénél" szerezte, a jó 
tanácsot örömest meghallgatták s követték. S jutalma ? . . 
Nem kivánt nem követelt semmit, mint csupán a jogot arra, 
hogy élhessen mint szerzetesnö, nem csupán magának hanem 
másoknak. 

Mit szóljak szorosan a zárdai életéről ? Testvérei ki-
fogyhatlanok dicséretében. A jó szüzek magok bevallják, 
hogy az imádságbani buzgóságát egyik sem múlta fölül. M. 
Josepha, mondják ők, mindenben első volt. Bármily korán 
iparkodtunk is a corusba, öt már ott találtuk, s a kitartásban 
is ő volt az első. Neki csak hallania kellett, hogy a városban 
valaki szenved, s a határozat, érette sz. olvasót elmondan^ 
jó szivében azonnal megfogamzott ; csak időt keresett, hogy 
azt. teljesithesse. — Ismerte az imádság erejét, magára is 
akarta alkalmazni s azért alig mult el nap, hogy, midőn 
növendékeitől eltávozott, föl ne kérte volna őket, hogy 

imádkozzanak érette ; alig találkozott pappal, kinek sz. mi-
séjébe ne ajánlotta volna magát. 

Betegségét, mely egy hétig tartott, Istenben való meg-
nyugvással tűrte, mig mult hó 25-én lelkét visszaadta Te-
remtőjének. 

Az ugyanazon hit s szeretet kifolyása, hogy valamely 
zárdaszüz halálozásakor , a világ minden tájaira szok-
tak szétküldeni gyászlapokat azon nevű zárdákhoz, mely-
hez a megboldogult tartozott. Ugyanez történt ez alkalom-
mal is. 

Gyászlapról levén szó, nem mulaszthatom el a mostan 
divatozó, semmit jelentő gyászlapok ellenébe, egy igazán kath. 
jelleget lehelő gyászlapot bemutatni, milyet a győri sz. Or-
solya-szüzek küldöttek szét. 

A gyászt jelentő két fekete keret között, a négy olda-
lon ezek olvashatók : „Jézus irgalmazz neki ; B. Szűz Mária,, 
sz. József, sz. Orsolya könyörögj érette !" A gyászlap motto-
jaul a szentirás e szavai szolgálnak: „könyörüljetek raj tam." 
(Job. 19, 21.) és : „Szent és üdvös gondolat a megholtakért 
imádkozni, hogy bűneiktől föloldoztassanak". (Makk. 12, 46) 
Ezek után következnek a megboldogultnak kora s más, vi-
lág kíváncsiságának kielégitéseül szolgáló adatok ; ezután 
a megboldogult a papság sz. miséjébe s a szerzetes testüle-
tek s minden keresztény hi vő ajtatos imáiba ajánltatik. — A 
gyászlap imával záratik be a megholt lelki nyugalmáért s 
örök üdveért. 

Aki tehát e gyászlapot elolvasta, az azonnal imádkozott 
is a megholtért, kinek érdekében az kiadatott. 

Az ily gyászlap egy predikatio a szentek-egyességérőL 
A májusban tartott ajtatosság tegnap ünnepélyes „Te Deum"-
mal bezáratott. A hivek szorgalma Mária tiszteletében, a sz. 
beszédek meghallgatásában nagy és dicséretes volt; naponkint 
számosan jelentek meg, különösen vasár- s ünnepnapokon, 
úgyhogy a meglehetős nagyságú öreg templom becsületesen 
megtelt. Csak a férfiak ellen van kifogásunk, kik, különösen 
hétköznapokon, igen gyéren voltak képviselve. A magyar 
szónok a b. Szűz lytaniáját magyarázta, a német az apáczák 
templomában a b. Szűz ünnepeit vette föl tárgyul. 

Györ-Szigeth községben az ottani zárda leánynöven-
dékei számára mult hó 27-én zászló szenteltetett. A sz. tény-
kedést ft. Vinterl Antal kanonok s belvárosi plébános ur vé-
gezte, mely után az összegyűlt hívekhez sz. beszédet tar tot t . 

Városunkban föltűnően gyakoriak az öngyilkosságok. 
Azidén már négyen multak igy ki. Az egyik állítólag ne-
jének hűtlensége miatt ölte magát a Rábába. Természetes, 
hogy ez nagy gyalázat volt az asszonyokra, ezt megboszo-
landók tehát, neki mentek a hűtlen nőnek s csak a városi 
rendőröknek sikerült öt az agyonveretéstől megmenteni. 

. . . . k y . 
ROMA, maj. 4. A pápaság vonzereje oly nagy, misze-

rint mindazok figyelme a szentatya felé irányul, kiket val-
lási kérdések érdekelnek. Tudva van. hogy dr. Pusey is 
érezte szükségét annak, hogy a pápát meglátogassa. Mit fog 
a tudor romai látogatása eredményezni, nem tudom, hanem 
„Eirenicon"-ja megjelenése óta inkább látszik nyugtalannak 
lenni, mint valaha ; mintha érezné, hogy nincs az igaz uton, 
lelkismerete nem nyugodt, és miután annyi tanitványa és 
barátjai, kiket akaratlanul is az egyház kebelébe vezetett. 



vissza, hiszszük a malaszt megtalálandja az utat az ö szivébe 
is. Pusey különben a tanulmányok, a tudomány utján haladj 
mig egy fiatal lángoló lelkii ember Lyne ur — kit egyéb-
iránt Brother Ignácz nevén inkább ismernek, — a gyakorlat 
mezején jár. 0 az anglikán egyházba kívánta — mint tud-
j u k — a sz. Benedek rendjét átültetni. 0 is szükségét érezte 
a romai útnak, nyert is a szentatyától kihallgatást, és ezt le 
is irta. Ezen tudósitás IX-ik Piust ismert jóságában tünteti 
«lénk, hanem az efölötti elragadtatásában Brother Ignatius 
helyeslésnek vette azt, ami csak atyai jóságának kifolyása 
volt. Szerencse, hogy e kihallgatásnak tanuja volt, aki Lyne 
ur adatait rectificálja. A pápa franczia nyelven beszélt, és 
mondá Lyne urnák, hogy ismeri őt, mint a Patrizi bibornok-
hoz intézett és ismert felirat egyik aláíróját, miszerint a bi-
bornoknak eme feliratra adott válaszában keresendő az 
igazság, azután kérdezte töle, ha váljon eme választ olvasta-e? 
Erre Thalbot megjegyzé, hogy épen nem sokkal a kihallga-
tás előtt adott neki egy másolatot. Azután a pápa kezét 
Brother Ignácz borotvált fejére tette, és érintvén ruháját, azt 
mondá : cucullus non facit monachum, megjegyezvén, hogy 
ha igazi benedictinus akar lenni, Isten malasztjáért kell fo-
lyamodni és mondani : doce me Domine facere voluntatem 
tuam. Erre gyűrűjét engedte megcsókolni, és megáldotta az 
elébe tett kereszteket és érmeket. Ez a tényálladék. Adjon 
Isten Lyne urnák a pápa kívánsága szerint erőt a meg-
térésre. 

ROMA, maj. 5. A keresztény régiségek romai egyesü-
lete következő felszólítást intézett a ker. régészet tudomá-
nyának kedvelőihez : „A romai katakombákban eltemetett 
vértanuk sorában sokan vannak, kiknek dicső emlékezete az 
egyház évkönyveiben fel van jegyezve. Amint az üldözés 
korszaka megszűnt, hogy helyt adjon Constantin századá-
nak, azok temetkezési helyei a keresztények ajtatossága 
szentélyeivé lőnek. Egy nagy pápa Damasus életét szen-
telte a szent sn'ok tiszteletének előmozdítására, melyek már 
is kitűntek az egyház történelmében. Kápolnák emelkedtek 
a hirnevesebb szentek temetői fölött, és felékesittettek oszlo-
pokkal , keleti márványból készült szobrokkal, s egyéb 
diszitményekkel, és keresztény zarándokok tömegesen jöt-
tek eme szent helyek látogatására a világ minden részei-
ből. Damasus utódjai az ő nyomain indultak ; 400 éven át 
a pápák kitartása küzdött az invasio csökönyösségével. A 
gothok, vandalusok és longobárdok pusztították a cryptá-
kat, összetörték a márványszobrokat, az épületeket leron-
tották, de mindig találkozott pápa, aki újra épített, a tett 
kárt helyrehozta. Végre a IX-ik században az állam szeren-
csétlensége nagyobb volt, mint a pápák törekvései, a mar-
tyrok sirjai hosszú időre eltűntek, homály által fedettek. 
Amit korunknak tartott fel Isten, hogy e homályból az ős-
kor szentélyeit kiemelje. Ujabb Damasus támadt, ajtatossága 
és bőkezűsége kikutatták a megszentelt üregeket, hála neki, 
a tudomány és hit egyesült üdvözletére a keresztényelem 
ama hősies kora emlékeinek. Az általa felállított, és a szük-
ségesekkel ellátott régészeti bizottmány 15 év óta intézi a 
rondszeres ásatásokat, és a nélkülözhetlen javításokat a ka-
takombákban. Eme bizottmány jelenleg minden nemzet ka-
tholikusaihoz fordul, de különösen azokhoz, kik Romát lá-
togatják és adományok felvételére e czélra külön pénztárt 

alapit. A bizottmány folytatni fogja erélylyel működését, 
hogy az eltemetett szentélyeket visszaállítsa, és hozza vissza 
a régi kor dicsőségeit, megnyisson mindent, és ezáltal segitse 
előmozdítani a hivek ezereinek Romába jövetelét. Az ado-
mányok a bibornok-vicáriushoz a bizottmány elnökéhez, vagy 
Profiti Boldog kanonok, s titkárhoz intézendök. 

KÖNYVÉSZET. 
A franczia, illetőleg a párisi napisajtó jelenlegi elterje-

désére vonatkozólag a Literatischer Handweiser april 30-iki 
száma kővetkező adatokat közöl : 

A kormánylapok közöl a „Constitutionnel" 12,000 
(1861-ben 22,000), a „Pays" 3—4000 (1857—58-ban 16,000), 
a „Patrie" 14—15,000 (1861: 25,000), a „France" 9000 
(kezdetben 1863: 15—18,000) példányban nyomatik. Ez 
utóbbi némi katholikus színezettel bir, s a közvélemény által 
a romai szentszék és Olaszország közötti viszályt békésen 
kiegyenlíteni óhajtók organumának tartatik, sokan egyene-
sen a császárné befolyása alatt állónak hiszik. 

A látszólag oppositionális lapok közöl a radicális 
„Siècle" 40,000 (1861: 53,000), az „Opinion nationale" 
12,000 (1861 : 22,000), a „Journal des Débats" 8000 (1861 : 
11,000) előfizetővel bir. 

A független szabadelvű radicális lapok előfizetőinek 
száma ez : a „Presse" 17,000 (1861-ben 44,000), a „Temps" 
8000 (1861 : 3500), az „Avenir national" mely csak néhány 
év óta áll fön, 6000. 

Az olÖfizetők számának az emiitett lapok majd minde-
nikénél látható csökkenését a kis „Moniteur" rendkivüli 
pártolása okozza, melynek jelenleg 130,000 előfizetője van s 
naponkint 5 centime, 2 uj krajczárba kerül, mig a többi 
politikai lapok minden számért csupán bélyegilletékül 6 
centimet fizetnek. 

A most fennálló katholikus lapok az „Ami de la Reli-
gion" (8000 előfizetője volt) megszűnte óta folytonos gyara-
podásnak örvendenek, ugy hogy most a „Monde"nak 14,000 
(1861: 9000), az „Union"nak 9000 (1861: 8000), a „Ga-
zette de France" 7000 (1861: 5000), a „Journal de Villes et 
Campagnes", melynek csak minden második napon szabad 
megjelenni, 4—5000 előfizetője van. 

Megjegyzendő, hogy a „Monde" 14,000 előfizetőinek 
legalább 1/3 része olyan, kik csak a másodnapos kiadást 
tartják, s csak felényibe kerülnek. 

A szorosan katholikus irányú lapok közöl a „Gazette 
de France", mely jelenleg 236-ik évfolyamába lépett, mig a 
többi párisi lapok mind 1789 utániak, s a Journal de villes 
et de Campagnes" a szabadelvű irányt képviselik ; mig az 
„Union", mely egyszersmind a legitimisták főorganuma, és a 
„Monde", mely az 1860-ban betiltott „Univers" utódjául 
tekinthető, a szorosabb conservativ irányban működnek. A 
„Monde" majd minden franczia plébános asztalán látható, s 
az összes franczia lapok között a legtöbb eredeti levelezést 
közöl ; rendes levelezői vannak Roma, Florencz, Turin, Pa-
lermo, Bécs, Konstantinápoly, Jeruzsálem, Berlin, Varsó, 
Madrid, Lissabon, az ejszakamerikai államok- és Mexikóban. 

A katholikus érdekek mellett az emiitett párisi lapo-
kon kivül még sok vidéki lap küzd, melyek közöl emliten-
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dök a marseillei „Gazette du Midi", a bordeauxi „Guienne", 
az angersi „Union de l'ouest", a nantesi „Espérance", a ren-
nesi „Union brètonne", a caöni „Ordre et Liberté", a lillei 
„Pi-opagateur", a nancyi „Espérance du peuple", a nîmesi 
„Opinion du Midi", a strassburgi német-franczia nyelven 
megjelenő „Elsiisser", a besançjoni „Union franc-comtoise", a 
toulousei „Gazette du Languedoc" s a bloisi „France cen-
trale." 

Ezeken kivül a legtöbb egyházi megyének van saját 
érdekeit képviselő lapja. 

Nagy Magyarországban a katholikus érdekeket kép-
viselő összes lapok alig birnalc 3000 előfizetővel. E tényállás 
még az aránylagos összehasonlitást is lehetetlenné teszi. 

VEGYESEK. 
A „Jogtudományi közlöny" 21-ik számában Kőnek 

Sándor egyetemi tanár s jogtudortól egy czikk, illetőleg 
felhívás jelent meg ,Hazánk szentszékeihez', melyben a mun-
kás és tanulmányozó tanár ur a szentszékek ítéleteinek 
közzétevését, ennek indokolásával együtt, kérvényezi a ca-
noni jogtudomány érdekében, mivel a) az elmélet mindig 
a gyakorlatban találja tökéletességét s szilárdságát ; b) mivel 
a canon egyetemes jellegű, melynek haszonvehetőségét a 
gyakorlat közvetíti ; c) mivel minden nemzetekre lévén 
megszabva, az egyes nemzeteknél, megtartván egyetemes 
érvényét, más és más alakban mutatkozik ; d) a canonok 
értelmezésének legfőbb mestere a gyakorlat ; e) a gyakor-
lat, kivált oly tényéknél, melyekről canoni határozmány 
nincsen, szokást szül, a szokás pedig, feltéve megkívánt tu-
lajdonságait, törvény erejével bir ; f) a megállapított birói 
végzések törvényszabó döntvényekké válnak ; g) maga a 
perrendtartás jogi eltéréseit különféle helyeken a másutt 
dívó gyakorlat szüntetheti meg s az áldásos egységnek le-
het közvetítője. Mindezen előnyök csak akkor érhetők el, ha 
a szentszékek ítéletei, indokolásaikkal együtt köztudomásra 
hozatnak. — Méltányoljuk a tudós ur jószándéku kívánságát ; 
hiszen ezen Ítéletek nyitott ajtónál hirdettetnek, tehát széle-
sebb tudomásra is juthatnak, mikint némely monstre-perek 
el is jutnak ; szentszékek bölcs, járatos tagokból állanak, 
lelkismeretességgel ítélnek, nincs mit tartózkodniok a köz-
tudomástól ; némely ujságlapok, sőt jogtudományi könyvek 
is terjedelmesen idéznek ily ítéleteket ; a romai congrega-
tiok végzései az egész világ tudomására jutnak, s a romai 
szentszék akarja is, hogy jussanak; végre a corpus juris 
canonici maga is ily végzések gyűjteménye, lehet is, hogy 
egykor közzé fognak tétetni az egyes megyei szentszékek 
végzései is; — — de, csekély véleményünk szerint, a tudós 
és jó szándékú indítványozó urnák kívánsága hazánkban 
nem egy hamar fog teljesülni, akkor is csak igen válogatott 
vagy pedig csak régibb esetekre nézve, amivel, ugy hiszszük, 
ő meg is elégednék ; sokszor a felek iránti gyengédség 
tiltja a törvény által nem kivánt szélesebb kihiresztelést, 
ne afflictus iterum affligatur; a peresfelek neveinek el-
hagyása ritkán segítene a bajon; az erkölcsiség is hall-
gatást parancsol sok esetben ; a tárgy, például az impotentia-
lis, vagy aduiterii esetek átalában parancsolják, hogy a tör-
vény által megkívánt körön túl ne lépjünk ki ; a teljes 
nyilványosság a polgári törvénykezésnél is sokakban, sok 
esetben erkölcsrontó ; a romai congregatiokon kivül, egy 
megyei végzés, lenne bár sok eset, nem válik joggyakorlati 
döntvénynyé ; azért ily egyes megyei végzések, Ítéletek soha 
sehol sem tétetnek közzé a lapokban ; ha némely eset köz-

tudomásra j u t , ezt magánjellegű tudósításnak lehet csak 
venni, s azért nem az Ítélőszék, hanem mindig a magán-iró 
tekintélyével bir. Ez igénytelen megjegyzésünk a tudós jog-
tudor ur kívánságára. Subacto maturi judicii discrimine 
magán-szorgalomból megtörténhetik a közzététel, de hogy 
ezt magok a szentszékek tegyék, nem találunk okot re-
ményleni. 

Az öthavi pályán lelkesen haladó ,Iskolabarát, a kath. 
népnevelés közlönye' előfizetést nyit további folyamára. 
Szelleme, munkája elismerésre, pártolásra érdemes. „Ilyen 
marad e lap továbbra is, igy szól t. Bárány Ignácz szer-
kesztő ur, s nevünk legyen kezesség, hogy tökéletesedni 
fog folyvást, de hanyatlani soha. Az ,Iskolabarát' programmja 
az eddigi marad, s igy ezentúl is nevelési és oktatási érte-
kezések, a nevelök és tanitók ismereteit gazdagító czikkek, 
a tanítás vezetésére szolgáló gyakorlati utmutatások, a ha-
zai s külföldi tanügy és tanirodalom nevezetesebb mozzana-
tainak feltüntetése, az ész, szív, és jellem müvelésére, az okta-
tásnak élénkítésére s a fáradt lélek felvillanyozására alkal-
mas tárczaczikkek s érdekes apróságokban gazdag krónika 
képezendik annak tartalmát." Előfizetési ára félévre 1 frt . 
50 kr., hét előfizető 6 példánynak árát fizeti. 

Szepesi püspök ő méltósága, Zaboyski László, e na-
pokban tartotta papságának félszázados ünnepét, mely alka-
lommal a papneveidei elöljárók díszes latinságu ódával hó-
doltak az érdemdús föpásztornak s lelkiatyának. 

Stockholmban sz. Eugenia kath. templom építésénél 
nagy szerencsétlenség történt. A templom falai gyengék 
voltak a boltív föntartására, s két felé tolattak. A roskadás 
borzalmas volt, mivel, délután két órakor történvén, a mun-
kások nagyban dolgoztak. Több halott és sebesült húzatott 
ki a kőromok és tört gerendák alól. A király azonnal a sze-
rencsétlenség helyére sietett, s az utászokat parancsolta a 
mentési munkához. Az özvegy királyné a megölettek csa-
ládjainak, és a sebesültekére 500 tallért adományozott, a 
közelebbi luth, pastor pedig saját templomát ajánlotta fel 
kath. istenitisztelet megtartására, mig a kath. templom fel-
épül. Ez pápai, de csak is pápai engedélylyel lehetséges, s 
Schleswigben, Dániában is néhol gyakorlatban van. 

Gerbet, a tudós, a hires, a mindenben elevenséggel 
eredeti iró, porpignani püspök, kinek a syllabus elkészítésé-
ben oly nagy érdeme volt, halála után kéziratban hagyott 
egy munkát ,Stratégie de Renan', mely mult hónapban jelent 
meg. „Szándékos csalásainak ez az alakja, irja a boldogult 
püspök: kiküszöbölni egy kérdést mikor tárgyalni ígéri,— állí-
tani valamit merészen s ezt egykét szónak csürt-csavart ér-
telmével bizonyítani, — ragaszkodni ahoz, ami a czélra szol-
gál, nem czáfolni azt, ami ellenmond, — a szöveget kiha-
gyás vagy megtoldás által meghamisítani, — a döntő idéze-
tekről hallgatni, sokasítván a jelentékteleneket, — az okos-
kodást képzeletre fektetni, — ketté szakítani azt ami össze-
tartozik, — átvinni a tényeket, — kigondolni valamit 
s ezt történeti személyek fejébe tolni, — részletes tényt áta-
lánossá tenni, — ellenkezéseket állitani a személyek beszédei 
és tettei között, — egy állításából épen az ellenkezőt lehozni 
— a tant szinvegyülettel egészen átalakítani." — Michelet 
minden történeti eseményről mondta : ennek ugy kellett tör-
ténni, — Renán pedig : ez ugy történhetett. — Az utókor 
csudálkozni fog, hogy X I X század bölcsésznek, tudósnak tart-
hatta azt, aki minden lépten az ész gondolkozási szabályait 
sérti ; épen ugy mint 18 század, hogy Voltairet becsületes-
nek tekintette. 

Leleszen mult vasárnap a nagy érdemű premontrei rend 
egyik derék veteránja ft. Szloszárik Frigyes ur tartotta 
aranymiséjét Répássy József praelatus ő méltóságának kéz-
vezetése mellett. (P. H.) 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 16-án. 17. í. Félév. 1866 

TARTALOM : Hazafiúi öntudat. — Győri püspök resztény érzület és a hazafiság közt nem lehet ellen-
pásztori körlevele. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. mondás : ezeknek tér távolsága vál tozhat ik, de ér-

telme nem, soha. 

Hazafiúi öntudat. 
„Restituantur vera rebus vocabula." 

IX. Pius. 

A legújabb hirlapi tudósitások egyike a fran-
czia törvényhozó testület két tagjának kölcsönös 
szóváltásáról tanúskodik, melybó'l mi méltán merít-
hetjük napjaink történetéhez kiindulási pont gya-
nánt azon szükséges okulást, hogy mindenek fölött 
vigyáznunk kell nemcsak iratainkban, de nyilvá-
nos szóváltásainkban is, nehogy fogalmaink össze-
zavarodjanak s a vegyes közönségben helyrehozhat-
lan tévedéseket és igy erkölcsi kárt okozzanak. 
Ugyanis Boissy marquis egy nyilatkozatot tett 
közzé febr. 10-én a franczia senatusban, melyben az 
elhunyt belga királyt Francziaország egyik legna-
gyobb ellenségének mondja, ki Angolország zsold-
jában mindig csak annak megrontására törekedett. 
Azért nem siránkozni kell ama fejedelem halála fö-
lött Francziaországban, hanem inkább, mint valami 
kivivott gyó'zelem után, „Te Deuin"-ot kellene tar-
tani. Ez meglehet — úgymond — nem keresztényi, 
de mindenesetre hazafiúi tény volna. E nyilatkoza-
tot Bonnechose bibornok igy igazitá helyre: „Azt 
mondani, hogy örülök egy ellenségnek halála fölött, 
nem mint keresztény, hanem mint hazafi: oly ellen-
mondás, oly ellentét, mely nem létezik. A valódi 
hazaszeretet alapja a keresztény érzület, s e kettő 
sohasem jöhet egymással ellenkezésbe." Keresztény 
érzület, hazafiság, „Te Deum" különös visszaemlé-
kezéseket ujitnak föllelkünkben,ha magyar hazánk 
pár évtizedes múltjára gondolván, ennek határain 
túl nem megyünk is. Meglepő, valóban föltűnő is 
volna nekünk irodalmi föllépéseink közben másutt 
keresni bizonyságokat; hiszen azonnal ránk sütnék 
a mindinkább gyűlöletessé tett „ultramontan" czim 
bélyegét. Holott kétségtelen dolog, hogyha a ke-

Hányszor vagyunk kénytelenek hallani, főkép 
egyházi férfiainks különösen főpapjainkról, ily meg-
jegyzéseket: „Derék, nagy ember, maecenás, nagy 
pap, nagy jezsuita, bőkezii, nagy szónok, bölcsész, 
hittanár, apáczák atyja, népbarát, asketa, iró, jó em-
ber, mint a falatkenyér stb. de nem hazafi ; minden 
csak nem magyar. Es ily megjegyzések szokás sze-
rint megteszik nemcsak a körutat, de a maradó ha-
tást is közönségünkben. A mérleg, mely az egyhá-
ziak fölött a nagy világhoz czimzett szállodából k i -
tűzött hosszú, szinezett rúdon lóg, sokszor csiko-
rogni kénytelen, fájdalmában, mintha érző lény 
volna, sarkai körül a reá hányt-vetett igazságtalanság 
miatt, mely kegyetlenség azonban igen kevés szivre 
hat még akkor is, ha az egyháziak önfeláldozása 
csordultig tölti a mérleget. Szabad-e a tényeket kö-
zelebbről észlelnünk? 

Megfoghatatlannak látszik ama kirívó s mind-
járt szembeötlő ellentét az emberek viselete s érzel-
meiben, midőn tapasztaljuk, hogy (_ e pont legelőször 
érdekli figyelmünket) a romai pápa ügyével, úgy-
szólván, senki sem gondol, a nagy többség egy má-
sodik „beteg embernek" kiáltja őt, akinek nemcsak 
ereje megfogyatkozott végképen, de hangja s befo-
lyása is elgyengült a világon annyira, hogy a pá-
pától senki sem fél többé, mint hajdan, de nem is 
tisztelik őt: mig ellenkezőleg, ha olykor egy allo-
cutiót tart a szent collegiumban, vagy körlevelet 
bocsát a világ püspökeihez, már liegyeztetnek a 
fülek mindenfelől, megmozdul a kigyócsoport bar-
langfészke mélyén, s az emberek szünet nélkül 
hánytorgatják a kilövelt pápai sugarak tetszfényét, 
a hideg menykövek tévesztett hatását, időszerütlen-
ségét; egyik, vagy másik kimondott, vagy föluji-
tott elvnek nevetséges oldalait stb. Mikép lehet e 
körülményt az igazsággal megegyeztetni ? Ki hi-
hetné azt el csak ugy könnyelműen, az Istennek 
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kétezer éves intézményéről a pápaságról, hogy min-
den századok tiltakozása ellenében tartotta fenn ma-
gát, s csak igen rövid időkort számithat uralma 
hosszú tartamában olyat, melyet a kor szelleme 
méltó joggal nem ostromolhatott volna? Ilyennek 
mondják IX. Pius kormányzását is. Nem magában 
a fönséges institutio isteni eredetének lényegében, 
hanem a pápa személyes tulajdonaiban keresik an-
nak némi igazolhatóságát. Mindegy. „Ha tudni 
akarjátok — úgymond a protestáns bölcsész, Schel-
ling — mit tartok én a papságról, kinyilatkoztatom, 
miszerint anélkül már a kereszténység régen ele-
nyészett volna a föld színéről." Martin Konrád, 
paderborni püspök, egész csoportozatát állitja elő 
ama szivélyes és félreismerhetlen bizonyitékoknak, 
melyeknek tudományos és történelmi készletével 
jólelkű protestáns irók siettek lemosni a pápaság 
intézményéről egyesek ferde állitásainak salakját. 
Igy emlittetnek: Müller János a kitűnő történész, 
Voigt, Leo, Böhmer, Hurter, Grfrörer, (e két utóbbi 
ugyancsak az általok fölfedezett történeti tények 
igazságától vezéreltetve vissza az ősi kath. egyház 
üdvözitő kebelébe.) Ezeknek minden katholikus 
hálával tartozik. A romai pápa jelen szorongattatá-
sai is hasonló rokonszenvet ébresztettek számos ere-
deti jó gondolkozású protest. férfiúnál. Köztudomás-
sal bir, miszerint magok az illetékesebb itéletü 
akatholikusok mondották ki őszinte nyiltsággal né-
pes gyülekezetekben ugy, mint időszaki irataikban 
a nagy közönség előtt: miszerint a romai pápa ügye 
napjainkban azonos a jog, erkölcsi rend s közmű-
veltség (civilisatio) félreismerhetlen érdekeivel min-
denütt, s lia netalán a pápai trón leromboltatnék, 
bizonyos, hogy minden ker. fejedelmi szék inogni 
fog az egész világon, „a stabilitas elve képezvén a 
trónok biztonsága s az államélet zavartalanságának 
főkellékét." Igen meglepő az, hogy több helyen 
magok a protestánsok is versenyeztek a sz. péter-
fillérek gyűjtésében. 

Sőt tény gyanánt hozhatni föl, hogy protest, 
lelkészek nyilvános imákat rendeztek községeikben 
a szorongatott romai pápaért, és mindezt bizonyosan 
nem politikai nézetekből, hanem tisztán vallási ér-
dekeik alapján, saját lelkismeretök sugallatából 
indulva ki, igy óhajtván mérsékelni és mintegy 
kibékiteni az egykori protestantismus szenvedélytelt 
túlkapásait. Nem tudjuk-e, hogy akkor maga a re-
formatio feje ily köszöntési szólásmódot kezdett 
meghonositani követői közt: „Adjon Isten mind-
nyájunk szivébe erős gyűlöletet a pápaság iránt!!!" 

Ilyen-e a kezdőbetű a testveriség s felebaráti szere-
tet imakönyvében? Melyik romai pápa tanitott va-
laha ilyen imádságra ? „Der Papst bekämpfte den 
Irrthum, aber niemals die Irrenden; jenen hasste 
und verfolgte er, diese liebte und umarmte er. (Pa-
risz) Er schlug für diese gegen jenen sein Leben in 
die Schanze. Von Seite der Irrlehrer geschah das 
Gegentheil; sie liesen die Wahrheit bei Seite, hass-
ten und verfolgten aber den Vertretter und Verthei-
diger derselben. Dieses unredliche und ungerechte 
Gebahren zeigt sich überall, wo nicht die Wahrheit 
und das Recht, sondern die Befriedigung der Lei-
denschaften angestrebt wird." (U. a.) Nem eredeti 
az, bogy eg y Bellarminnak erejét kellett megfeszit-
nie, mig bevitathatta, hogy a romai pápa nem az 
eretnekség által kikiáltott antikrisztus ? És nem jel-
lemző' az, hogy korunkban már a protest, lelkisme-
ret is végső menedékének vallja a pápai önállóságot 
s annak királyi függetlenségét ? Mindezek kellemes 
előjelek lehetnek az összegyűlt balvélemények meg-
szüntetésére. El kell jönni az időnek s el is fog az jönni 
bizonyosan, mikor a mai korszak fölületes regényirói, 
úgynevezett szabadelvű parlementi szónokai s az 
elfogultság zsoldjában álló újságszerkesztői, kik 
fennen hirdetik a pápaságnak szellemnyűgöző be-
folyását, el fogják veszteni népszerüségök ephemer 
varázsát s a népek önszemeikkel látandják a valót 
minden oldalon s nem engedik magokat orruknál 
fogva hinárba vezettetni. A pápa ügye nyilvános, 
közös ügye az egész kereszténységnek. Lehet-e ily-
formán nekünk azt mondani: ime! mint katholikus 
részt veszek ugyan a romai pápa jelen szorongatott 
helyzetének fölfogásában, de mint hazafi szivembó'l 
kivánom, hogy megbukjék ! ! Miben áll a hazafiság 
fogalma? A tiszta és önzetlen keresztény érzület 
tettleges kinyilatkoztatásában. Keresztény szellem-
erkölcsi viszonyaink s érdekeink őre, a pápa, soha-
sem jöhet ellenmondásba a hazafiság fogalmával 
még akkor sem, ha egyes országok polgárai önma-
gokra nézve részletekbe (specialitásokba) eresz-
kednek. 

/ 
Ámde megtörtént — mondják — hogy a nem-

zetek szabad fejlődését irigylő' kormányok magát a 
pápát is félrevezetik kiindulási pontjainál legmagasb 
ténykedéseiben s ezáltal összeütközésbe hozzák őt a 
hazafiak által hévvel bálványozott szabadság fogal-
mai s a fennforgó körülmények megitélésével. Igy 
a pápa nem egyszer ellenszegül a kor visszautasit-
hatlan postulatumainak, osztja a prima informatio 
minden veszélyét, belevág az országos intézmények 
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körül vezetett politikába , egyezményeket köt avatatlan 
kézzel, s közvetlen tanácsnokait sokszor hibásan választja 
meg stb. Ezekre a közel múltból kézzelfogható adatokat is 
hoznak föl, hogy a habozok ne kételkedjenek többé, hanem 
lássák, miszerint a pápaság kéz alatt mindig a lelkismereti 
szabadság elnyomásán dolgozott. Az igy kiültetett meggyő-
ződés csakhamar megtermi gyümölcseit is kivált az ifjabb 
nemzedéknél, s azok, kik helyeztetésük előnyeinél fogva 
lelkes védői lehetnének az igazságnak, melynek a romai 
pápa egész világon képviselője : korán beszivott ellenséges 
érzelmeikkel csak az indokolhatlan gyűlöletet szolgálják. 
(— lmitatorum servum pecus —.) 

Az isteni gondviselés terveiben megalapitott erkölcsi 
rend sértő szálka az ily gondolkozású emberek szemeiben. 
De ez nagyon könnyen megfogható tünemény. Mig a pápa-
ság e legconservativabb hatalom és tekintély fennál s gya-
korolja erkölcsi befolyását : addig nincs remény hozzá, hogy 
az álliberalismus könnyű szerrel jusson diadalra. Mit tesz 
conservativ érzülettel bir ai í Annyit tesz-e, mint akadályozni 
a polgári szabadság előrehaladását, mint megzsibbasztani a 
testvérülés, a társulás szellemét ? Annyit tesz-e, mint útját 
állni az emberi tökélyesbülésnek, mely egyeseknek ugy, 
mint nemzeteknek magas hivatása ? Conservativ érzületet 
táplálni nem annyit tesz. Láttuk a pápaságot hatalmának 
legmagasb fénypolczán, a középkorban is, épen az ellenkező 
mellett föllépni, midőn befolyásának minden rendelkezésére 
álló eszközét mérlegre veté a népek elnyomói ellenében s 
azoknak megtámadott érdekeit különösen pártfogása alá 
vette. Es e közvetítő atyáskodását folytatja az igazság érde-
kében mindaddig, mig őt a világ hatalomnak lenni elismeri 
s jótékony közremunkálásától tettleg meg nem fosztja. A 
pápaság védszárnyai alatt növekedett nagyra a szabadság, 
itt nyert egyensúlyt az igazi egyenlőség, itt fejtette ki fön-
séges csudamüveit a testvériség. Csak is annyiban nevez-
hető az a világon legconservativebb hatalomnak, amennyi-
ben szakadatlanul védi az igazságot, őrködik a keresztény 
erkölcsök virágzása fölött s rendithetleuül vitatja a jog foly-
tonosságát a bevégzett tények kérlelhetlen logicája ellen. 
Akiknek a béke, tudomány s valláserkölcsiség megalapitott 
rendje nyűgöző teher és mint — mondják — járszalag ; igen 
megfogható, hogy azok személyes ellenségei a pápaságnak, 
s midőn más okokkal nem képesek ellene harczolni, a haza-
fiságra hivatkoznak, hogyha lehetséges, tévedésbe ejtessenek 
még az igazak is. Azok Boissy marquis példáját követik s 
azt mondják, hogy ők pápa nélkül is katholikusok marad-
hatnak. Holott tekintélyes protest, férfiak beismerték, misze-
rint pápa nélkül a keresztény elvek fenmaradása sem lehet-
séges. (Vége köv.) 

Győri püspök pásztori körlevele. 
Neminem profeeto latét, bellici furoris validam tempe-

statem imminere capitibus nostris. In magna Europae parte 
armis perstrepunt omnia, quasi illud evangelii compleri (le-
beret coram oculis nostris : „sürget gens contra gentem, et 
regnum adversus regnum." ') 

Ecce quam cito se velut falsos prophetas comprobave-
runt illi, qui magnis vocibus et quasi e tripode publicis in 
ephemeridibus pronunciaverunt haud pridem: materialia 

') Luc. 21.10. 

populorum emolumenta curarula et incrementa inprimis pro-
vehenda esse; hoc enim pacto fieri, ut bella impossibilia in 
orbe terrarum évadant. Ad partem imperii meridionalem in 
armis, contra nos directis, stat rex Pedemontii, qui quis sit, 
quidve moliatur, toto regiminis sui tempore, sed cumprimis 
ab anno 1859 sat superque factis demonstravit. Quatuor in 
Italia thronos evertit praestantissimorum principum, quorum 
illud erat vitium, quod justissimo titulo possessas ditiones 
suas sponte cedere illis inhianti, praedicto regi, noluerint. 
Hic rex est, qui sacrilega manu maximam ditionum summi 
pontificis partem depraedatus est , etiam jurium Christi 
in terris vicarii divinorum et ecclesiasticorum proculcator, 
et Ecclesiae catholicae persecutor. In aciem prodire rex ille 
solet, non suis dumtaxat viribus innixus, sed suffultus ab oc-
cultarum omnia generis societatum sodalibus, et protectus 
patrocinio potentioris se fautoris, cui gentis suae cunas prodi-
dit, ut de aliorum rapinis ditesceret. Ad partem imperii 
septemtrionalem in arenam contra nos descendere parat Borus-
siae rex, qui foederis societatem inire cum Pedemontano 
rege non dubitavit. Hostem igitur hune e socio novimus juxta 
notissimum adagium. Ambo eumdem sibi scopum praefixisse 
videntur, opima nimirum spolia de corpore monarchiae 
nostrae detrahendi. Quamvis vero a longo jam temporis, 
intervalle ambo hostes conspirent in perniciem nostram 
omnia coininoventeset undique conquirentes adjumenta belli; 
nihilominus sistunt se tamquam Metello innocentiores, quibus 
parte e nostra dura imposita fuerit nécessitas semet contra 
nostros assultus tuendi. Vellent grande responsionis onus ob 
occeptum bellum a se amoliri, sicut in fabula lupo placuit 
causam controversiae in agnum detorquere. Ex quo velut 
classicum insonuit, pacta conventa, quibus omnis rerum politi-
carum in Europa ordo innititur, rejicienda esse velut obsoleta 
et inania; ex quoporro doceri coepit, non jamjuribus dudum 
quaesitis et longo saeculorum usu consecratis, sed idearum, 
puta nationalitatis, limitibus regnorum definiendos esse fines ; 
ex quo proclamatum est regni cujuspiam existentiam non 
a jure et justitia, sed a viribus repetendam esse, ex quo prin-
cípium sic dictum de non interventu in jus gentium interna-
tionale introductuni est, vi cujus non conceditur, ut fortiores 
imbecillioribus sint ad salutem, quod tarnen lex et aequitatis 
et humanitatis postulat; ex quo denique factis, sive per rebellio-
nem, sive per invasionem completis,tanta vindicatur vis, ut pét-
illa jura fundentur ac stabiliantur firma, dum e contrario factis 
vetustissimis omne robur, omnis vis abjudicetur ; mirum 
baud est, si nulla jam securitate gaudeant imperia ac régna, 
et quotidie nutent politicae societatis fundamenta. Mirum 
haud est si sine justa causa, solo aliorum principum régna 
ad se pertrahendi studio geratur bellum, quod etiam tune, 
dum juste geritur, „ingens calamitatum multitudo et into-
Jerabile malum" est et vocatur a s. Johanne Chrysostomo.^) 
In hujus tanti mali cervicibus nostris impendentis periculo 
ad nostras partes pertinet, assiduas ad patrem misericordia-
rum preces effundere, quatenus illud a nobis dementer aver-
tere, si vero eruperit, dies malos abbreviare et rursum aima 
pace nos recreare dignetur. Quamobrem paesentibus dispono, 
ut loco collectae, vigore circularium litterarum ddto 3. no-
vembris 1865 nr. 3100 exaratarum dicendae, quae proin 

2) Serm. paneg. de SS. et Prosdoe. 
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posthac omittenda est, quotidie in missa a cunctis dd. sacer-
dotibus tara saecularibus quam regularibus sumatur collecta 
,,Pro pace" (ex missa pro pace.) Quodsi vero bellum, quod 
Deus avertat, eruperit, illo durante sumatur collecta et 
missa tempore belli „Deus qui conteris bella . . . etc. 
Cum populo autem fideli post quamlibet missam paro-
cbialem et litanias diebus dominicis et festis ad eamdem 
intentionem recitetur ter oratio dominica et totidem vi-
ribus salutatio angelica cum oratione in linguam vernacu-
lam transferenda „Deus refugium nostrum et virtus." Con-
cludo cum apostolo : „Obsecro igitur primum omnium fieri 
obsecrationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus 
bominibus, pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt, 
ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et 
castitate. Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore 
nostro Deo."3) Jaurini, die 16 maji 1866. 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége maj. 19-ről kelt legfelsőbb határozatával a 

pesti kir. kath. egyotem hittanulmányi karánál üres lelkipásztorságtan ny. r. 
tanári székére Hatala Péter hittudort, az esztergomi érseki hittani intézet-
ben a bibliai tanulmányok r. tanárát, legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott. 

POZSONY, jun. 6-án. Legördültek már májushó nap-
jai, legördültek — hazaszerte számtalan szivben az anyagi 
veszteség s emiatt a fájdalom érzetét s komoly aggodalmat 
hagyván hátra. Mit tegyünk, mihez fogjunk a végzetes dér 
után ? Szomorúan igy kérdezgetik egymást, kiknek birto-
kuk van, kiket családi gond terhel. Ah, de kinek is nem es-
nék meg a szive, ha a nyomor szörnyű nevét már ez évben 
is olvasta az arczokon cs most még azt is kell tudnia, hogy 
jövőre az nemcsak nem lesz letörülve, hanem még sötéteb-
ben előtüntetve ! *) Mily szívesen vigasztalnám a panaszko-
dót, ha tudnék valamely enyhszert, ha ismernék vala-
mely anyagi fortélyt ; én ilyet nem ismerek, és talán alig 
van ember, ki ismerne, ki segíthetne, például, a mi szegény 
kapásainkon ; a leggyöngédebb szeretet mellett sem találok 
egyéb szót, mit a panaszkodóhoz intézhetnék, mint ezt : ,itt 
a szenvedés ideje !' Szórakozásra, élvezésekre, mulatozásra 
fordítottuk eddig minden tehetségünket, behozták társas 
köreinkbe az estély eket, a főranguakkal vetélkedve, sőt azo-
kat magunk mögött is hagyva, haladtunk az öltözésben, szo-
kásossá tettük még gyermekek zsebét is költséges órákkal, 
mellényét lánczokkal, ujjait gyűrűkkel megrakni, s mi több : 
ugyan gyermekeknek ártatlan (?) vágyaik kielégítésére 
rendes havipénzt fizetni ! Farsangban szép számmal, vagy 
inkább szám nélkül megtartottuk a nyilt és zártkörű vigal-
makat, nagyböjtben kedélyesen eltánczoltunk a házi mulat-
ságokon, valamint a gyermekbálokon, melyeket hogy ize-
sebbek legyenek, rendesen szombat vagy épen péntek-este 
rendeztünk, tavaszszal el nem mulasztottuk az oly szüksé-
ges majàleseket, és mindehez, mivel semmi sem szebb mint 
a haladás, volt gondunk arra, hogy a felvilágosodott XIX. 
századnak e tekintetben méltó fiai legyünk, azért minden 
vigalmunknál az ízlést, a fényt, a fogadást mindmind na-
gyobb mérvben fejtettük ki ; szóval mindent, de mindent el-

*) 1. Tim. 2.1. 3. 
*) Talán az Isten áldása, a gazdák pótszorgalma, megelőzi a bajt. 

Ö Fölsége a legezélszerübb intézkedésekot megtette. Szerk. 

követtünk, hogy minél távolabb maradjon tőlünk a nélkülö-
zés, a szenvedés, az önmegtagadásnak még csak árnyéka is. 
Ám az eféle emberi erőködés utoljára is csak hiúság ; akar-
juk vagy nem akar juk : itt a szenvedés ideje ! Nélkülöznünk 
és szenvednünk kell és pedig annál keservesebbon, mennél 
inkább irtóztunk, mennél inkább törekedtünk minden ki-
gondolható módon a jólétet negélyezni, mennél eszeveszet-
tebben törekedtünk folytonos szórakozás, hivalkodás után, 
— félretevén nemcsak az istenfélelmet, de még az okosságot 
is. Per quae quis peccat, per haec et punietur. Elég már a 
szemrehányás, de . . . újra a kérdés : mit tegyünk, mihez 
fogjunk ? E kérdésre fölségesen megfelelt Klinkovstroem 
Miksa atya a máriahavi áhitat egyik estéjén ; közlöm e fe-
leletet, mely amellett, hogy egyetlen, még bizonyos kö-
rülmény által igen meglepő is lett. 

A máriahavi áhitatot a jézustársaság templomában 
Weisz atya kezdette, ki is az első 15 napon Szűz Mária szent 
szivének átalános erényeiről szólott; az utóbbi 15 napon át 
kedves szónokukat, Miksa atyát látták a jámbor hivek a 
szószéken, ki ugyanazon szent sziv szenvedéseit rajzolta 
napról-napra szebben, kedvesebben, melegebben — de nem 
egyszersmind napról-napra szaporodó közönség előtt, mert 
bizony a közönség az első naptól kezdve az utóisóig különb-
ség nélkül agyonzsúfolta a tág szentegyházat, ugy hogy a 
szónok meg nem tarthatta magát, hogy az igy kiérdemlett 
dicséretet az utólsó beszédben a szent Szűz tisztelőinek nyil-
vánosan szemtőlszemben ki ne fejezze. Meglepő vala már az 
is, hogy a jeles szónok, mielőtt az országos fagy minden re-
ményt megsemmisített, csaknem félhónapig tanította hallga-
tóit a szenvedés titkaira : de még meglepőbb, hogy egyik 
beszéde végén másnapra — mint egyébkor is tevé — erény-
gyakorlatot választandó, igy szólt : ,Jegyezzétek meg hol-
napra ezen öt szócskát : ,Was, wann, wie, wo, weil' és még 
hozzá e két szót : ,Grott will !' Igen, holnap legyetek készen 
elszenvedni, amit Isten reátok küld, akkor, amely órában, 
ugy amint ő, ott ahol ő, s azért mert ő — akarja, hogy tűr-
jetek, szenvedjetek. Aki talán attól tart — jegyzé meg él-
czeskedve, — hogy nem lesz mit szenvednie, kérem és bá-
toritora, ne igen aggódjék, majd fog valami találkozni, csak 
el ne feledje, hogy holnapi feladata : a szenvedésben Isten 
akarat ját felismerni, és szenvedni az öt szócska értelmében.' 
Másnap reggel a téli ruhákban burkolt járók-kelők minden-
felé a mostoha csapásról suttogtak, mely szőleinket, rózsá-
inkat, hüvelyes veteményeinket tönkre tette. . . . Itt a szen-
vedés ideje ; ninc3 egyéb teendő, mint Isten akarat ját felis-
merni és keresztény feladatunknak a szenvedés idején ke-
resztényileg, ha tetszik, Miksa atya öt szócskájának értel-
mében, megfelelni ; tetszett az Úristennek elrendelni, hogy 
ezen oly szükséges erénygyakorlatot kiterjeszsze napokra, 
havokra, tán tovább is. Scindite corda vestra et non vesti-
menta vestra et convertimini ad Dominum Deum vestrum ! 
Szörnyű csapást mért reánk az Ur : de mily nyereséggé, mily 
nagy áldássá lenne ez reánk nézve : ha hazánk elértené, ha 
a szenvedés komoly eszmélödésre vinne, ha a convertimini-t 
minden irányban követnők ! ? Igen, az Ur az, aki sújt, ver, 
sebez : de sziute róla van megirva, hogy látván a fegyelem 
jó hatását, sanat contritos corde et alligat contritiones 
eorum. 
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isteni gyermeket tisztelőinek, hogy karjaikra vévén hordoz-
zák körül a város utczáin és téréin. . . E hasonlithatlau ki-
tüntetést kellőleg felfogván, tartottuk meg Űrnapját. Ünnepi 
diszhen ragyogott a város és közönség, minden tér és utcza-
tömve volt és dicsekedve mondhatom, a buzgóság virága 
ezernyi arczon diszlék, az imádás illata ezernyi szivből öm-
lenge ; a czéhek tisztelettel vonultak át zászlóik, gyertyáik 
a nagyszámú tagjaikkal ; apáczáink több száz fehérruhás 
angyala kedves hangulatot varázsia minden kebelben vidám 
zengelmével ; az ifjúság lelkesen énekelt, soraiban nem hiá-
nyoztak a kardos és forgós zászlóörök ; népes jogakademi-
ánk népesen jelent meg a tudomány, műveltség s vallásos-
ságban kitűnő tanár urak kíséretében ; a papság a mi szer-
zetekben dús városunkhoz illetőleg számra és egyházi diszre 
nézve kis Romát látszott előtüntetni ; helyökön valának 
jámbor testvérületeink és példás buzgalommal igazgatták a 
n é p é n e k é t ; a katonaság is megtette szokásos üdvlövéseit; 
jeles polgármesterünk nehányadmagával áhítattal követte a 
királyok királyát ; egyéb hivatalokat, hogy láttam volna 
képviselve, nem emlékszem. Igy, amennyire tapasztalásom 
terjedt, az Ur fölsége betölteni látszott városunkat, a szent 
menet acies bene ordinata vala, én meghatva siettem vissza 
lakásomra. Vasárnap a külvárosokra virradott ugyanazon 
lelki öröm, melyek közöl én Váralyát (Zuckermandl) vá-
lasztottam ki magán hódolatom lerovására, és hogy ezt tet-
tem, azon annálinkább örvendek, mert valami ujat közölhe-
tek a t. olvasóval. Ezen külváros templomkájából esti 6 óra-
kor indula ki a szent menet, s oltárok nélkül a belváros ut-
czaszélét érintvén, tért vissza. Megható látványt emelt a 
szem elé azon fehérruhás 48 leányka, kik kezökben az 01-
tári-szentség legszebb jelképeit vitték, jelesen : mannát ara-
nyos tálban, ószövetségi szent kenyereket, magas rudakon 
szőlőfürtöket, kalászbokrétákat, a szőlő és gabnamivelés kü-
lönféle ezüstös eszközeit, továbbá többen füstölőt, koszorút, 
virágokat, vagy tizen a jó pásztort ábrázolva ragyogó pász-
torbotokat, hatan aranyos kereszteket, memóriám passionis, 
a rajtok fűződő rézkigyóval, melyen a napra illő, alkalmi 
feliratok pompáztak a szent iratból ; a komolyan és áhítat-
teljesen haladó leánykákat főgymnasiumunkból 34 forgós 
és kardos ifjú környezte magyar díszruhában, kiket ugyan-
azon intézet népes énekkara követett lelkesedetten hangoz-
tatván aquinói szent Tamás hymnusait négyes férfikarban, 
felváltva a polgári zenészekkel ; a menyezetet a katonasá-
gon kivül legjobb nevü polgáraink közöl vagy negyvenen 
környezték és követték égő gyertyákkal, növendékpapok 
lobogó fáklyákkal ; a részvevők sokasága miatt a lehető 
legcsendesebben vonula előre és vissza e gyönyörű menet ; 
elől a férfiak erőteljes imája zúgott, középen a zene és az 
ifjúsági énekkar zengett, hátul az ajtatos nőnem éneke har-
sogott ; mindezt végre a legszebb rend tette kedvessé. De 
hogy is ne lett volna itt jó rend, miután e templomkának 
helyi káplánját, s igy a szent menet természetes rendezőjét, 
és a szentmenetek műértő rendezéséről országszerte ismert 
nt. vaszójai Scherz Károly urban van szerencsém bemutatni ! 
Szólottam én már e becses lapokban Váralyáról, ennek az 
országban talán legszebb szentsírjáról és bámulatos buz-
galmu helyikáplánjáról; itt csak azt kell még közölnöm, 
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hogy az Ur J É Z U S iránti legforróbb szeretettől nyugta-
lanítva, többször ismételgette ezen buzgó káplán : ,Quid di-
gnum offeram Domino?' végre neki, a 36 éves hitelemzőnek 
a szentirati jelképeket tanácsolta müveit elméje, mig jósá-
gos szive a költségeket készséggel megajánlotta ; igy jutott 
osztályrészünkül a lelki gyönyör, melyet a váralyai körme-
net képével keblünkben elvittünk, arról is meg levén győ-
ződve, hogy : ,sacrificium justi acceptum Deo, et memóriám 
ejus non obliviscetur Deu3.' — Holnap, vagyis Űrnap nyol-
czadnapján a káptalanegyházi második s azért rövidebb 
járdalat zárja be a szent hét ünnepélyét, melynél visszaem-
lékezvén a ,Havi szemlékre'és,Gellért ' budai levelére, a leg-
nagyobb bensőséggel fogjuk elrebegni : . . da robur fer au-
xilium ! 

A mult napokban két váratlan haláleset fájdalommal 
lepte meg ezrek szivét ; m. hó 18. ft. Hájek Ádám kanonok, 
f. hó 1. t. Zier József elemi igazgatótanár hűlt tetemét ki-
sértük nyughelyökre, azt papi szeplőtelen jellem és classi-
cus-becsületesség, ezt főleg finom tapintat, alapos ismeret, 
hivatási ritka buzgóság tüntette ki ; koporsóikra bő és 
őszinte könyek gördültek. 

Mdtyusfóldy. 
GYŐRI EGYHÁZMEGYÉBŐL, jun. elején. Pange 

lingua gloriosi ! . . Tehát megültük ismét ezen nagy ünne-
pet, mely oly élesen elválaszt bennünket nem-kath. testvé-
reinktől, s melyet azért a liberális lapok talán nem-ker. új-
dondászai s tárczairói századunk anomaliájának neveznek. 
No, ne féljenek, akad még idővel olyan magyar cultusmini-
ster, aki ezen anomaliát propter bonum pacis meg fogja ki-
sérteni megszüntetni, mint akadt már 1848-ban, aki a ka-
tholikus ifjúságot a napi templomlátogatás kötelezettsége 
alól fel akarta menteni. Hogy is ne, a viszonyosság elvénél 
fogva méltán követelhetik nemkath. atyánkfiai, hogy külö-
nösen az ily provocáló tüntetésekkel, milyenek az urnapi 
processiók, melyek már háromszáz év előtt Donauwörthben, 
Thornban oly véres következményű összeütközésekre vezet-
tek, ha nem az anyagi érdekek szentségénél (?) fogva, me-
lyektől annyi munkás kéz elvonatik, legalább polgári hűség 
s testvéreink lelkismerete iránti gyöngéd figyelemből, hagy-
junk fel ; tartsunk akkor, majd ha ők is tartani fognak. 

Városunk érdemes elöljárósága s néhány önzetlen mű-
kedvelő hős mindent meg látszik kisérteni, hogy népünk 
szivében ezen elveket jó eleve becsepegtesse ; s megtesz 
mindent, hogy az ily magasztos ünnepély minél silányabban 
üssön ki. Isten több oly városban engedte már ezen ünne-
pélyt megülnöm, melyekben a nemkatholikusok kedvezőbb 
arányban voltak mint itt, s a város mindenütt elkövetett 
mindent, hogy a katholikus municipium egyik legfensége-
sebb ünnepét lehetőleg emelje. Az utczákat szépen megsö-
pörtetvén felöntöztette, illatos virágokkal és fűvel behin-
tette, a házak elejét zöld ágakkal megrakta s az ünnepély 
nevezetesebb momentumait, mint a földindulás a Golgothán 
történt, megfeszittetést, a távollevők és hitetleneknek ágyu-
dörgéssel hirdette. Nálunk az utczák nemcsak virágokkal 
behintve vagy legalább felöntözve, de még tán megsöpörve 
sem voltak. Pedig akár kénytelenségből, akár hiúságból sok 
oly finom orr kisérte a menetet, melyek egyébkint sok min-
denben megszoktak akadni. Ágakat is, a templomot, a sáto-
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rokat, egy utezát s még egypár házat kivéve, sehol sem lát-
tunk. S váljon hol vették ezeket is ? Az uraság ingyen 
kiszolgáltatván saját erdeiből, egy szomszéd falubeliek hoz-
ták meg — a templom költségére fuvarban. Eddig az uraság 
által kegyesen assignált galyakat városunk néhány földmi-
ves gazdája szokta szégyen fejében meghozni — egy kis 
borravalóért. Azonban némely felvilágosodott félurak annyit 
magyarázták nekik, hogy ők mindevvel nem tartoznának, 
hogy azidén oly fuvart kértek a templomtól, miszerint egy 
szomszéd falubeliek még feléért is szivesen elmentek. Mozsa-
raink is voltak, de a lőport szintén a templomnak kellett 
megvenni. Most még csak az van hátra, hogy arra vegyék 
rá népünket, hogy az ily körmeneteken meg ne jelenjék, 
hacsak a napszámot meg nem fizetik, s akkor eszünkbe jut-
hat azon krimiai diadalmenet, melyet egykor a muszka 
Potemkin hatalmas czárnőjének — kormányköltségen esz-
közölt. Bizonyára, messzire jutottunk. Addig emlegetik szá-
zadunk népvezérei az anyagi érdekeket, hogy végre készek 
leszünk az Isten hajlékát, ha gazdag, börzeházul tekinteni. 
Addig emlegetik az egyenlőséget, hogy a katholikusok, több-
nyire meglehetősen dotált szentegyházaik helyett, akatho-
likus czélokra fognak kénytelenittetni adózni. Valóban jó 
istenbüntetés lesz ez is a többi között, a samaritanusokkal 
fraternisáló Isten templomán nyerekedni akaró, saját őseit 
megtagadó, sőt gyakran káromoló nemzeten. Nem szent 
István népe vagyunk többé, hanem a Malachiás próféta által 
ostorozott zsidó nemzet, midőn kérdezi : „kicsoda az közöle-
tok, ki az ajtókat bezárja, és oltáromon tüzet gyújtson in-
gyen ?" (1. r. 10. v.) S nem leginkább most alkalmazhatók 
e reánk ugyanannak szavai : „ha nem akarjátok hallani, és 
ha nem akarjátok szivetekre venni, hogy dicsőséget adjatok 
az én nevemnek, úgymond a seregek Ura : szükséget kül-
dök közétek." (2. r. 2. v.) Nem valósultak-e meg raj tunk — 
s méltán — a prófétának következő szavai : „utálatosakká 
s alávalókká teszlek titeket minden népnél" (2, 9.) azon 
paczkázás által, melyet felettünk egy számra, anyagi és szel-
lemi tehetségre nézve kisebbség, szenvedélyeink felhaszná-
lása által, gyakorol? 

Azonban az erkölcsi lehozást kedves katholikus polgár-
társainkra bizva s őket jelenünk s igért jövőnk, habár csak 
materialis szempontból vett, összehasonlítására kérve, roko-
nainktól vagyunk bátrak kérdezni : váljon, midőn ők a ka-
tholikus többség ünnepeinek emeléséhez legalább a parle-
mentaris elveiknek alapján aránylagos áldozattal járulni, 
vagy azokon, bár községi vagy megyei hivatalos állásuk 
különösen követeli is, megjelenni vonakodnak ; midőn tör-
ténetünket tankönyveikben, lapjaikban terv szerint meg-
hamisítják, szent királyainkat, katholikus nagyjainkat be-
árnyalják, s ha tetteikben nem gáncsolhatják, szándékaikat 
gyanúsítják ; a pápát az anyaszentegyház fejének el nem 
ismerve, ezen titulussal a görög szakadár patriárcliákat meg-
tisztelik, a karloviczi patriárchát ,ő szentségének' nevezik, a 
katholikus intézményeket, hogy az azokat ápoló egyház 
iránti bizodalmat csökkentsék s diffamálják ; az egyház feje 
megraboltatásának tapsolnak, saját egyházunk kifosztoga-
tására buzdítanak ; a közkórházakra kéregető apáczákat 
házaikból kikergetik, mint földes urak a katholikus jobbá-
gyok által egy kereszt felállításához kért néhány négyszeg-

ölnyi földet át nem engedik ; ha a szentséggel beteghez me-
gyünk, kalapjokat meg nem emelik, s tőlünk halottjaik 
kiharangoztatását szinte követelik1): hogy kívánhatják 
tőlünk, hogy mi a türelem, szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség-féle phrasÍ8okban komolyan higyünk ; édes anyánkat 
meglopjuk, s a saját lelkünket terhelő ragadmányból mások 
kétes nagylelkűségétől néhány morzsalékot várjunk ; hogy 
ők, ha egyszer egészen kezükbe adandottuk magunkat, 
velünk kíméletesen bánnak, anyagilag és szellemileg tovább 
is el nem nyomnak, s ha mindenből kifosztottak, legalább 
lelkismeretünket nem sértegetik ?-) 

Akinek tetszik, ám szálljon ki a biztos hajóból s bizza 
magát ezen hamis Delphinre, ezen paradicsomból száműzött 
tengeri kigyóra : a liberálisok által igért népszerűségre. 

HUSVÉTSZIGrET. (Vége.) Idáig terjed Eyraud Jenő 
testvér levele, melynek kiegészitéseül ide mellékeljük Cas-
tan Barnabás atya levelét a superior generálishoz, mely 
mult év febr. 9-én kelt. 

„Mult augustus 2ö-én — igy ir — sz. Lajos ünnepén 
Hugo és én elhagytuk Valparaisot, hogy a husvét3zigetére 
induljunk meguézendök, mi lett Jenő testvérünkkel. ,Teresa 
Ramos' chilii goelette-n, mely Atacama tartományba indult, 
hajóztunk. Alig hagytuk el a száraz földet, midőn a szél 
egész dühhel fújni kezdett. A tenger tajtékzott, és a ma-
gasra emelkedő habok elnyeléssel fenyegettek, egyszers-
mind fázni kezdettünk. Kapitányunk is beteges volt, és csak 
nehezen teljesitheté tisztét, végre a chronometer is megál-
lott, s mi nem tudtuk többé, mily magaslaton (hol) vagyunk. 
24 napig voltunk ily elhagyatott állapotban, tévelyegvén ha-
tározott irány nélkül, és minket nagy nyugtalanság fogott 
el. Nekem különben az önvigasztalásra elég indokom volt, 
mert engedelmességből elöljáróim iránt keltem ezen útra ; 
imádkoztam tehát a jó Istenhez, és felajánlottam neki élte-
met. Es íme october 10-én reggel 11 órakor a helyzet válto-
zik. A kapitány, ki távcsövével vizsgálatot tett, örömtől su-
gárzó arczczal jött le helyéről, mert földet látott, és a szél 
kedvezvén feléje tartánk. Nem sokára kivehettük szabad 
szemmel is husvétszigetét. Másnap reggel a szigetbeliek 
által észrevétettünk, a kapitány az anakenai kikötő felé in-
tézvén a hajót, mi itt egy európai alakú házikót (Jenő fa-
bódéját) láttunk, és kértük a kapitányt, hogy közelébb men-
jen ; de a keleti szél nem engedett az anarovai öbölbe be-
jutni. Feltűztük a franczia lobogót eközben, mire a szigeten 
fehér lobogó kitűzése válaszolt békés fogadtatás jeléül, és 
midőn végre a hajó az öbölbe bejutott, a kanakok kiáltot-
ták : „Holo mai, holo mai" (jertek, jertek.) Én ugyanezen 
szavakat viszonoztam, kendőmet lobogtatván. A kapitány 
kérdezte, ha váljon értem-e, mit jelentenek eme szavak ? 
„tökéletesen", — felelém — mert sandvich-féle nyelven 

') Aki a méltóságos P. N.-t, az Akadémia által pártfogolt Buda-
pesti Szemlét, s a többi napi-szépirodalmi s élez-Iapokat s folyóiratokat a 
bold. „Magy. Sajtó", „Figyelő'" s „Országtükrétől-' fogva a jelonlog is 
hatalmaskodókig figyelemmel kísérte, adataink valóságáról százszorosan 
meggyőződhetett. 

Nohány év előtt történt városunkban, hogy egy kath. pap egy be-
teghez sietett a szentséggel, s egy lelkész ur és egy unitárius előtt elvonult. 
Az unitárius köszönt, de az ur nem. Midőn a katholikus pap néhány lé-
pésre elhaladóit , leczkéztetni kezdi az unitárius laikust , mondván : 
„Ugyan roszul cselekedett most frátér." „Miért ?" No, mert köszönt an-
nak a papnak. Akkor köszönjön, ha az ostya nincsen vele. 
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mondattak. Erre csakhamar többen a kanakok közöl a hajó 
felé úszva jöttek, s csakhamar a fedélzeten voltak. Egy asz-
szony volt az első, és habár áldozárt soha nem látott, felém 
fordult, keresztet vetett, és elimádkoztaa ,Miatyánkot', ü d -
vözletet/ és ,Hiszekegyet' tahiti nyelven. Hogy felbátorítsam 
ugyanezen imádságokat sandvich nyelven / elmondtam, és ő 
megértett. Erre többen jöttek, Tamateka is, egy azok kö-
zöl, kik a perui kalózok kezeiből kiszabadultak, beszélt ne-
kem azon atyákról, kiket Tahitiban látott. Kérdeztem tőlök, 
ki tanitotta őket imádkozni ? ,A papa' (idegen) felelék egy-
hangúlag. — Hol van a papa tehát ? Erre mindannyian a 
faház felé mutattak. Beszédeik után majdnem bizonyos vol-
tam, hogy Jenő él még, azonban mégis egy általok roszul 
értett, vagy általam nem jó használt szó majdnem elron-
totta a barátságot. Azt kérdeztem tőlök, hogy szeretik-e a 
papát, tiki őket a szép imádságokra tanitotta ? Ugy látszik, 
hogy az általam használt szavat megölésnek értették, mire 
egyhangon, erélyes ,nem' volt a válasz. Az imádságok el-
mondása után a kanakok kérdezősködtek a kapitány neve, 
nemzetisége után, váljon honnét jövünk. Ugy látszik, ha 
Jenő nem biztatta, bátorította volna őket, alkalmasint kö-
vekkel, lándzsákkal fogadtak volna. Én és Hugo most ki-
szállni készültünk ; de alig voltunk a ladikban, a kanakok 
úszva körülvették azt, úgyhogy matrózaink nem tudtak 
evezni, végre kifáradván, távoztak ugyan, de amit a ladik-
ból csiphettek, azt elvitték. Mennél közelebb értünk a part-
hoz, annál jobban vettünk ki egy néma, sürü tömeget, lánd-
zsával, botokkal ellátott alakokat, „Látok egy európait — 
mond Hugo —• de ez nem Jenő." Eu intettem, hogy jöjjenek 
a kanakok, és vigyenek a szárazra, mire válaszul behozták 
Jenőt, kit csak akkor ismertem meg, mikor nyakamba bo-
rult. A hajóra hozván Jenőt, ki reggel óta éhgyomorral volt, 
először is — 3 órakor d. u. — enni adtunk neki, és ruhát, 
mert majdnem egészen mezítelen volt. Midőn fővonásokban 
éleményeit előadta volna, én felszólítottam, hogy jönne ve-
lem vissza, miután nem tudhatni, ha váljon azonnal küldet-
hetnek-e missionáriusok a szigetre, és mivel az ö jelenléte 
Valparaísóban, és utasításai hasznosak lehetnek azokra 
nézve, akik ide fognak küldetni. Jenő ugyan sajnálta a ka-
nakokat elhagyni, de végre is megnyugodott tanácsomban. 
A ladik még egyszer visszaindult a part felé, hol Torometi 
és több szigetbeli állott ; mi hirdettük nekik, hogy a papa 
velünk jövend Valparaisoba, hogy keressen két áldozárt, 
kik vele együtt visszajövendnek, és segitendik öt az okta-
tásban. Torometi védelmébe ajánlottuk Jenő házát, és be-
szédünket ingek osztogatásával végeztük. Erre csendesség 
következett és a kanakok egyenkint távoztak. Én, midőn 
a szigetre először tettem lábomat, alapitónk példájára azt 
megáldottam. Utunk visszafelé kedvező volt, és Valparai-
soba oct. 30-án értünk." Befejezésül ezen levelekhez azt ig-
tatjuk, hogy Ollivier Pachomius, a valparaisoi alprovincialis, 
a társulat superiorának jelenti apr. 17-én, hogy találkozott 
két áldozár, kik a missiót a szigeten megkezdendik, és eze-
ket Jenő fogja vezényelni. Adjon Isten áldást a megkez-
dendő munkára! 

LYON, maj. 11-én. Az itteni hitterjesztő egyesület 
végjelentésében tudatja, hogy a mult év összes jövedelme 
tett 5,139,895 frankot, tehát 49,854 frankkal többet mint 

1864-ben. Hanem ezen növekedés, szükséges, hogy ujabb lel-
kesedésre buzditson a társulat ügyeinek előmozdítására, 
mert hiszen ez által leend csak lehetséges a kath. apostol-
kodás ügyét hathatósan segíteni. Ha minden tag még egy 
más tagot szerez a társulatnak, íme akkor megkétszerez-
hető az összeg, és növekedik a küldérek száma is. Minden 
oldalról evangeliumi munkásokat kérnek a szentszéktől. 
Chinában és Óceániában Europa éjszaki vidékein és Afrika 
középpontjain, mindenütt missiók alapitandók, fentartandók, 
kifejtendök. Megyém jövője — igy ir a galvestoni püspök 
— a munkától függ, ez pedig a munkások számától, ez végre 
a hitterjesztő egyesület adományaitól. És itt csak az áta-
lános, a rendes szükségekről szólunk. Midőn pedig az évi 
jövedelem ezek fedezésére is alig elegendő, mit szóljunk a 
rendkívüliekről, melyekre különösen a mult évben sok kel-
lett. Észak-Amerikában a háború sok romokat okozott, hogy 
C3ak egy példát idézzek, a charlestoni veszteségek 1,000,000 
franknál többre rúgnak. Más oldalról a legtávolibb keleten 
sohajtozuak küldérek u tán , ezelőtt áthághatlan korlátok 
egymásután ledőlnek, mintha a Gondviselés intene, misze-
rint itt az ideje, hogy ujabb erőmegfeszitést tegyünk tervei 
létesitésére. Buzgalmunk élesztősére példákat hozhatunk fel 
a vadságból alig kiemelkedett népek köréből, kik hálatelt 
szivvel imáikkal és alamizsnáikkal járulnak müvünk ter-
jesztéséhez ; igy u j Caledonia 800, sandvich szigetei 1600 
frankot adtak. Ha a gazdag kath. európai nemzetek, ily 
arányban adományoznának, mily bámulandó kiterjedést 
nyerne csakhamar az igazság országa e földön. Az egylet 
czéljaira mult évben Europa országai következő adományo-
kat nyujták: Francziaország 3.592,311 fr., Olaszhon 406,365, 
Belgium 290,140, Némethon 258,556, Britannia 159,115 
Eszakamerika 148,000, Svajcz 51,876 fr. különösen a lyoni 
megye 334,999, párisi 231,372, cambraii 149,623, kölni 
103,159, strassburgi 100,765, saint-brieui 100,115, nantesi 
95,315, quimperi 88,500, bordeauxi 85,873, toulousi 78,267, 
neunesi 70,211, bayeuxi 65,500, gandi 62,618, brugesi 
59,234, lavali 59,000, turini 58,865, angersi 57,854, rodezi 
57,349, malinesi 56,192, marseillei 56,169, autuni 55,869, 
montpellieri 52,845, dermont-ferrandi 52,092, airei 51,007, 
tournay 50,403 franknyi összeget. 

VEGYESEK. 
Jun. 6-án nyittatott meg Pesten a gazdasszonyok egy-

lete által alapitott s berendezett árva-leány-nevelde, — mely 
ünnepélynél, a főúri hölgyek fényes sokasága előtt ft. s ngys 
Klempa Simon prépost s plébános, ugyszinte ft . Kriegler Jó-
zsef, a pestvárosi elemi iskolák igazgatója, jelesen szónokol-
tak ; t. Török Pál superiutendens ur szinte alkalmi szónok-
latot tartott ; végre Stupa György, a gazdasszonyok egyle-
tének munkás jegyzője, az árva-leány-nevelde történetének 
egyes részleteit adta elő. Az egylet fővédnöke Zichy Pál 
grófnő. 

A veszprémi növendékpapság Pázmán-irodalmi-köre 
több, német szerzőktől kiadott egyházi beszédeket magyarra 
fordítva, szándékozik kiadni, mint irodalmi munkásságának 
zsengéjét e czim alatt : ,Szemelvények.' Különösen Adler, 
Förster, Gossler, Gretsch, Westermayer beszédei ezek, s 
tartalmukra nézve nagyböjtre vonatkoznak, úgyhogy min-
den vasárnapra s nagypéntekre két szentbeszéd esik. E for-
dítási munkálat anuál nagyobb bizalmat gerjeszthet, miu-
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tán, tudomásunkra, egy kitűnően jeles iró, kinek majdnem 
páratlan polemikus készültségét, ügyességét olvasóink la-
punkban tapasztalták, komolyan átnézte a munkálatot. Elő-
fizetési, vagy megrendelési ára 70 kr., a munka bérmente-
sen küldetik. 

Pest. Lloydban (138. sz.)olvassuk,hogy Plitt tudor bonni 
egyetemnél prot. hitszónok, romai utja alkalmával a szent-
atyánál tett tisztelgés, vagy inkább Plittet megtisztelő fogad-
tatás miatt oly heves szemrehányásokat vont magára a pro-
testánsok részéről, hogy állásáról az egyetemnél lemondani 
kényszerült, s a lemondást a király elfogadta. 

Megjelent, Szentek élete' irva ft. Zsihovics Ferencz 
a pesti középponti papnevelde lelkiatyja, szentszéki ülnök, 
természettudományi társulati tagtól, kiadva a szent-István-
társulattól. Jelen füzet május 1-től maj. 15-éig terjed, s folyó 
évi tagilleték lesz. 

,Eger'-ben (23. sz.) Druzbaczky Bonaventura, istense-
gitsi administrator a bukovina magyarok között május 28-
áról hálát mond a könyöradományokért, de borzalmas szí-
nekben festi is az Ínséget, kérve a nagylelkűek adományait 
az éhhalál veszedelmében küzdők táplálhatására. 

A ,Pesti Hirnök' (126. sz.) igy ir a birodalmi kapocsról 
az inség enyhítésért vonatkozólag : „Az inségügy eszünkbe 
jut ta t ja birodalmi viszonyunkat, mely lehetővé teszi, hogy 
a monarchia közös erejére s az örökös tartományok segélyé-
re is támaszkodhassunk. Ezen viszony azonban kölcsönös, 
s annál fogva sajnálnunk kell, hogy az országgyűlés a biro-
dalom egész feltornyosult veszélyek láttára, mindeddig ha-
zafiúi részvétét és sorsának solidáritását nyilványitani elmu-
lasztá.' A Hirnök mindig jeles, mindig magyaros, mindig ki-
tűnő nyilatkozatához mit sem adhatunk toldalékul. Mikor a 
porosz ágensek teli erszénynyel Pesten tartózkodtak, a P. 
Hirnök tiltakozott ezeknek czéljai ellen. Mikor a porosz-
austriai háború kitörő-félben volt, egy lelkes, egy magya-
rosan őszinte nyilatkozat az országgyűlés részéről az európai 
kérdést eltemette volna ; de a képviselők ily közbirodalmi 
és országos ügyben hallgattak. Mit fognak szólni a biroda-
lom népei V magától értetik. Kin a felelősség '? 

A Pesther Lloyd megrovást tesz a pestlipotvárosi kapi-
tányság intézkedéseiről, vagy inkább az intézkedések hiányá-
ról, hogy az urnapi körmenet alkalmával azon utczák, melye-
ken át a körmenet átvonult, tisztázva sem voltak, úgyhogy 
az Oltáriszentséget vivő plébánosnak vigyázni kellett, ne-
hogy a ganéjdombokon elessék. „In der genannten Vorstadt 
ereignete es sich, dass in den Güssen, durch welche die Pro-
cession sich bewegte, der Priester mit dem Venerabile un-
ter dem Baldachin, hauptsaechlich auf das Ausweichen des 
zusammengesezten und liegen gebliebenen Kerichts Bedacht 
nehmen musste." — Fogadunk, hogy ha zsidó lenne Lipót-
külváros kapitánya, ezen utczák tükörtiszták lettek volna. 

A győri főpásztori körlevelek között olvassuk : „Novis-
sima, typis s. Congregationis de propaganda fide Komae a. 
1864 vulgata editio Nr. 1704 rituális Romani, hanc quae 
inferius apposita habetur, exhibet formulám, a s. Congrega-
tione rituum approbatam, benedictionis ad omnia, adhiben-
dam in benedictione ejusmodi objectorum, quae speciali scopo 

hac formula carent. „Benedictio ad omnia approbata a S. R-
C. " Haec benedictionis formula adhiberi potest a quovis 
sacerdote pro omnibus rebus, de quibus specialis benedictio 
non habetur in rituali Romano. — V. Adjutorium nostrum in 
nomine Domini. Rp. Qui fecit coelum et terram. V. Dominus 
vobiscum. Rp. Et cum Spiritu tuo. Oremus. Deus, cujus 
verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam effunde 
super creaturam istam (vel creaturas istas) et praesta : ut 
quisquis ea (vel eis) secundum legem et voluntatem tuam 
cum gratiarum actione usus fuerit, per invocationem sanctis-
simi noininis tui, corporis sanitatem, et animae tutelam, te 
auctore, percipiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
Deinde illam (vel illas) sacerdos aspergit aqua benedicta." 
— Ezen ima pápai jóvahagyást nyert, amit a nm. püspök 
ur elengedhetetlen szabály gyanánt tart, hogy más officium, 
vagy szertartás, lenne bár legkisebb, be ne hozassék, ha-
csak a szentatya jóvá nem hagyta. Ez szigorú canon. 

Bécsben Sager, Stritt, Studienka, Wagner, mint Bá-
nátból ide költözöttek a fenyitő-törvényszék által két, egy 
hónapi, 14, és 8 napi fogságra Ítéltettek, mint u j sectának 
hívei, mely ,Krisztus követői' vagy ,igaz hitűek' nevét vi-
seli. — Kikérdeztetvén vallásuk felöl, mondák, hogy a szent-
írást olvassák, a felnőtteket a folyóban bemerités által keresz-
telik, urvacsoráját kenyérben és borban tartják, összegyü-
lekeznek, imádkoznak, egymás vigasztalják, papirendet nem 
ismernek, Pétert elméletileg főapostolnak tartják, Pált pedig 
gyakorlatilag, mivel ez legtöbbet irt az egyházi községekről. 

A mödlingi urnapi körmenetben résztvett Rudolf ko-
ronaörökös főherczeg ö fensége is. Mint ismeretlen csatla-
kozott a menethez nevelőinek kíséretében. Nem sokára 
azonban felismertetett, s a plébánosnak tudtul adatott, ki is az 
Oltáriszentséggel ő fönségéhez közeledve, reá az Oltáriszent-
séggel áldást adott, mely áldást a főherczeg térdre borulva 
fogadta, s térden maradt, mig az egész menet végig húzódott. 

A franczia senatusban maj. 20-án több, közérdekű 
kérvény tárgyaltatott. Első volt Laneiry plébánosé, aki fo-
lyamodott, tiltatnék még átalánosan álnév alatt könyvet 
kiadni. Indoka volt, hogy sok gonosz ember „egy pap" „egy 
plébános" stb. aláírás alatt könyvet kiad, s a testület becsü-
letét kérdésre teszi, insiauálva, hogy ottan oly elvetemedett 
tag is vagyon. A kérvénynek eredménye nem volt. — Máso-
dik kérvény volt 154 zsidóé Algierből, kik a franczia polgár 
jogainak élvezeteért folyamodtak. Kérvényünknek hely ada-
tott, ha a több-nejüséget, vagy inkább az egy törvényes nö 
mellett pellices tartásáról előre lemondanak, szóval, ha a 
keresztények szokásaihoz alkalmazkodnak. — Gelles, Mar-
tine káplánok folyamodtak fizetésük nagyobbitásaért. A 
senatus tekintetbe véve, hogy a káplánnak eddig 900 f rankja 
van, ebből, mint káplán elélhet, napirendre ment. — Peudrié 
Algierből folyamodik, hogy a ker. zarándokok Jerusalembe a 
kormány hajóin ingyen szállíttassanak,miután a hadzsik is igy 
szállíttatnak. A föltevés hibás levén, a kérelem félre tétetett. 

A minorita rend Romában „ad ss. apostolos" nevű zár-
dában egyetemes káptalant tartva, hat évre az egész szer-
zet romai főnökévé, 36 szavazat közöl 34-gyel Marengonit 
választotta meg. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A ,Religio' folyó évi julius— decemberi folyamát Isten segitségével kiadni szándékozván, ennek 

pártolására minden testvért meghivunk. Előfizetési ár 5 fr. 25 kr., melyet nevünkre czimezve, a név, a 
lakhely, és az utólsó postának jól kiirt kijelelésével, bérmentesen beküldetni kérünk. 

Pest, jun. 14-én. Palásthy Pál 
Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten I860. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 20-án. 48. I. Félév. 1866. 

TARTALOM: Hazafiúi öntudat. — Egyházi tudó-
sítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Hazafini öntudat. 
Bekövetkezett az időpont nálunk is, midőn a 

hazafiak, önmeggyóződésük visszanyomhatlan ere-
jétől lelkesittetve, igy nyilatkoznak : „íme ! itt ál-
lok, máskép nem tehetek, Isten engem ugy segéljen!" 
Soha sem lehet az embert nagyobbnak gondolni, 
mint mikor önmagán felülemelkedve, az ész és sziv 
sugalmai közt megállapodva, a középúton (medio 
tutissimus ibis) átszellemült arczczal és nyilt hom-
lokkal lép ki honfitársai előtt az öntudat igazolására. 
Ilyenkor megszokott történni, hogy egyesek lelke 
gyanúval telik meg s a háttérben vizsga szemekkel 
keresik az önérdeknek jól rejtett alakját. De az is 
előfordul, hogy a hazája boldogságaért lángoló ön-
tudat ünnepélyesen érvényesiti magát, és ezt nevez-
zük mi a keresztény élet fénypontjának. 

Sohasem feledem el, mert a jó és fölemelő er-
kölcsi benyomást nem szabad elfelejteni, midőn a 
magyar egyház egyik főpásztori csillaga, (minthogy 
napja maga az összes anyaszentegyház feje a pápa) 
előttem a hazafiságról beszélt fönkelt lélekkel. Egy 
püspöknek sohasem, vagy épen ritkán sikerül kiviv-
hatni a világi hazafiak teljes rokonszenvét. Annyi 
aprólékos elfogultság tartja lekötve a tömeg véle-
ményét, az úgynevezett közvéleményt, hogyha a 
püspök, vagy akármily rangú és rendű kath. pap 
hitének nagyságával hegyeket mozditana is : az 
előitélet, mintha a pap nem is lehetne viszonyainál 
fogja jó hazafi, nagy ritkán s csakis az illetőnek 
halála után rakja le fegyvereit. Legkivált a püspö-
köt terheli Magyarországban az ultramontanismus 
vádja, mivel a püspök rendkivüli esküvel van a pá-
pának lekötelezve, saját hazája érdekei ellen ? ! (Ocu-
li tui sunt nequam, quia ego bonus sum.) Itt szüksé-
gét látom, megengedni magamnak azt a bátorságot, 
miszerint napjaink tapasztalati tényei fölött egy ke-
véssé elmerengjek, vagy jobban mondva, elborongjak. 

Parányit sem lehet csudálni, hogy azok, kik 
maguknak kivételes elsőségi jogát követelik a hon-
fi-nevezetnek, szenvedélyes előítéleteket táplálnak 
a papság ellen. A világi hazafiak legnagyobb több-
sége annyira idegen minden szent, nemes és dicső 
iránt azon értelemben, melyben azokat az egyház 
határtalan önfeláldozással gyakorolja, hogy mahol-
nap részökről a kölcsönös önfentartás eszközei is 
megtagadtatnak, a vallási kötelezettségek pedig 
egyenesen a sötét mult rovására Íratván föl, azok-
nak törvényerejét senki nem respectálja. Megdöb-
bentő példáit idézhetnők ama ziláltságnak az erköl-
csökben, ha végkép gyűlöletesek akarnánk lenni. 
Hanem azután idevéve a valódi, örökbecsű tudomá-
nyosságot, e tekintetben is oly mélységekre (üressé-
gekre) akadunk, hogy a kath. egyháznak méltán 
nem marad föl más teendője, mint ezen átalános 
öntudatlanságot ugy a saját, mint a népek javára 
forditani s nevét dicső tettekkel a halhatatlanság 
évkönyveibe irni. 

Eme nagy idegenség és tudatlanság kész meg-
semmisíteni a multat, megfertőztetni a jelent, s amint 
lehet, elzárni előttünk a jövendőt, melynek kapuit az 
értelmiség és szeretet világraszóló csatáiban drága 
vérrel szerzett, sem idő, sem viszontagság által el nem 
homályosítható diadalmi jelekkel ékesiték föl ama 
számtalan egyháznagyok, kik sem kincset, sem éle-
tet nem kiméltek, csakhogy boldognak lássák hazá-
jokat, nem keresvén más jutalmat, mint nemes ha-
zafiúi öntudatok áldásos nyugalmát, mely őket 
sírjaikba kiséri. De kiséri őket egyszersmind a 
száműzetés kietlen utjain , a részvétlenség tö-
visei közt, a hatalmasok megvetése s fiaik vétkes 
feledékenységének borúi közt is mindenütt. Az igaz 
hazafiság öntudatának alapja a keresztény érzelem. 

Nem lehet tagadni, miszerint a hazafiságnak 
megvannak saját áldozatai alul és fent egyaránt. A 
meggyőződés, hogy hazánk javára törekszünk, sok-
szor ellentétet képez egyesek érdekeivel, melyeket 
minden áron elő kell mozditani. Ilyenkor vérzik 
ugyan a hazafisziv, de el nem csügged; mert önma-
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gunkat nem szabad jobban szeretni, mint édes ha-
zánkat. 

Ismernünk kell a rajongásnak azon nemét is, 
melyet közönségesen haza-imádásnak neveznek azok, 
kiknek ez egyetlen kifejezésöknél nincs egyéb ha-
zafiúi kincsök. A haza tőlünk sokat kiván, azt mond-
hatnók rövidséggel, hogy „mindent" : de azt még 
sem kivánja, hogy értté Istenünkről megfeledkez-
zünk, vagy ezt amannak kislelküséggel alárendel-
jük. Isten, haza, király ! E jelszó vezérlé őseinket 
alkotmányos küzdelmeikben. Csak azóta kezdjük 
ismerni, mi legyen a haza-árulás, mióta a hazát iste-
nitjük ugyan, de voltakép megszüntünk azt szeretni. 
A meggondolatlan ifjúság majd mindenkor illeték-
telenül használja a csattanó elnevezéseket. Valóban, 
aki többet akar adni, mint amivel önmaga bir, vagy 
pedig kivántatik tőle : az közönségesen a levegőben 
hadonáz. Nem szavak után mérjük a hazafiságot. 
„Restituantur vera rebus vocabula!" E szózat, e 
parancs hangzott szét nem rég a világon a Vatikán 
magaslatáról. Hajlandók vagyunk-e azt megérteni ? 

Roppant veszélylyel jár olyatén értelmezés, 
mely egészen más fogalmat állit föl a hazafiságról 
az egyházban, s ismét mást a polgári társaságban. 
Példabeszéddé vált a tanulók közt: „Hogy szereted 
a hazát?" „Mint Deák Ferencz." „Hogy szereted a 
hazát?" „Mint Haynald érsek." Igy van jól. A ha-
zafiság minden becsületes szivben föltalálja eredeti 
magyarázatát ; nem ugy, mint ezek, vagy épen azok 
ott csűrik csavarják a közös kedves eszmét: hanem 
ugy, amint maga az Isten parancsolja, s Jézus Krisz-
tus az Isten fia tündöklő példája mutatja. Aki any-
nyira szerette hazáját, hogy utólsó csep-vérét sem 
tartotta vissza értté; aki annyira szerette testvéreit, 
hogy istenségét hozta üdvökért örök áldozatul : ugy 
hiszszük méltó példaképe lehet a hazafiságnak. Nem 
azok a nagy hazafiak, kik a haza nevét minden 
sallangjokra akasztják, kik a haza nevében telé to-
rokkal lármáznak : hanem azok, kik értté forró sziv-
vel imádkoznak, s kik azt névtelenül is munkakö-
rükhöz mérve tehetségeik őszinte feláldozásával tá-
mogatják és dicsőitik. — De még csak az kellene, 
hogy a kolduló barátokat is hazafiaknak keresztel-
jük, meg az apáczákat honleányoknak, s hozzá még 
akik magyar kenyeret esznek, s magyarul nem be-
szélnek! Higyjék el önök, kik netalán igy beszélnek, 
nagy igaza volt annak a családapának, aki bizonyos 
világi leányneveidében megfordulván, ezt mormogta 
magában ugy, hogy mások is hallották: „Itt a le-
ánykák markotányosnénak neveltetnek;" mig az ő 

hitvestársa öröm-könyes szemekkel hagyta el a zár-
dát, hol két leánya a vallás szellemében képeztetett. 
A honfi és honleány diszfogalma koránsem merít-
hető a regényes krónikákból, hanem mindenek fölött 
a Jézus-Mária szent szivéhez czimzett oltár szenté-
lyéből, mely körül a valódi ártatlanság koszorúi 
örök illattal virítanak. — Mondhatom én azt a nép-
nek bármily bűvös szavakkal, hogy a hazafiság tőle 
méltó áldozatokat kiván, hogy a sz. péterfillér nem 
egyéb, mint a romai pápák által Magyarországnak 
századokon keresztül bőven adott százezerek csekély-
észrevétlen viszonzása kamat fejében, s igy nem is 
egyéb most, mint szükségből gyakorlott erény: ha 
magam nem teszem ki előbb (ha van) a fényes tal-
lért, vagyha olykor elvétve bár, magam is a szeretet 
adója ellen debachálok. Igy van a dolog, valóban 
igy van a honfiak és honleányok nevelésével is. Ha 
magok a nevelők nem ragyognak erkölcsi fényben, 
hanem csak frázisokkal toilettiroznak : zavart fővel 
s üres szivvel mennek ott szét a tömeg közé érlesz-
teni az elámított tanítványok. Igaz, magam is azt 
hiszem, hogy Magyaországban csak magyar lehet 
jogosan tanitó, tisztviselő, stb. ; megengedem, hogy 
egy község azon eredeti jogát nem lehet elvitatni, 
miszerint saját- és apái nyelvén tisztán, hibátlanul 
akarja hallgatni az Isten igéit, de még mindez nem, 
biztositja egészben a fenndicsért hazafiságot. Nemde 
a hazai történelem sajátja már azon dicső tény, mi-
dőn 1825-ben gr. Széchenyi István rosz magyarság-
gal ajánlotta meg a tudós-társaság alapjához megki-
vántató nagy összeget? az is igaz, hogy egy nem 
rég elhunyt magyar káptalani tag a magyar nyelv 
nem-tudását holta után szép alapítványokkal vál-
totta meg s tette jóvá. Távol legyen itt azon körül-
mény vitatásába ereszkedni, mely széthúzó fanatis-
mus által magát a legjobb értelmű hazafiságot becs-
teleniti, és számtalan más nyelvű honfi keresetlen 
gyalázatját eszközli. 

Nem lehet gondolni, hogy valaki meggyőző-
dése ellen tegyen önkénytes, nagyszerű áldozatokat. 
Már pedig a legjobb fölfogás szerint csak az bir 
tulajdon erkölcsi becscsel, ami teljes meggyőződés-
ből származik, s tisztán a közjó előmozdítására irá-
nyul. Ha talán nem hiányoznak olyanok is, kikről 
tudva van, hogy körülményeiknél fogva „ex neces-
sitate faciunt virtutem :" ezt sohasem lehet betudni 
az önkénytes, tiszta áldozatok rovására, melyektől 
mint a gyümölcsökkel gazdagon megrakott nemes 
fa, oly terhesek, oly ékesek magyar hazánknak min-
den egyes részei. A mult és jelen között, igaz, kii-
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lönbség van. Hajdan a magyar clerus, az egyháznagyok 
folytonos és kikerülhetlen hadviseléssel voltak elfoglalva, 
mert minden nyomon a végső elnyomással fenyegetett ke-
reszténység ügye volt kérdésben. Az „inter arma silent mu-
sae" kiválóan a magyar történelemben van véres betűkkel 
följegyezve. A köztudomásu, de eléggé menthető dolog, hogy 
voltak magyar országbírók, nádorok, kik névaláírásaikat a 
kardjaik markolatára vésett pecsétnyomóval tették : nem 
egy külföldi irót vezetett tévedésbe. Söt olyanok is találkoz-
nak, kik tőlünk a históriai korszakok összefüggését is el 
akar ják vitatni, s ily balfölfogással nem keveset ártanak a 
magyar névnek. — Régi dicsőségünknek ily elhomályositása 
ellen csak külföldön élő honfitársaink vethetik mérlegre 
tiszta hazafiúi öntudattal befolyásukat, kik t. i. például 
Amerikában, személyesen tapasztalják, mint fogja magát 
megbőszülni a szükséges történelmi összeköttetés hiánya. 
„Én bizonyosnak tartom — úgymond Toqueville — az éj-
szakamerikai Egyesült-államokról, hogy ötven év múlva 
nehezebb lesz hiteles okleveleket összeszedni a mai ameri-
rikaiak társadalmi létezésének részleteiről, mint a francziák 
középkorbeli igazgatásáról ; és ha az Egyesült-államokat a 
barbárok egy becsapása találná meglepni : hogy népéről, 
mely lakja, valamit tudhassunk, más nemzet históriájához 
kellene folyamodnunk. Hogy eddig Amerikának még nagy 
irói nem voltak, annak okát nem másban kell keresni, mint 
abban, hogy tudományos lángész lelki szabadság nélkül nem 
létezik." Annyi véres harczok, annyi belháboruk közepett 
volna-e már a magyarnak neve egykori halvány emlékénél 
egyéb a XIX. században, melyről a költő lánglelkesedéssel 
zengi : „megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán," 
ha a kath. egyház le nem rak ja erkölcsi fenmaradásunk 
alapjait, melyet a történelem öriz ? — Mutassanak elleneink 
s ócsárlóink csak egy rövid korszakot, vagy csak átmeneti 
jelentéktelen pillanatokat is, melyekben a kath. clerus valaha 
visszahúzta volna magát a haza közboldogságára szükséges 
áldozatoktól. Jelöljenek ki oly időpontokat a magyar törté-
nelem folyásában, legyenek azok bár a legizgatottabbak, 
midőn a kath. papság föl nem fogta hazafiúi kötelességeit a 
nemzet irányában . . . IV. Béla alatt a Sajónál, midőn a ta-
tár-csorda pusztította honunkat s ölte kímélet nélkül édes 
fiait, a mohácsi vérmezőkön, a török háborúk alatt vérét és 
kincseit a haza oltárára tette. Elszámláljuk-e sorban a nagy 
neveket, melyeket a háború és béke napjaiban egyformán 
hazafiúi dicsőség vesz körül ? 

Nem szabad hallgatnunk, midőn látjuk, hogy az ellen-
séges törekvések mindennap jobban a fejünkre nőnek, hogy 
elmentsenek. Nem szabad tétlenül s kényelmesen néznünk, 
midőn a világot megjavitó, Istenhez emelő kereszténység 
ellen nyilt lázadásban tör ki a hitetlenség, a vastag tudatlan-
ság, vérszemű kegyetlenség s vakmerőséggel egyesülten. 
Mikor a hit meghal, az ész azt képzeli, hogy ő lesz örököse ; 
azonban legöregebb fia a kétkedés az örökséget elvitatja 
töle. Igy jártak mindazok, kik nyilvános tévedéseik s botrá-
nyaik által a kath. anyaszentegyháztól elszakadnak. —• Azt 
mondani, hogy a moral religio nélkül is fennállhat, a nnyi, 
mint erősitni, miszerint a magasra futott borostyán állva 
marad, bárha a neki támaszul szolgáló tölgyfát k ivág ják is. 
íme! a becsület vallása, melyre a hazafiak elöszerettel hi-

vatkoznak. Hiu és haszontalan képzelődés az mind, mely a 
hazafiúi kötelességek teljesítésére vallási meggyőződés nél-
kül elegendőnek hiszi az úgynevezett becsületérzést, mely-
nek indokolására megelégli a pogány heroismus dicsőítését. 
A mi nemes levelünkre nem itt nyomatik a hazafiúi hiteles-
ség pecsétje. 

Még pár szót. Magyar hazánk a jog tiszteletében ra-
gyogó példányképe a müveit világnak. Meg kell jegyeznünk, 
hogy őseink oly előrelátók valának, miszerint jelesbnél je-
lesb intézkedéseik alapjához más hazai közügyeket is csa-
toltak, melyek egymást életre-halálra támogatják, s mig 
netalán akár a bureaucratikus, akár a parlementaris önkény 
egyet megdöntene, addig a másik bátor hivatkozással a ha-
zafiúi öntudatra minden megtámadás ellen a nemzeti pietas 
hatalmával védi azt. 

Sánta Mihály. 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

BAJAN a Jézus szivét tisztelő vasárnap junius 10-én 
épületesen folyt le. E k. város már rég óta előment Jézus 
sz. szive tiszteletében. A plébániai templomban egy mellék-
oltár már régtől Jézus szivének képével ékeskedik és annál 
évenkint nyolczadi ajtatosság szokott tartatni. Jelen plébá-
nosa Bajának ft. Latinovits Gábor, prépost ur, mint egyéb 
dolgokban ugy ebben is hi veinek javát hordván szivén, pász-
tori buzgóságot fejt ki. A nevezett napon nagyszámú kö-
zönség s ebben a jeles város kitűnőbb osztályának is jeles 
része vett részt a Jézus szive tiszteletére rendezett esteli 
ajtatosságban, mely alkalommal a sz.-beszéd után a legény-
egylet tagjai lelkes emelkedettséget költöttek az ur Jézus 
szivének tiszteletére szóló jeles ének, orgona kíséretében, 
eléneklésével. Az egész ajtatosság menete igen épületes és 
lélekemelő volt. Az ajtatosság után a ft. plébános, a megyei 
és városi elöljáróság és a helybeli fögymnasium több lelkes 
tanáraival együtt a legény-egylet lakására menvén, azokat 
e részvevő jelenlét által fölbuzditotta, és törekvésökben 
megerősítette. A csemete szépen növekedik ily meleg ápolás 
mellett. Örömmel értesültek a legények arról is, hogy ö mél-
tósága, a kalocsai elárvult megyének káptalani helyettese 
és kormányzója, a szabályokat már megerősítette s azokat 
legközelebb visszaküldendi a felterjesztőknek. Reánk nézve 
épületes volt a t. megyei és városi elöljáróság, ugy a t. tanár 
urak részéről is kifejtett azon részvét és jóakaró pártolás, 
melylyel ezen, a közjónak emelésére szentelt ügyet üdvös 
befolyásukkal támogatni törekednek. Valamint azon tiszte-
letreméltó magatartás, melylyel mint értelmes katholikusok 
magokat az egyház irányában, (ennek az embereket boldo-
gítani szándékozó törekvését és munkáját felfogván) viselik. 
Isten adjon a jó kezdetnek növekedést, a lelkipásztornak 
sok örömöt, az egész városra sok áldást. — A Jézus szive 
társulatának tagjai is már e nap kétszázon felől növekedtek. 
Dicsértessék az Ur Isten értté. 

BALÁSFALVA, apr. 7-én. (Folyt, a mult év 2-ik fe-
lének 22-ik számához.) Elmélkedtünk eddig az austriai con-
cordatum két fő pontja felett, s láttuk, hogy azokban semmi 
sem foglaltatik, mi sértené a más hitfelekezetüeket. Menjünk 
most át nz emiitett concordatum 3-ik főpontjára, melyben a 
kath. püspököknek, kiket a Szentlélek tett az egyház kor-
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mányzása végett, megengedtetik, hogy szent hivatalaikat 
szabadon teljesithessék. Mondják meg nekem a más hitfele-
kezetüek, miben sérti őket e főpontja a coneordatumnak, ha 
nem talán az, hogy a katholikus püspökök nem gátoltatnak 
hivatalaik teljesítésében ? Különösen kérdem H. urat, ki 
röpiratjában is neheztelt a concordatum ellen, mi sértené e 
főpontban a g. katholikusokat ? Fájdalom ! hogy szeretett 
katholikus egyházunknak olyan fiai is vannak, kik látván, 
hogy a nem katholikusok kikelnek, noha jogtalan, a concor-
datum ellen, ők is szeretik azokat majmolni, anélkül hogy 
megfontolnák, hogy a concordatum, melyet egyházunk feje 
kötött, nem lehet sértő magára az egyházra nézve. Talán 
H. követ urnák a görög s latin kath. vallás két különböző 
vallás ? ha igen, — akkor valóban csekély felfogása van 
vallása felől ; ha nem, — akkor meg nem foghatjuk, mikép 
gondolja, hogy az egyház feje egyházára nézve sértő con-
cordatumot készakarva kössön ? Azokat, kik a concorda-
tum e fő pontjában találnak sértőt másokra nézve, kérdem 
nem birnak-e a más felekezetű egyházfők is azon joggal, 
hogy szabadon teljesithessék hivatalaikat ? Mi másoknak 
szabad, katholikusoknak ne legyen szabad ? — Lássuk 
részletenkint, mi lenne veszélyes másokra nézve a kath. püs-
pökök azon jogai közöl, melyek az 1855-iki concordatum-
ban előjönnek, annak 3-ik főpontját illetőleg ? Talán azon 
jog, melynél fogva a kath. püspökök szabadon közlekedhet-
nek a néppel ? (3-ik czikk) De melyik hitfelekezetbeli egy-
házfő nem teheti azt ? avagy a szabadelvüség ugy hozza 
magával, hogy csak a kath. püspökök akadályoztassanak 
ebben ? Hiszem, hogy sokan azt óhajtanák, hogy a püspö-
kök a febronianisticus elvek szerint kötelezve legyenek min-
den köriratjaikat a politikai hivataloknak adni placetum 
megnyerése végett ; de hogyan egyeznék aztán ez az egy-
ház szabadságával ? Vagy csak a kath. egyház ne legyen 
szabad? Talán az sérti a nem-katholikusokat, hogy a kath. 
püspökök rendelhetnek nyilvános imádságokat, s más ajta-
tos dolgokat, s szabályozhatják a szent ténykedéseket ? 
(4-ik cz. d.) Lehet, hogy némelyek azt akarnák, miszerint 
nálunk is ugy legyen a kath. egyházban, de csak is abban, 
mint volt ezelőtt Austriában, hol a törvényhozás még az 
istenitisztelethez tartozó dolgok rendezésébe is elegyedett, 
határozván például azt is, hány gyertya égjen az oltárnál. 
— Meglehet, hogy az nem tetszik a concordatum elleneinek, 
hogy a kath. püspökök nyilvános imádságokat rendelhet-
nek. Igen, de mit megtehetnek nem keresztény államban, 
minő például Törökország, egy katholikus államban, hol az 
egyenjogúság elve uralkodik, ne tehetnék azt meg ? Vagy 
talán ezt nem türi az egyenjogúság ? akadályoz-e a kath. 
egyház másokat a nyilvános imák tartásában ? Bizonyosan 
a kath. püspökök azon joga sem sértő a más vallásuakra 
nézve, melynél fogva tartományi s megyei zsinatokat tart-
hatnak. (4-ik cz. e.) Avagy talán a concordatum eme czikke 
akadályozza a világiakat részt venni a megyei zsinatokban ? 
Koránt sem. Hogy vehetnek-e a világiak részt az egyház-
megyei zsinatokban vagy nem, arról a concordatum mit sem 
szól. Nem mondhatják tehát, némely görög kathol. világiak, 
hogy a concordatum akadályozza őket részt vehetni az egy-
házi zsinatokban. De talán az bánt valakit, hogy a kath. 
püspökök a concordatum szerint (9. cz.) joggal birnak eltil-

tani a vallás s erkölcsiséget sértő könyveket, s nem engedni 
meg híveiknek azok olvasását ? Alkalmasint itten elevenre 
talált a concordatum. különben nem fejthetjük meg magunk-
nak azt, miért ütöttek oly nagy zajt a concordatum különö-
sen e czikke ellen annak keletkezésekor némely protestáns 
lapok, holott az a protestánsokra nézve nem sértő ; mert 
váljon nincsen-e minden egyháznak joga őrködni hivei fe-
lett, s őket az erkölcstelen s más rosz irányú könyvek olva-
sásától eltiltani ? Ama lapok bizonyosan veszélyeztetve lát-
ták a concordatum eme czikke által a protestáns bibliák 
terjesztését a katholikusok között proselitáskodási czélból, 
azért a .calumniare audacter, semper aliquid haerebit' köz-
mondásnál fogva, rágalmazni kezdették a katholikus egyhá-
zat püspökei eme jogáért, s nem szégyenlették azt állitani 
hogy a katholikus egyház nem sokára a bibliát is fogja a 
tiltott könyvek lajstromába sorolni, s hogy a kathol. egyház 
veszélyes könyvnek tart ja a bibliát. Itten kegyes olvasóim 
elértünk egy olyan tárgyra, melyről szeretett kath. egyhá-
zunk némely fiai sem birnak kellő felfogással, azért czélsze-
rünek véltem egy kevéssé eltérni a tárgytól. 

A protestáns elv szerint ugyan is mindenki szabadon 
értelmezheti magának a szentírást, mert eléggé érthető min-
denkire nézve, és hogy mindenki magának jól értelmezhesse 
a szentírást, nincsen egyébre szükség, mint hogy az ember 
igazság után szomjúhozó lélekkel olvassa. Ezen elvet a pro-
testánsok a szentirás eme helyéből hozzák le : ,Lucerna pe-
dibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis !' Azonban 
ezen esetben legalább azoknak közülök, kik őszintén kere-
sik az igazságot, egyaránt kellene értelmezniük a szentírást, 
— mi azonban nem történik. Az emiitett sz.-irási hely, kath. 
tan szerint, koránt sem jelenti azt, hogy mindenkire nézve 
érthető a szentirás, hanem csak azt, hogy az Isten igéje 
(jól megértve) felvilágosítja az embert, s megmutatja neki, 
mit kell tennie. Semmi esetre nem lehet mondani tehát, hogy 
a sz.-irás maga magát értelmezi. Hogy a sz.-irás nem min-
denkire nézve érthető, váljon nem eléggé bizonyítja az ae-
tiopiai ember válasza Fülöp diaconus kérdésére, midőn ez 
kérdezte töle, érti-e mit olvas ? Amaz tudniillik azt felelte, 
hogy nem értheti, ha csak valaki neki meg nem értelmezi. 
Tudjuk mit mond sz. Péter sz. Pál leveire vonatkozólag. Ha 
a szentirás érthető mindenkire nézve, miért lettek annyi hit-
szakadások, melyek mind a sz.-írásból akarják meríteni ta-
naikat, például a wikleffiták, s hussiták a sz.-irásból akar-
ták következtetni, hogy nagy bűnbe esett világi vagy egy-
házi személynek meg kell tagadni az engedelmességet. Lás-
suk példákkal, mikint értheti meg jól a sz.-irást mindenik 
protestáns. Ez előtt '20 évvel egy protestáns, gondolván, hogy 
Ábrahám példája szerint kedves áldozatot fog hozni az Is-
tennek, saját fiát ölte meg. 1846-ban egy nö roszul értvén 
a sz.-irás eme helyét : ,Et si scandalizaverit te manus tua, 
abscinde illám/ elvágta jobbját.Egy más protestáns fejszével 
ölte meg feleségét, mivel nem nemzet gyermekeket, s midőn 
törvényszék elébe idézték, azzal igazolta magát, hogy s. 
Maté evang. azt mondja, hogy minden fa, mely nem hoz jó 
gyümölcsöt, le fog vágatni. Azon elvnél fogva, hogy a sz.-
irást mindenki megértheti, s hogy a sz.-irás az egyedüli kut-
forrás, melyből a hit meríthető, s nem a hagyomány is, ál-
líttatik továbbá protestáns részről az is, hogy a sz.-irás ol-
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vasása elkerülhetlenül szükséges mindenkinek, mely oknál 
fogva több bibliai társulatok keletkeztek közöttök, melyek 
nagyszámú bibliákat nyomatván, jelentéktelen áron eloszto-
gat ják biveik között, sőt katholikusok között is ingyen. — 
Legyenek protestáns atyánkfiai eme hitben, mi őket csak 
sajnáljuk, de hitöket nem sértjük, csak ők ne sértenék a 
miénket. 

Miután, mint láttuk, nem mindenki értheti kellőleg a 
sz.-irást, méltán tanitja a kath. egyház, hogy csak az egy-
ház, tudniillik csak az ecclesia docens illetékes és képes ér-
telmezni a sz.-irást, mert csak neki mondatott : tanitsatok 
minden nemzeteket, s neki igértetett a Sz.-lélek, mely meg-
tanítja őtet mindenre, nem pedig minden egyes személynek. 
Mindazáltal nem tiltja a katholikus egyház hiveit-a sz.-irás 
olvasásától, mint szokták mondani ellenei, hanem mindenkor 
vallotta, hogy a sz.-irás olvasása hasznos, és szabad, csak 
hogy megkivánja a) hogy azok, akik olvassák, arra elké-
szülve legyenek, nehogy, nem birván valaki elégséges hit-
ismerettel, ahelyett hogy épülne, tévedésbe essék, nem ért-
vén valamely homályosb helyet, hogy, miután a sz.-irás oly 
nyelveken Íratott, melyeket ma kevesen értenek, a forditás 
birja az egyház jóváhagyását, értelmezései pedig egyezze-
nek az egyház értelmezésével, azért mondja s. í ren is : „a 
sz.-irás értelmezésében a hivek tartoznak az egyházat meg-
hallgatni, mely az apostoloktól veszi eredetét s az igazság 
örökségét." Hogy kathol. egyházunkban is szabad a hivek-
nek a sz.-irás olvasása, kitetszik a Congreg. indicis egy ide 
vágó határozatából is mely igy szól : „Auctoritate Benedicti 
14-i adjecta declaratio est, ut permissa porro habeatur lectio 
versionum vulgarium, quae ab apóst, sede approbatae, aut 
cum annotationibus desumtis ex sanctis ecclesiae patribus, 
vel ex doctis catholicisque viris editae fuerint." 

Tér jünk újra elkezdett tárgyunkhoz, s kérdezzük to-
vább, váljon nem azáltal érzik-e magokat megsértve a más 
felekezetűek, hogy a concordatumban a kath. püspököknek 
szabaddá tétetik mind azt gyakorolhatni, mi őket megilleti 
megyéjök kormányzásában a canonok rendeletéből az egy-
ház jelenlegi az apóst, szentszék által jóváhagyott fegyelme 
szerint ? (4. cz.) Bátran mondhatjuk, hogy nem. De talán 
azt fogja valaki mondani, hogy e szavak : „az egyház jelen-
legi az apóst, sz.-szék által jóváhagyott fegyelme szerint" 
sértik a görög egyház fegyelmét, mintha kényszerítené a 
görögöket a latin egyháznak a sz.-szék által jóváhagyott 
fegyelmének elfogadására ? Mi, s velünk együtt mindazok, 
kik józanul gondolkodnak, azt tart juk, hogy ezt senkisem 
mondhatja, mert ottan a görög-katholikusokra nézve értetik 
a g. egyháznak az egyház feje által jóváhagyott fegyelme, 
mivel a g. egyház fegyelme is jóvá van hagyva az egyház 
feje által, legalább tacite. Tagadhatja-e ezt valaki ? miután 
az egyház feje, mint a hit főőre, őrködni tartozik, nehogy 
valamely részén a világnak a latin görög vagy más szertar-
tású katholikusok fegyelmében valami foglaltatnék, mi de-
rogálna a hitnek. Különben a rom. sz.-széknek sohasem volt 
szándékában a görög vagy más katholikusok fegyelmét 
vagy szertartását megváltoztatni ; sőt van példánk arra is, 
hogy a rom. sz.-szék a más szertartású katholikusok kéré-
sére sem akart beleegyezni szertartásuk megváltoztatásába, 
mint történt a maronitákkal, kik a szentszék beleegyezését 

kérték, hogy egy oltáron egy nap több misét szolgálhassa-
nak, mely megtagadtatott. Az egyház feje tudja, hogy va-
lamint egy kertben a különféle virágok a kert szépségét 
képezik, szintúgy képezik az egyház szépségét a régi és ap-
probált különféle fegyelmek s szertartások. Kétségkivül az 
sem bánthat valakit, hogy a kathol. püspököknek megen-
gedtetik (4 cz. 6) azokat fölvehetni a papi pályára, akiket 
szükségeseknek tartanak, az érdemteleneket pedig kizár-
hatni. De talán az esik nehezen, hogy a kath. püspökök me-
gyéjökben az állam fejének beleegyezésével vallásos társu-
latokat alapithatnak ? (28-ik cz.) Ha külföldi kath. orszá-
gokban alapithatnak társulatokat a szabadkőmivesek, hogy 
az Isten létét eltagadják, a keresztény elmet kiirtsák, s szer-
tartásait eltörülni igyekezzenek, kathol. birodalomban val-
lásos kath. társulatok ne keletkezhetnének ? melyeknek 
czéljok az egyház s állam javának előmozditása, s melyek 
mindig nagy szolgálatot tettek az emberiségnek valláskü-
lönbség nélkül. Végre talán az nem esik inyökre a concor-
datum elleneinek, hogy a 17-ikezikkbenigértetik a kath. se-
minariumok fentartása s szükség esetén segedelmezése az 
állam részéről ? Váljon nem nyujt-e segedelmet az állam 
más hitfelekezetek intézeteinek is ? Miért ne nyújtana szük-
ség esetén a kath. intézeteknek is az egyenjogúság elvénél 
fogva? Láthat juk ezekből, hogy a concordatum harmadik 
főpontjában is csak a roszakaratuak találhatnak másokra 
nézve sértőt. (Folyt. 

LONDON, máj. 24. Sokan emlékezni fognak Vaughan 
Herbert fiatal angol áldozárra, ki Wiseman bibornok párt-
fogása alatt, a kath. egyleteknek szükségét Mechelnben tar-
tott közgyűlésen fejtegette, szintúgy még egy, Londonban 
alakítandó papneveldének, melyben küldérek volnának ké-
pezendők, külmissiok számára. Eltekintve a Jézus iránti 
forró szeretettől, mint a sugalt eszme föindokától, vannak 
még különös okok, melyek követelik, hogy Anglia is csat-
lakozzék a többi kath. nemzetekhez, a missio apostolkodás 
terén. Először is tudjuk, mily roppant terjedelmű a britt 
birodalom, melynek uralma kiterjed egy millió négyszög 
mértföldnyi területre és melyen még közel 200 millió hitet-
len lakik. Váljon minő volt eddig Anglia befolyása vallási 
tekintetben ezen országokra, melyekből gazdagságait meriti ? 
Tudjuk, van valami 30 társulata, melyek a különféle prot. fe-
lekezeteket iparkodnak terjeszteni. Ezen társulatok évenkint 
eme czélra 17 millió, és 500,000 franknyi összeget költenek,*) 
és valami 22,000 embert tartanak. Bene currunt, sed extra 
viam, mondá egykor sz. Ágoston azokról, kik ez egyház 
kebelén kivül fáradoznak, és mi ugyanezt alkalmazhatjuk 
a tévely eme buzgó terjesztőire. Tudjuk ugyan, hogy a pro-
testáns missiók meddők, terméketlenek; de nem kevésbé 
igaz, hogy roppant akadályt görditenek az igaz kath. apos-
toli egyház hitének terjesztése elé. Ama missiók gyümölcsei 
hasonlíthatók Sodorna mérges almáihoz, melyek külsőleg 
szépek, de belül hamut, mérget rejtenek. Valóban ott, hol 
a protestáns szellő lengedezett, a bálványimádó esze an-
nyira meg van vakitva, hogy reá nézve felette nehéz lett 
a világosságot a setétségtől, az éltető kath. igazságot a 

*) Ezek esak Angliából, — hát Amerika, Genf, Hamburg, Gustav-
Adolf egylet ! Aromái propaganda csak 5 millió frankkal rendelkezett 
mult évben. 
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halált-hozó tévelytöl megkülönböztetni. Oh ! ha az angolhoni 
kath. egyház néhány követ illeszthetne a kath. világmissiók 
épületébe, mily látvány volna az angol kath. missiók áldása 
a prot. angol missiók meddősége mellett. Akik a Gondvise-
lésnek működését megengedik a történet terén, azok előtt vi-
lágos, hogy mint sz. Leo mondja : a romai roppant birodalom 
azért emeltetett, hogy Jézus Krisztus egyházának legyen 
alaptere. Igen, amint a romaiak anélkül, hogy tudták volna, 
közreműködtek a keresztényelem diadalának előkészítésére, 
ugy lehet, hogy épen Anglia van a Gondviselés által kisze-
melve arra, hogy az evangelium uralmát az egész földkereksé-
gén biztositsa. Irodalmi, levelezői ujságösszeköttetése a világ 
minden országaival, roppant kereskedése a legtávolibb vidé-
kekkel, hajóinak a tengereket szelő, megszámithatlan soka-
sága, befolyása jóra roszra egyiránt, mind ez talán azért 
adatott a népeknek ugy mint egyedeknek sorsát intéző Is-
tentől, hogy az igázságot juttassa a földkerekség minden ré-
szeibe. Ezen okok eléggé bizonyítják, hogy t. Vaughan atya 
által megpendített intézmény lényegesen katholikus, és 
megérdemli azok figyelmét, kik a pogánytérités nagy mü-
vével foglalkoznak, és azért a mechelni gyűlésen is tetszésre 
talált. Örömmel értesülünk tehát, hogy fontos lépes történt 
az eszme megvalósitára. Vaughan atya a pápától sajátkezü-
leg irt levelet kapott, IX-ik Pius az alakitandó intézet hasz-
nát elismervén, reá bö áldását osztja. Két éve már, hogy 
Vaughan Amerika egész continensén adományokat szed 
az építendő papneveldére. Londonban már egy ház e 
czélra meg is nyittatott 10 növendékre, már alapítvány is 
van. De nemcsak alamizsnára, hanem főleg munkásokra 
van szükség. Vaughan most Flandriában jár, és munkáso-
kat keres, és reményleni lehet, miszerint fáradozásai nem 
lesznek eredménytelenek. 

PARIS, maj. 23. (A Reunio szigetén megjelenő ,Malle' 
czimü franczia lap után közöljük Horner levelét Zanzibar-
ból az ottani missio felől.) Zanzibar jan. 1-én. Mult év julius 
havában hét napi hajózás után ide érkezvén, gyorsan egy-
más után voltam a megpróbáltatások különféle nemeinek 
kitéve. Két havi betegség után alig hogy felgyógyultam, a 
himlő kezdett pusztítani a városban és a missio egész terü-
letén, mely gyermekeink legnagyobb részével éreztette dü-
hét. A ragály megszűntével Baur és Victorin atya lázba es-
tek, és Anaclet testvér szívbajt kapott. Három beteg egy-
szerre, ez sok volt reám nézve, kinek helyeiket kellett pó-
tolni. Ha valaha Zanzibarba jönnek, azt tanácslom, ne jöjje-
nek meleg évszakban, mert betüszerint megfulladnak; 
nincs itt még csak a legkisebb szellő sem, mig az álmatla-
nul töltendő éjeken is. A zanzibari szultán, aki még mindig 
igen kegyes irántunk, Bombay ba tett utazást, az ut 3 hóna-
pon át tartott, és került egy millióba. 0 fensége indiai zene-
kart hozott magávál, mely keserves darabjaival fülhártyáin-
kat majd hogy szét nem repeszti ; katonaságát is európai 
módra készül szervezni. Az europaiakkali viszonyunk is 
kielégítő. 

Ezen évben a protestánsok 12 gyermeket vásároltak s 
nekünk ajándékozták, mely tényből megítélhetik önök, mily 
befolyásos a mi missiónk. Karácsonkor a protestánsok is 
jelen voltak éjféli misénken. Francziaországból értesítenek^ 
hogy több jószívű földieink hét rabszolga gyermek vásárlá-

sára szükséges összeget gyűjtöttek. Gyermekeink száma 
maholnap a százat meg fogja ütni. Egy szomorú esemény 
mély fájdalmat okozott az itt levő összes európaiak körében, 
ez de-Deken báró és útitársai meggyilkoltatása. Hajója 
300 mértföldnyire Djuba bensejében sérülést kapott, mig 
kijavittatnék de-Deken a berberekhez ment élelmiszerek 
szerzése végett. Távolléte alatt táborozási helye megtámad-
tatott és kiraboltatott, Schik ur és társai csak a futásban 
találtak menedéket. Ezalatt a báró egy főnökkel összezör-
dülvén, megtagadta tőle a kézszorítást, és ezen percztől fogva 
halála el lőn határozva. Egy napon t. i. jelenték neki, mi-
szerint feketéi mind el vannak fogva, mire ő elhagyta laká-
sát, hogy szabadságukat visszaszerezze. Visszatérvén, észre-
vette, hogy fegyvereit mind ellopták, ezeket tehát visszakö-
vetelte. íme itt vannak, felelék, vedd ell, s amint lehajlott, 
hogy a földről felvegye, hat ember megragadta, megkötöz-
ték, és egy folyam part jára vitték. Roppant összegeket igért 
nekik, ha életét meghagyják, de a válasz mindig csak az 
volt : nem pénzed, hanem véred kell nekünk. Egyik mellé-
ről az inget levette, a másik pedig lándzsával átdöfte szivét, 
a holttestet pedig a folyóba vetették. Igy ért véget a bátor 
férfiú, kit mindannyian sajnálnak, és ki missiónk kegyes 
pártfogója volt. 

ZANZIBAR, jan. 22-én. Maria Petra néne három na-
pig tartott veszedelmes láz után meghalt. Ezen áldozat ré-
szünkre annál súlyosabb, mivel a szerzetesnők nagyobb ré-
sze amúgy is igen törődött ; de ha Maria Petra elválása szo-
morú egyrészről, másrészről a kath. hitnek Zanzibarban 
valóságos diadala volt. Ismeretes azon érdekeltség, melylyel 
Jablonszky ur hosszú idő óta missiónk iránt viseltetik, fel 
nem tünö tehát, hogy a jó consul, amint hírét vette az általa 
különben nem ismert néne halálának, mint a gyermek ugy 
sírt. De még figyelemre méltóbb a protestánsok magavise-
lete. T . i. a franczia követen kivül a consulok mind akatho-
likusok, és egy korábbi szerződés szerint halál esetében 
csak az illető nemzetbeli hajók árboczaira tüzetett ki a gyász-
lobogó. Most a néne halálakor minden hajóra felhuzatott a 
gyász jelvénye. Az állomás angol kormányzója az anglikán 
püspökkel együtt a franczia consulhoz jött, kérendő őt, hogy 
nálunk fejezné ki fájdalmas részvétüket. Az anglikán püs-
pök a temetés alatt a legnagyobb harangot meghúzatta, 
az itt levő követségi személyzet, az összes francziák és 
portugallok jelen voltak, és mely a benszülöttekre igen jó 
hatást gyakorolt, kik már kezdik megfogni és becsülni a szü-
zesség hősies erényét. Sőt másnap — ami rendkivüli ese-
mény — a szultán fényes kísérettel tette meg részvétlátoga-
tását. A szultán igy ismét szép jelét adta az iráutunki sze-
retetnek. Ez valóban szép nap volt a zanzibari missio törté-
netében, midőn egy alázatos szerzetesnő annyira megtisz-
teltetett, és Zanzibar leczkét adott azon európai államoknak, 
hol a szüzeket rágalmazzák és elűzik. 

BERLIN, maj. 28. Figyelvén bizonyos berlini lapok 
vegyes tudósításainak rovataira, borzalommal telünk el a 
fővárosban oly gyakran elkövetett különnemű gonosz tette-
ken. Ami még szomorúbb, abban fekszik, hogy ezen bűnté-
nyek sokszor a legfiatalabb korúak által legnagyobb elve-
temültséggel párosult cynismussal vitetnek véghez. 7—12 
éves fiuk s leányok örömöt találnak abban, ha a tömegben 
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hölgyek ruháit megmetélhetik. Mások égető folyadékot ön-
tenek az átmenők ruháira, csupa gyönyörűségből. Minden-
nap fognak be 10—12 éves zsebmetszőket, kik tankötelesek 
volnának. Egy 13 éves fiu, kit épen abban a perczben fog-
tak el, midőn az állatkertben egy hölgynek tárczáját akarta 
ellopni, csak azon sajnálkozott, hogy a jól megtöltött tár-
czát el nem csenhette. Egy tisztességes kereskedő két gyer-
meke, egy 11 éves leányka és 9 éves fiu egy kis összeget 
szedtek be atyjok nevében, nyalánkságokat vásárolván 
rajta. Az atya megbüntetvén őket, pár órára egy szobába 
csukta. Midőn ki akarta ereszteni őket, a szobában senkit 
sem talált, hanem feltörve látta a szekrényt, hol néhány 
száz tallér és ékszerek voltak. Egy régi kard segélyével, me-
lyet a szobában leltek, nagyranőtt gonosztevőkhöz illő 
ügyességgel, kifeszítették a szekrény ajtaját . A szegény 
atya most értette csak meg, hogy miért voltak a gyermekek 
a házi tömlöczben sírás, rivás helyett oly csendesen. Idéz-
hetnénk még hasonló példákat, de nem akar juk folytatni. 
Ezekhez járulnak a nyílt erőszakoskodás tényei az utczán. 
Lapjaink az ily eseteket feljegyezvén ugyan elszörnyüköd-
nek, de egy sem ereszkedik az annyira nyugtalanitó társa-
dalmi viszonyok okainak taglalásába. Tanodáink állapota 
kétségenkivül sokat megmagyarázna. Tiz nyilvános vagy 
magánoktató között alig van egy, ki igazán kereszténynek 
nevezhető volna. A pastorok befolyása a tanodára csekély, 
és hány nem találtatik ezek között is, ki a radicálisok 
pártjához tartozik ? Ha tanitói állomások üresedésbe jön-
nek, bizonyos, hogy politikai és vallási tekintetben radicá-
lisok nyerik el azokat. Es ezen rendszer már soká uralko-
dik. Az egykori Ober-schulrath Schulze ezen irányban igaz-
gatta a tanodákat 30 éven által, utódja Eürbringer, szintén 
ezen irányban halad. Az emiitett Schulze 1844 és a követ-
kező években, az alatta álló tanítókat titkon utasította, hogy 
a Ronge által kezdett vallási, vagy inkább vallástalan moz-
galmat mozdítsák elő. Ez, ugy hiszem, elég jellemző reája 
nézve. A nyilvános oktatás nálunk jobbára hitetlenek keze-
iben van. 

Szentszéki határozat. 
I. 

BUGELLEN. Confirmationis cultus ab immemorabili 
tempore praestiti servo Dei Petro levitae beato nuncupato. 

Inter eximios viros, quos sibi prudentissimos consiliarios 
familiaresque delegit sanctus Gregorius magnus, perillustris 
fuit Petrus levita coaetaneus suus, cum quo postea disputans 
quatuor dialogorum libros composuit; ejusque nomen ac 
virtutes, in quibus mirifice eluxit, ultimae posteritati com-
mendavit. Hunc autem Dei servum longe ante centenariam 
requisitam in suis decretis a sa. me. Urbano Papa VIII pu-
blicum et ecclesiasticum cultum obtinuisse, in eoque cultu 
numquam intermisso ad liaec usque tempóra perseverare 
probationibus et monumentis adeo perspicuis demonstrari 
posse censuit rmus Dominus Joannes Petrus Losanna epi-
scopus Bugellensis, ut de enunciati cultus confirmatione apud 
hanc Sanctam Sedem apostolicam agere minime dubitaverit. 
Ipsius itaque votis adhaerens emus et rmus dominus Cardi-
nalis Carolus Sacconi, hujus causae relator, in ordinariis 
comitiis liodierna die ad Vaticanum habitis, sequens dubium 

discutiendum proposuit : an constet de cultu publico ecclesi-
astico ab immemorabili tempore praestito, paedicto servo Dei, 
seu de casu excepto a decretis sa. me. Urbani Papae V I I I ? 
Emi vero ac rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, post 
acuratum omnium examen, audito etiam voce et scripto R. 
P . D. Petro Minetti sanctae fidei promotore, rescribendum 
censuerunt : affirmative, seu constare de casu excepto. Die 
28 április 1866. 

Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papae IX relatione, Sanctitas Sua rescriptum 
sacrae congregationis ratum habuit, confirmavitque cultum 
publicum et ecclesiasticum ab immemorabili tempore praesti-
tum beato Petro levitae. Die 3 maii anno eodem. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco Signi 

D. Bartolini S. lt. C. secretarius. 

II. 
ORDINIS CARMELITARÜM antiquae observantiae. 

Confirmationis cultus ab immemorabili tempore praestiti 
servo Dei Joanni Soreth, priori generali carmelitarum beato 
nuncupato. 

Quum emus et rmus Dominus Cardinalis Prosper Cate-
rini, instante rmo patre Fr . Angelo Savini vicario generali 
ordinis carmelitarum antiquae observantiae, in ordinariis 
sacrorum rituum comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, 
sequens dubium discutiendum proposuerit : an constet de 
cultu publico ecclesiastico ab immemorabili tempore prae-
stito praedicto servo Dei, seu de casu excepto a decretis sa. 
me. Urbani Papae VIII ? Emi ac rmi patres sacris tuendis 
ritibus praepositi, probe intelligentes ex adductis monumen-
tis, indubie constare cultum hunc publicum et ecclesiasticum 
longe ante centenariam a sa. me. Urbano Papa VIII in suis 
decretis requisitam inchoatum, absque ulla intermissione ad 
haec usque tempóra perseverare, pro illius confirmatione 
anuere haud j dubitarunt ; ac enunciato dubio, audito prius 
voce et scripto R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei promo-
tore, respondendum censuerunt; affirmative, seu constare 
de casu excepto. Die 28 április 1866. 

De praemissis facta postmodum Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papae IX per infrascriptum secretarium relati-
tione, Sanctitas Sua sententiam sacrae congregationis ratam 
habuit, confirmavitque cultum publicum et ecclesiasticum ab 
immemorabili tempore praestitum beato Joanni Soreth prae-
dicto. Die 3 maii anno eodem. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco f Signi 

D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

III. 
RHEDONEN. Confirmationis cultus ab immemorabili 

tempore praestiti servo Dei Convoioni fundatori et primo 
abbati monasterii Rotonensis, sancto nuncupato. 

Quum rmus dominus Godefridus Saint-Marc archiepis-
copus Rhedonensis ex indubiis monumentis demonstrare 
adlaboraverit, servo Dei Convoioni fundatori et primo abbati 
monasterii Rotonensis publicum et ecclesiasticum cultum ab 
immemorabili tempore, nempe longe ante centenariam a 
decretis sa. me. Urbani Papae VIII tributum fuisse, eumque 
cultum ad liaec usque tempóra perseverare, institeritque ut 
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ab hac Sancta Sede apostolica idem cultus confirmaretur, 
emus et rmus d. Card. Alexander Barnabö, loco et vice emi 
et rmi d. Cardinalis Villecourt, hujus causae relatoris absen-
tis, sequens dubium discutiendum proposuit in ordinariis 
sacrorum rituum comitiis hodierna die ad Vaticanum habi-
tis, nimirum : an constet de cultu publico et ecclesiastico ab 
immemorabili tempore praestito praedicto servo Dei, seu de 
casu excepto a decretis sa. me. Urbani Papae VIII '? Emi 
vero ac rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, omnibus 
maturo examine perpensis, auditoque R. P. D. Petro Minetti 
sanctae fidei promotore, voce et scripto sententiam suam 
proferente, rescribendum censuerunt : affirmative, seu con-
stare de casu excepto. Die 28 április 1866. 

Super quibus omnibus facta postmodum per infrascri-
ptum secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX 
relatione, Sanctitas Sua rescriptum sacrae congregationis 
ratum habuit, confirmavitque cultum publicum et ecclesia-
sticum ab immemorabili praestitum beato Convoioni fundatori 
et primo abbati monasterii Rotonensis. Die 3 maii anno 
eodem. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco f Signi 

D. Bartolini S. R. C. secretarms. 

VEGYESEK. 
Megjelent a ,Magyar Sión' májusi füzete, tartalma 

Knauz Nándor ,Balbi Jeromos' és Hatala Péter ,Pécsváradi 
Grábor' czikkének folytatása, — ezután jönnek ,Illavát ér-
deklő okmányok/ levelestár, s a posonyi káptalan kézira-
tainak ismertetése. A tárcza vegyes közleményeket, könyv-
ismertetéseket, s személyzetieket tartalmaz. 

Amint az ujságlapok irták, Lipótvárott a fegyenczház-
ban maj. 26-án kápolna szenteltetett fel. A zenekar, mely a 
felszentelésnél csak tizedrendü szerepet játszik, az ujság-
lapok tudósitásaiból az vennők ki, mintha az elsőszerep az 
övé lett volna. De a zenekar munkája után gr. S—sz fe-
gyencz, mankóra támaszkodva, engedélyt nyervén a szói-
hatásra, köszönetet mondott a kápolna alapitóinak, kiemelte 
ö Fölsége atyáskodó jóságát, hogy a fegyházat javitólag 
akarja szervezni. — Javitás — a keresztény élet kitünö pél-
dája, ez pedig a szerzetesben van meg. 

Januarban nyilatkoztunk már, mint vélekedünk mink 
a Hetilapról, azóta minden balsejtelmeink nem várt mérték-
ben fájdalmunkra valósultak. Sajnálkozunk, hogy ily tekin-
télyes név alatt, mint báró Eötvös ur, egyházunk jogai, hi-
tünk becsülete ostromoltatik. Legújabban igy ir a ritka fér-
fias erővel vezetett Pesti Hirnök : „Báró Eötvös József ur 
„Politikai Hetilapjában" a „Természettani oktatás" czime 
alatt némely desideriumok adatnak elő arra nézve, hogy 
mikép hozattassék a magyar kir. egyetem a tudományos 

képzés minden képességének birtokába. Báró Eötvös József 
ur lapja e részben különösen kiemeli azon kivánatot, misze-
rint az egyetem ,vetkőzzék ki szük felekezeti jelleméből, (! !) 
hogy az elfogultság gőzei ne borongjanak az oltárok körül, 
hol az egyetemes szent igazságnak kell csak áldozni.' — 
Minthogy báró Eötvös József ur lapja nem magyarázza, mit 
ért voltaképen a felekezetiség,' elfogultság, és egyetemes 
igazság alatt egyetemünkre vonatkozólag, tehát magunk ki-
sértendjiik fejtegetni az ama szavakban rejlő elvek horde-
rejét. Itt csak jelzeni kívántuk, hogy ezen elvek méltó össz-
hangzásban vannak az egyetemről szóló 48-diki törvény 
szellemével, melyből a tanszabadságnak különösen két ne-
vezetes hajtását láttuk felburjánozni, t.i. magát a democra-
ticus törvényhozót kigúnyoló, a szegény tanulók kizárására 
czélzó magas didactrumot, — és a katholikus tanulók saját-
ságos felszabadítását az isteni szolgálatokra s processiókra 
való járástól. Azért nem látunk már évek óta az urnapi kör-
menetnél egyetemi ifjúságot, s azért nem emiitők ez ünne-
pély megtartását a mult napokban Pesten, mert azt keserű 
kifakadások nélkül nem említhettük volna. B. Eötvös lapja 
azonban ugy látszik nem az urnapi ,oltárokra' kívánja fenn-
emlitett czikkében azt a rejtélyes ,egyetemes igazságot' al-
kalmazni. Vannak, kik saját gyarló eszüket szeretnék a 
Mindenható Isten helyett az oltárra ültetni s bálványoztatni. 

Szerkesztői válasz. 
a) Ny. C. Igaza van; a szülét a gyormek ne ítélje el; — a házirend-

hez magát szabni tartozik ; — timor maximorum incommodornm excusat 
a lege humana ; amint tett, én is azt tenném; — az illőtöknél a megőrzött 
jószáudék mindent fog orvosolni, és helyrehozni. 

b) Egy testvérnek : az indifferentismusról Lamennais munkája leg-
jobb, ezt ő még tévedései előtt irta. Mercy „Über den religiösen Natura-
lismus. Ulm, 1802 ;" — Riesterer „Über die Hauptstellen des Pietismus, 
nebst Abhandlung über Religions-Indifferentismus, Karlsruhe bei Marx 
1831 ;" Müller „Über den Indifferentismus in Cultusangelegenheiten, 
Meissen bei Heinrichs 1830 ;" jó szolgálatot tehet : Tzschirner über mor. 
Indifferentismus Leipzig 1805, — Indifferentismus, die Krankheit unserer 
Zeit, Leipzig 1842, — Benoit, de la liberté religieuse, Paris 1819. Habár 
ez utóisók protestánsok, de orthodoxok levén, e tárgyban velünk egy 
irányban eveznek. 

c) Cs-on. 1) Kopsznak igaza van, s Guryval nincs ellenkezésben ; 
2) a plébános maga szokta vezetni a házasságot megelőző intézke-

déseket ; — a káplán a copulatiokra nézve utasítást kérjen, s aszerint vi-
selje magát, s ha épen a plébános minden egyes esetnél követelné, hogy 
a káplán delegatiót kérjen, magát ehez szabni tartozik. 

3) tuta conscientia, quia quod plus est, donat. Szabad misézni, s a 
stipendiumot ajándékul odahagyni ; 

4) Attritio sufficit ad omnem confessionem ; extra confessionem 
sola contritio delet peccata, — et quidem cum voto confitendi mortalia, 
venialia absque voto tali. Nem szabad szigoruabbnak lenni az Istennél. 
Dolor ad particulares casus in vita numquam applicandus ; ez kisér-
tet lenne. 

Kegyes adomány. 
Esztergomból a keleti missiókra 1 cs. arany. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A ,Religio' folyó évi julius—decemberi folyamát Isten segítségével kiadni szándékozván, ennek 

pártolására minden testvért meghivunk. Előfizetési ár 5 fr. 25 kr., melyet nevünkre czimezve, a név, a 
lakhely, és az utólsó postának jól kiirt kijelelésével, bérmentesen beküldetni kérünk. 

Pest, jun. 14-én. Palásthy Pál 
Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 23-án. 49. I. Félév. 1866. 

TARTALOM : Azyma sinceritatis et veritatis. — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Azyina sinceritatis et veritatis. 

Midőn a tisztes öreg Simeon örvendezés közt 
vevé a kisded Jézust karjaira, magasztalá az Istent, 
azt jövendőié, hogy azon isteni gyermek sokaknak 
romlásul, és ismét másoknak feltámadásul s jelül 
fog lenni, melynek ellenmondatik. 

Ellenmondatott pedig a zsidóktól, nemcsak 
Krisztus személye irányában, hanem még az ő ta-
nitó intézetének,anyaszentegyházának, mindnyájunk 
köz-anyjának is ! 

De nemcsak a zsidók, pogányok s több más 
eretnekek, akiknek az a testi törvényök, hogy el-
lent mondjanak Krisztusnak és az ő egyházának, 
hanem a keresztények közöl is, ellene mondottak és 
mondanak jelenleg is nemcsak a szakadárok, prote-
stánsok, önhitüek és semmi hitűek stb., hanem o 
fájdalom ! némely hivő katholikusok is. „Filii matris 
meae — akik nem csak egy az egyetemes anyaszent-
egyháznak dajkált fiai, hanem egyszersmind a sz. 
oltárnak szolgái is — pugnaverunt contra me." 

Igenis néhány évek óta, némely papi egyének 
— a latinizálás félelme miatt, — epés nyilatkoza-
taikkal a nem egyházi román lapok által, az erdély-
országi gör. kath. hiveink kebelében — elleneink-
nek legnagyobb örömére — némi bizalmatlansági 
jeleket gerjesztettek az egyesült egyház irányában.1) 

Továbbá ugyanazon papi egyének, mint lelki 
kertészek, ahelyett, hogy a romai kath. anyaszent-
egyház, mely „una est columba mea, perfecta mea, 
una est matris suae, electa genitrici suae" 2) egye-
temes kertéből, a napkeleti kath. részletes kerteikben 
is átültetett némely finom gyümölcsös fák, növé-
nyek s más több jó illatú virágok tenyésztése miatt 

gyönyörködve örvendeztek volna! „Ascendam in 
palmam et apprehendam fructus eius : et erunt 
ubera tua sicut botri vineae: et odor oris tui sicut ma-
lórum;" 3) ők, mondom, berohantak „in hortum nu-
cum."4) És annak gyümölcseit, növényeit és virágjait 
amugyan, mint a diófát rágalmazó czikkirataikkal pa-
rittyázták! s „Enchiridion juris ecclesiae orientális 
catholicae," meg meg „Dialogu despre constitutiunea 
Basericiei si Sinode" kath. szellemű könyveket pe-
diglen, mivel azok a szakadár Pravilával meg nem 
egyeztek, mint olyan munkákat kiáltották ki, me-
lyek „elmérgezték a román földet" stb.5) 

Mostan pediglen (I. félévi 1866) ,Sionulu Ro-
manescu' román egyházi lapban a 3. és. 4. sz. alatt 
ezen állítás olvasható : 

„Isus Cristosu a introdusu s. Eucharistia cu 
pane dospita," azaz: Jézus Krisztus az Oltáriszent-
séget kovászos kenyérben szerzette. 

Távol légyen tőlem, hogy ezen állitásnak nem 
mondom szerzőjét, hiszen Cerulárius Mihály görög 
patriarcha 11. században volt a szerzője, hanem 
védőjét, igen tiszt. Popu Grábor urat, azzal akarnám 
vádolni,6) mintha ő a florenczi zsinatnak eme hatá-
rozatát „Definimus item, in azymo, sive fermentato 
pane triticeo corpus Christi veraciter confici" el 
akarta volna tagadni; mivel ő nyiltan azt vallja: 
„Mi gör. katholikusok a latinokkal együtt mint 
dogmát tartjuk, hogy elegendő anyaga legyen a sz. 
áldozatban, nemcsak a kovászos, hanem a kovászta-

!) Religio II. félévi 18ÜU. a 2. és 47. sz. a. 
2) Cant. 6. v. 8. 

3) Cant. 7. v. 8. 
») Cant. 7. v. 8. 
s) Religio I félévi 1863. a 39. és 40. sz. a. 
®) Neri is akar ja vádolni, nem is lehetne, mivel az igen 

tisztelt tanár ur a balásfalvi görög kath megyének igen 
munkás, tanyulmányozó, jeles, és a hitegységben, amennyire 
tudomásunk terjed, buzgó, hü fia ; e czikk tehát, amint azt 
az érdemdús és tudós esperest ur előre kijelenti, nem más, 
mint hittanulmányi vitatkozás, melynek resultatuma nem 
az, hogy a görögök kovásztalan kenyeret használjanak, ha-
nem hogy egy hitünkben, s egyházi szeretetben mindinkább 
egyesüljünk. Szerk. 

49 
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talan kenyér is." Sőt még több erősitő okoknál fogva 
azt mondja: „liogy a florenczi zsinat semmiképen 
nem hibázott azzal, hogy anyagul a sz. áldozatban 
akár a kovászos, akár a kovásztalan kenyeret jelezte, 
mivel maga a Jézus is az utólsó vacsorán kovászta-
lan kenyeret (ha lett volna) áldotta volna meg, amint 
megtette, feltámadásának első napján Emaus nevii 
kastélyban." 

Miután maga a t. czikkiró elismeri az Oltári-
szentségben egyiránt helyes anyagul a kovászos és 
a kovásztalan kenyér használatát, minő szándékból 
mégis ilyen nem lényeges különbség miatt ezen ál-
lítását „hogy Jézus nem evett törvényes páschát 
az ő apostolaival az utólsó vacsorán; és következés-
képen nem lévén még akkor kovásztalan kenyér, 
nem is rendelhette az Oltáriszentséget kovásztalan 
kenyérben" védeni szorgalmatoskodott? 

Krisztus mondása szerint „ex abundantia cordis 
os loquitur." A t. czikkiró állításából ez a követ-
keztethető felelet: a) hogy Cerularius Mihály kon-
stantinápolyi görög patriárchának szakadáros em-
léke ,ex orco' mint dicséretes, emeltessék ki. — A 
czikkiratban ugyan nem fordul elő Cerularius neve, 

de hiszen „et lupos mitis nitido sub agni 
Vellere prodit." Chor. — 

b) Hogy állitását a Pedalion czim alatt lévő misés-
könyvnek, amelyben kovásztalan kenyér használása 
az Ur vacsorában a latinoknál, mint tévedésnek 
mondatik, tekintélyes alapjára fektetve lenni iga-
zolhassa ! ? 

Szép összetartás a romai kath. anyaszentegy-
házzal! és habár a t. czikkiró mint egyesült pap sz. 
Pálnak a Timot. intézett eme szavait „stultas (inuti-
les) autem, et sine disciplina quaestiones devita: sciens 
quia générant lites,"7) gondolom nem is vette ; de 
csak mielőtt a czikkiró Cerularius Miska sza-
kadáros állitását tárgyalás alá vette , lehetet-
len volt nékie a következendőkről meg nem em-

rr 
lékezni : a) Cerularius háborgós jelleméről. O 
volt tudniillik azon egyén, aki gyűlölségből a 
romai kath. szentegyház irányában „nodum in scirpo, 
in sole maculas" keresett ; ő nagy haragjában, mint 
Kaifás nem ugyan tulajdon kék, vagy zöld selyem 
mentéjét, mivel sajnálta, kanem Krisztus köntösét 
az egy, szent, egyetemes és apostoli szentegyháznak 
egységét és épségét szakitotta szét ! Cerularius volt az; 

aki kovásztalan kenyér használását is, melyre nézve 
mégPhotius patriarcha sem merte ez oldalról ostromol-
ni Romát ; — ürügyül vette a latin egyház eltévedé-

7) Tim. U.c. 2. v. 23. 

sének bebizonyítására !! b) A Pedalion nevezetű 
misés-könyvről jól tudta a czikkiró, hogy milyen 
tekintélyű a zsidóknál a Thalmud, az a szakadár 
görögöknél a Pedalion. c) De azt is tudta, hogy a 
romai kath. szentegyház soha sem kivánta a görög 
egyháztól, hogy különböző szertartásait és fegyelmi 
szokásait elhagyná, vagy azokat roszalta volna, sőt 
épen akkor, amidőn Cerularius a latinokat a kovász-
talan kenyér használata miatt kárhoztatta, IX. 
Leo pápa imigyen irt Cerularius patriárchának : 
„Vosalloquimur, quiclauditis regnum caelorum ante 
homines, nec ipsi intratis nec alios e tc . . . Ut enim 
fertur, omnes latinorum basilicas penes vos clausi-
stis, monachis monasteria, et abbatibus tulistis, donec 
vestris viverent institutis. Ecce in hac parte Romana 
Ecclesia quanto discretior, et clementior est? Si-
quidem cum intra, et extra Romám plurima graeco-
rum reperiantur monasteria, sive ecclesiae, nullum 
adhuc eorum perturbatur vel prohibetur a paterna 
traditione, sine consuetudine ; quin potius suadetur, 
et admonetur earn observare... Scio namque, quia nihil 
obsunt saluti credentium diversae pro loco, et tempore 
consuetudines. quando una fides per dilectionemope-
rans bona, quae potest, uni Deo commendat omnes." 

A romai kath. anyaszentegyház mindenkor va-
lamint az Isten igejének hirdetésében sziveket 
gyulasztó szeretetet „sicut vitta coccinea, labia tua ; 
et eloquium tuum, dulce" : ugy az ő szertartásaiban 
is leginkább méltóságot mutatott, és mutat, „sicut 
fragmen mali punici, ita genae tuae, absque eo quod 
intrinsecus latét." s) 

Igy a legméltóságosabb Oltáriszentségben a 
romai egyház elejétől fogva, a kovászos közönséges 
kenyér helyett, a fehér, tiszta, vékony s finom ostyát, 
melyet kovász nem zavart föl, mint helyesebb és 
sokkal képesebb, Üdvözítőnk valóságos szent testét 
magához vevő ember lelkében ébredő istenies érzel-
mek fokozására alakot választotta; és pediglen nem 
a kenyér természetére, (minthogy a kenyér minő-
sége felől nem nyilatkozott sem Krisztus sem az 
apostolok), hanem a húsvéti törvényes szokásra fek-
tetett Krisztus példája szerint, aki maga is a végső 
vacsorán kovásztalan kenyeret áldott meg, amidőn 
az Oltáriszentséget szerzette. 

Ugyan azért én is, az igen t. czikkiró cerula-
rio-pedaliones állítására, ezen állítással válaszolok : 

„Jézus Krisztus az Oltári-szentséget kovásztalan 
kenyérben szerzette." 

1-ör. Az Ur Jézus Krisztusnak végső vacso-
8) Cant. 4. v. 3. 
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rája, melyet ci nagycsütörtökön, halála előtt való napnak 
estéjén, Jeruzsálem városában tanítványaival tartott, három-
féle vacsora volt. Az első volt törvényes, melyen Mózes 
törvénye szerint9) a feláldoztatott húsvéti bárányt Jézus 
mondása szerint : „Desiderio desideravi hoc pascha — agnum 
paschalem — manducare vobiscum, antequam patiar."1") 
A második vacsora volt közönséges, melyen mai szokások 
szerint is a zsidóknak, még más főtt eledelt, és közitalt is 
vett magához Jézus ; „Unus ex duodecim, qui intingit 
mecum manum in catino"1 ') az árulná el őtet, és a szőlő 
termésből sem innék már, amig nem az Isten országa t. i. 
halottaiból való dicsőséges feltámadása eljönne. A harmadik 
vacsorája Jézusnak felséges, és épen szentséges volt, és az 
volt igazán Ur vacsorájának megalapítása. Tudniillik „Et 
coena facta" — a húsvéti bárány, és közönséges vacsora 
után — „sciens quia omnia dedit ei pater in manus" meg-
mosván előbb az ő tizenkét tanítványainak lábait, (Ján. 13. v. 
2, 3. 4.) ő maga, Jézus készítette ama legméltóságosabb uri-
vacsorát! ! 

Készítette pedig imigyen : „Accepit Jesus panem — a 
kovásztalan, húsvéti kenyeret — et benedixit, ac fregit — 
t. i. azt a sovány pogácsa formára sült kenyeret kisebb fala-
tokra — deditque discipulis suis, et ait : accipite, et come-
dite : hoc est corpus meum."12) 

Ugyan és majd azon szavakkal a végső urvacsorának 
szerzéséről szól sz. Mark. 14. v. 22, 23, 24. sz. Lukács 22. 
v. 19, 20. evangélisták. Hogy pediglen sz. János ezen két 
szócskával „coena facta" emliti az Urvacsorájának szerzését, 
épen csudálni nem lehet, minthogy ő későbben irta az ő evan-
géliumát, és csak azokat jegyezte fel, amiket a többi három 
evangélisták kihagytak, elegendőknek tartván azokat felje-
gyezve lenni, amiket Máté, Márk és Lukács irtak. 

Mind ezekből is tehát bebizonyul az : hogy csakugyan 
Jézus az utólsó vacsorán húsvéti bárányt evett, s mivel an-
nak evésére Mózes törvénye szerint kovásztalan kenyérrel 
ennie kelletett, szinte az Oltári-szentséget is azon kovászta-
lan kenyér szine alatt szerzette, és megtörve tizenkét tanít-
ványainak osztotta. Annál is inkább : 

2-or. Mivel Krisztus urunk az Oltáriszentséget rendelte 
a kovásztalanok napja elsején, amely kezdődött este martius 
hold Nisán 14 „prima die azymorum accesserunt discipuli 
ad Jesum, dicentes : ubi vis, paremus tibi, comedere pas-
cha."13) „Et primo die azymorum, quando pascha immolabant, 
dicunt ei discipuli."14) Venit autem dies azymorum in qua 
necesse erat occidi pascha."14) Már pedig a kovásztalanok 
első napjától fogva nemcsak, hogy nem szabad a zsidóknak 
kovászos kenyeret enni, de még a magános házakban sem 
szabad azt tartani : „ In die primo non erit fermentum in 
domibus vestris : quicumque comederit fermentatum, peribit 
anima de Israel a primo die usque ad septimum."16) Es igy 
Krisztus semmi kovászost annak az embernek házában nem 

9) 2. Móz. 12: 6. 11. 
, 0) Luc. 22. v. 15. 
" ) Marc. 14. v. 20. 
") Mat. 26. v. 26. 
'») Mat. 26. v. 27. 
w ) Marc. 14. v. 12. 
,ä) Luc. 22. v. 7. 
•') Exod. 12. v. 15. 

talált, ahol az Oltáriszentséget rendelte. Annak okáért nem 
kovászos, hanem kovásztalan kenyérről értetődnek ezen 
evangeliumi szavak. „Accipite p a n e m . . . et ait : hoc est cor-
pus meum." Erősítésül lehozásképen ime le irom itten IX. 
Leo akkori pápának czáfoló szavait, amelyekkel élt Ceru-
larius Mihály ellen : „Qui non venerat solvere legem sed 
adimplere, iuxta ipsius legis praeceptum ex azymis, et vino 
vetus pascha adimplevit et protinus ex azymis, et vino no-
vum (sicut aperte Lucas narrat) discipulis tradidit. Neque 
enim totis octo diebus illi fermentatum apparebat in omnibus 
finibus Israel ; et apud quemcumque inveniabatur, peribat 
anima eius de populo suo, Quod si in coena Domini Jesu ap-
paruisset, aut ipse, aut discipuli eius quoque modo gustassent, 
iuste sicut praevaricatores perirent : nec ipse Dominus dice-
ret suis insidiatoribus ; ,Quis ex vobis arguet me de peccato/ 
nec esset opus falsos testes ad perdendum eum quaerere, cum 
hoc solo perderetur iuste." 

Elhagyván bizonyságul hozni több görög és latin sz. 
atyákat, csak némely nagycsütörtöki egyházénekeket hozom 
fel : „Az aki a szinai hegyen irta a törvény-táblákat, be 
akarván tölteni a törvényeket, evé a régi és előképezett 
húsvéti bárányt, noha ö maga lett a titokszerü bárány, elő-
áldozat" 1 ') ugyan az nap egy másik énekben igy találjuk : 
„Mennyei lakhelylyé lett étterem, melyben Krisztus a húsvé-
tét betöltötte."18) 

Még egy nagycsütörtöki ének fordul elő, azon Straiz-
nie-Hebdoma mai. nevezetű könyvben : „Menjetek, ugy 
monda Krisztus a tanítványoknak, és készítsétek el a hus-
vésti bárányt egy emelkedettebb szobában, mely az értelmet 
jelenti, azok számára készítsétek, kiket én felszentelek, ko-
vásztalan kenyérben , mely az igazságot jelezi, és magasz-
taljátok a kegyelem erejét." 19) (Folyt.) 

EYGHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, jun. 12-én. Hála Istennek ! nálunk is meg-

ültük az Ur Jézus szivének ünnepét. 8-ikán pénteken a 
szent sziv napján, a főegyházban ö méltósága a felszentelt 
püspök ur mondotta az ünnepélyes sz.-misét; a t. jezsuiták 
templomában pedig sokan a hivek közöl már e nap elvégez-
ték ajtatosságukat. Eközben szombaton megérkeztek a vidé-
kiek, (kik Kalocsához a Jézus szent szive tekintetéből csak 
azért ragaszkodnak, mivel innét kapják a t. jezsuita atyák 
által a társulati czédulát) — és elkezdődik a gyóntatás. 
Szombaton egész nap, vasárnap délelőtt a főtemplomban öt, 
a plébánia templomban három, a t. jezsuitáknál öt gyóntató 
atya foglalkozott. Az áldozók száma kétezerre számíttatik. 
Voltak Foktüröl, Miskéről, Fajszról, Hajósról, Jankováczról, 
Mélykutról, Tataházáról, Bajmokról, sőt túl a Dunáról is több 
helyről. Főleg említést érdemel Szabadka k. város híveinek 
buzgósága, kik egy év alatt annyira vitték a Jézus szive 
iránti tisztelet kifejezését, hogy ott csupán az egyik plébá-
niában közel ötezer társak találtatnak. Igyekezett őket 
plébánosok otthon tartóztatni, hogy szükséges idők van-
nak, és otthon is ünnepélylyel lesz a szent sziv-vasárnap 

" ) Straznei egyházi könyv. Oda. 2. 
18) Oda 3. p. 9. 
'») Oda 9. p. 2. 
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megtisztelve, ök azonban a szent sziv és a mctropolita iránti 
pietasból, útra keltek, vezetésökre a plébános ur káplánját 
engedte, és igy érkeztek legszebb rendben számosan Kalo-
csára. Itt az ö szolgálatokra több, dalmata nyelvet értő 
gyóntató atyák voltak. Vasárnap reggel az ifjúság szokott 
időben elvégezvén a jezsuiták templomában a sz.-misét, a 
búcsusoké lett a tér. A szabadkaiak a szent sziv iránti buz-
góságukban megerősittettek ft. Antunovits János főegyházi 
kanonok ur dalmata nyelven tartott lelkes oktatása által, 
mely után a lelkesült hivek számára a vezér-káplán ur sz.-
misét énekelt, miközben a hivek buzgó éneket zengettek anyai 
nyelvükön. Szigeth Ferdinand jezsuita atya által magyar nyel-
ven tartott beszéden számtalan hallgatók sereglettek össze, so-
kan be sem fértek a templomba, s mind a megilletődés, és hála 
érzelmével távoztak. Az egész napon városunk igazán ün-
nepi szint viselt, a nép buzgósága a szentségek ajtatos felvé-
telében nyilatkozott, mindenütt rend és csend uralkodott. 
Adjon Isten több ily lióditást Jézus szent szivének. Van eb-
ben az ajtatosságban valami vonzó. Az a sok jótétemény, 
melyet e sziv által vett az egész emberiség, jelen é3 jövő 
életünk boldogságát képezi. Jézus az Oltáriszentségben 
mint Isten-ember jelen lévén, ott őt méltán megilleti szent 
szivében a tisztelet és imádás, mikint ezt ő maga egyenesen 
ki is nyilatkoztatta, mikint az egyház tanitja, és mikint a 
pápák megerősitették búcsuengedmények által. Nincs is oly 
sziv, mint Jézusé, sem földön sem égen, mely sziv oly szép, 
oly szent, oly tökéletes, hogy azt tisztelni nagyon közel áll 
a szép és jóért fogékonysággal biró emberi szivhez. Szelid, 
alázatos, engedelmes, önfeláldozó, honszerető, emberbarát, 
a szó legjelesebb értelmében, s oly leereszkedő, miszerint 
minket magának követésére szólítana, feltéve azt rólunk, 
bogy az ő segítségével közeledhetünk szép szive magas 
tulajdonságaihoz. S ezt valóban tapasztaljuk : a Jézus szent 
szivét tisztelő emberek gyarlóságaik fölött könnyen ural-
kodnak, magas indokok által vezéreltetnek, jó polgárok, 
nyugodt emberek, békeszerető szomszédok, nem töretnek 
meg a viszontagságok által, felemelik reményöket Istenhez 
sürü csapások közt is, és nyugodtan vár ják be az órát, mely-
ben visszamennek eredetökhöz az Istenhez, kiben az igazság 
mellett az irgalmasságot tisztelték. Napjainkban főleg igen 
alkalmi az oktatás, hogy belsőleg a sziv tökéletesitésére 
törekedjék az ember, hogy őszinte és szivélyes legyen, hogy 
tenni és érteni törekedjék, hogy áldozatra legyen kész. hogy 
tűrni igyekezzék, hogy tanuljon nélkülözni, felebarátain kö-
nyörülni, őket nem Ítélgetni, és az életet ugy tekintse, mint 
kell és megemlékezzék, miszerint az eredeti bünt ki nemta-
gadhatja a világból, s ennek folytán nincs máshol menedék, 
mint ezen irgalmas szívnél, mely érttünk utólsó csép vérét 
föláldozá. Üdvözöljük tehát a Jézus sz. szive terjedését s 
kivánunk e szent szivnek örök uralkodást minden lélek 
fölött. S az sajátszerű e szent szivben, hogy maga hódit. 
A t. jezsuita atyák nálunk tanítással, felügyelettel oly pon-
tosan elfoglalják magokat, hogy alig marad idejök más 
üdvös munkára, s mégis nagy szorgalommal meggazdálko-
dott perczeik Jézus szive oltárán bőven kamatoznak. De 
ugy van ez másoknál is, aliquid faciendum, cetera praestabit 
ipse cuius virtute facta sunt omnia, et sine quo factum est ni-
hil. Mert a sziveket ő teremtette, ő váltotta ki, ő fogja örökre 

birni és ezen örök biratásra való törekvéssel ő látta el, s 
azért csak reá kell mutatni a szent szívre, de reá kell mu-
tatni ismét és ismét, mert egyszeri mutatásra nem láthatja 
mindenki, némelyek távol állnak tőle, vagy nem veszik 
észre, s azután maga utána megy a lélek. Et invenietis re-
quiem auimabus vestris. 

Midőn Jézus sz. szivéről vau a szó, nem kell elhallgat-
nunk a boldogságos sz. Szűz tiszteletét, melylyel Jézus szi-
vének tiszteletére előkészíttetünk. A Miasszonyunkról ne-
vezett apáczák templomában ez évben is szokott renddel 
megtartattak a májusi ajtatosságok az egész hónapon át. 
Ünnepek- és vasárnapokon sz. beszédek is tartattak, melye-
ket ezidén a hivek lelki épülésére nt. Mladoniczky Ferencz 
ur mondott a boldogságos Szűz kegyességéről, az emberek 
iránt több tekintetbeni szeretetéről és anyai gondoskodásá-
ról. Az oltár kedvesen kiékesitve, virágokkal feldiszesitve 
állott, és Máriának csinos szobrával volt ellátva. A hivek 
szép számmal sereglettek egybe ugy, hogy ez ajtatosság év-
ről évre mindinkább növekednék, mi a helybeli értelmesb 
osztálynak is kitűnő becsületére válik. A jól betanított éne-
kek szabatosan folytak és kedves zengzésökkel a jelenlevő-
ket buzgóságra ragadták. E hónapban sokan megvigaszta-
lódtak, megenyhültek, a jóban megerősödtek ezen ajtatosság 
által. 

A mult hónapban, május 15-én a t. jezsuita atyáknál 
egy alkalmas academia tartatott Berchmans János boldoggá-
avatásának emlékére, sok jeles vendégek jelenlétében. Az 
ajtatosság pedig ezen boldoggá-avatás emlékére máj. 13, 14, 
15-kén ment végbe a t. jezsuita atyák templomában sokak-
nak lelki épülésére. — O méltósága a félsz, püspök mind a 
két pünkösti ünnepen bérmált. Az urnapi körmenet diszes 
épületességgel tartatott. In his omnibus glorificetur Deus, 
qui dabit nobis gratiam patientiae in praesenti conditione re-
rum et fructum necessarium praestabit, qui semen seminan-
tibus dédit. E t convertet corda nostra magis et magis ad se, 
cui honor et gloria per infinita saecula ! 

E R D É L Y , jun. 13-án. Folyó évi püuköst havának 
napjaiban Gyei'gyószentmiklósi Fogarasy Mihály püspök ur 
ő nmlga, erdélyi terjedelmes megyéjének főbb pontjain M. 
Vásárhely, Udvarhely, Gry. szent-Miklós, Csik-szent-Gryörgy, 
Kézdi Vásárhely, és Brassón keresztül atyai körutat tett, 
hogy ez által is saját szemeivel láthassa híveinek hitbeli és 
erkölcsi életét és szükségleteit, s a virulás állapotában lévő 
jó intézményeket ápolván, az itt-ott felmerülő hiányok fede-
zéséről atyailag gondoskodjék, s megyéjét a szabályszerű 
látogatás sok nehézséggel járó megtartására előkészítse. 

Napjainkban igen komoly időket élünk, s midőn a hit-
élet és az erkölcsök előmozdításáról, az iskolák zsenge ta-
nulmányainak pártolásáról békeszerető szívvel óhajtunk ta-
nácskozni, komoly liarczias hirek aggasztanak a messzeesö 
távolból. Messze van ugyan a leendő harcz valósziuü tere, 
de testvéreinkre is várakozik a csatatér. Nincs okunk ugyan 
félni, igaz ügyünk és tetemes erőnk öntudata sem engedi 
azt ; de érzéktelenek sem lehetünk, sőt a tűnődés, s a fe-
szült várakozás némi jeleivel tekintünk a bizonytalan jövő-
nek elébe. 

Ily érzelmek között jól esék a vallás változhatlan 
igazságaiban keresni vigasztaló megnyugvást , és lelkünk 
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főpásztorát, kit a Szentlélek rendelt, anyaszentegyházunk 
ez időbeni kormányzására, körünkben láthatni, és atyai bá-
torító és erősítő szavait hallgathatni. 

Alig hogy köztudomásra jutott a látogatás ideje, áta-
lános előkészületek tétettek a nmlgu főpásztor ur ünnepé-
lyes fogadtatására M.-Vásárhelyt, Udvarhelyt, Csíkban, 
Gyergyóban és Háromszéken s az ut közben eső helyeken. 

Nyájas és vallásos szívből eredő üdvözletek, ékes ko-
szorúk, feldíszített ivek és kapuk, üdvlövések, s a hivek ez-
reinek vallásos füzére környezte és kisérte mindenütt a fő-
pásztor áldást-osztó működését, a templomok az iskolák és 
nevelő-intézetek békés falai között, s a tanácskozások foly-
tában, melyeket személyesen vezérelt. 

Ezen főpásztori körút egyes részleteit az illető hivek 
hálás emléke sokáig fenn fogja tartani ; itt csak a főbb moz-
zanatokat hozom fel a „Religio" részére, rövidletben az 
egyes részletek és ünnepélyek leírását, nehogy sokak sze-
rénysége érintve legyen, avatottabb kezekre bizván. 

E körút főteendője volt az iskolák és nevelő-intézetek 
megtekintése, némi tanácskozások a fontosabb tanügyi kér-
désekben, különösen Kontán hol egy algymnasium jövő év-
ben megnyíló félben lesz, részvét a csik-somlyói pünkösti 
búcsún, és egyebeket mellőzve számos nagyobb városokban 
a bérmálás szentségének kiosztása, s hogy mennyi teendő 
gyűlt össze itt is bizonyítja az, hogy négy öt városban és 
községben 5000-en részesültek a bérmálás szentségében. 

Különösen kedves volt a nmlgu főpásztor ur látoga-
tása a katholikus székelyföldnek, hol a jó hivek mindent 
elkövettek arra, hogy ő nmlga fogadtatását annál ünnepé-
lyesebbé tegyék ; azért nemcsak a templomokat és utczá-
kat , hanem még az utakat is, különösen Csíkban és Gyer-
gyóban, egész határokon keresztül fáradságot nem ismerő. 
kegyelettel felékítettek, lovas kíséreteket, taraczklövéseket, 
körmeneteket, fáklyás estélyeket rendeztek. 

Minden község ünnepi szint öltött. I f j ak és vének 
egyformán siettek azon főpásztor tiszteletére, kit örömest 
és vallásos meggyőződéssel vallanak magokénak. Kedve-
zőtlenné vált ugyan néha az idő, minthogy nálunk a májusi 
napok nagyobbrészt borúsok, esősek valának, sok helyt 
mint Csíkban és Gergyóban sürün havazott is, mit fagy elő-
zött meg és követett. De mind ez nem akadályoztatta azt, 
hogy a pünkösti ünnepekre hozzánk közelgő nmlgu főpász-
tor urnak, mennyire lehetett, tiszteletére a papság és nép 
össze ne gyűljön, melynek igen vigasztaló volt hallani e ne-
héz időkben a nmlgu főpásztor ur atyailag biztató és báto-
rító szavait. 

Mindenütt, hol ő nmlga megfordult, főfigyelmét az er-
kölcsökre, a tanitás- és nevelésre, az iskolák látogatására, 
híveinek a hitbeni megerősítésére, a jóknak megjutalmazá-
sára, és a szenvedők szükségeinek enyhítésére szentelte, na-
gyobb mennyiségű pénzösszegeket osztatván ki. 

VEVEY, maj. 23-án. Amint jelentettem volt, püspöke-
ink Churban april 16-án csakugyan összejöttek az évi gyü-
lekezetre. Ezen értekezletek, magántermészetüok levén, az 
ott tárgyaltakról nem igen irhatok, de arról" tudósíthatom, 
hogy a túlnyomóan protestánsok által lakott városban a fő-
papok szívélyes fogadtatásban részesültek. 17-én este a fel-
sőváros fényesen ki volt világítva, és a dalárdák, és zene-

társulatok az ünnepély emelésére hozzájárultak. A főpapok 
meglátogatták a neveidét. A trienti zsinat által rendelt pap-
neveldék, fájdalom, Helvetiában is csak a legutóbbi időben 
keletkeztek, s innét származtathatók az egyházi jog, és szer-
tartás ellen becsúszott rosz szokások, melyek ellen püspö-
keink küzdve a kormány és nép ellenszenvét vonják ma-
gokra. Ha teszem a némethoni, kevésbé orthodox taninté-
zetekben képzett papjaink be nem hozták volna itt ott a 
rosz szokást, katholikusokat és protestánsokat egyformán 
szertartásaink szerint temetni, és a canoni jognak a vegyes 
házasságokra vonatkozó szabályait meg nem szegték volna, 
ugy a solothurni sajnálatos tüntetés sem támad. Ma már 
hála püspökeink kitartásának, a világi hatóságoknak a pap-
neveldék felállításába bele kellett egyezni, minek jó gyü-
mölcsei néhány év múlván láthatók leendnek, daczára a 
több canton részéről a szabad hittani oktatás ellen intézett 
támadásoknak. A svájczi főpapok szigorú orthodoxiája ke-
zeskedik arról, miszerint papnövendékeink az egyház tör-
vényeinek megfelelő oktatásban, nevelésben fognak részel-
tetni, s hogy a febroniánismus utólsó maradványai is el fog-
nak tűnni. Az egyház ellenségei ezt látván, sajtó közegeik 
által már is izgatnak a „romanismus" ellen, és követelik, 
hogy az ultramontán papok a seminariumokból és püspöki 
irodákból kiűzessenek. — Lachat és Mermillod megható 
szavakat intéztek a churi növendékekhez, hathatósan ajánl-
ván a szent életet és tudományt a terjedő tévelyek ellené-
ben, és a szentszékhezi lelkes ragaszkodást. Mondják, hogy 
a baseli püspök arczán mély szomorúság volt észrevehető, 
min alig lehet csudálkozni tekintve a vele elkövetett mél-
tatlanságokat. Egyébbiránt a megyéjében, és különösen 
szülőföldén Jurában tapasztalt ragaszkodás vigasztalhatják 
őt. Jurában különben az utóbbi időben csak igen kevés pap-
jelölt találkozik, a szomorú anyagi körülmények mellett 
csak igen kevés szülő tanít tathatja gyermekeit. — A sváj-
czi Pius-egylet delemonti osztályának elnöke „l'oeuvre d'étu-
diants" czime alatt szegény tanulók felsegélésére alapítványt 
hozott létre. — Marilley lausannei és genfi püspök papne-
veldéje javára évenkint gyűjtést rendez a közvetlen jogha-
tósága alatt álló templomokban, és ezen gyűjtés különösen 
népszerű a freiburgi cantonban, mely ezen évben az emlí-
tett czélra adományozott összesen : 6896 frankot. Freiburg-
ról szólván említést kell tennem a forradalmi lapok legújabb 
jajveszékléseiről. Tessék csak gondolni, Freiburgban Svájcz-
nak talán legkatholikusabb városában, vannak még vallásos 
érzelmű szülék, kik gyermekeik érdekeit szivükön hordván, 
nem elégesznek meg a radicálisok által reájolc is octroirozott 
tanodákkal. Ugy tar t ják ezen szülők, hogy gyermekeiknek 
lelkeik levén, ezt a vallás által megszentelni kötelesek, s 
hogy ezt annál inkább tehetik, mivel a törvények a svájczi 
polgárnak lelkismeretszabadságot adnak. Elég merészek 
tehát, hogy szabad tanodát akar janak alapítani, ide vallásos 
tanitókat alkalmazni, és mindezt saját költségükön, azonkí-
vül adózván a hivatalos államtanodákra is. Es mégis a ra-
dicál sajtó tómból dühében, azon főkép, hogy idegen szerze-
tes tanárok fognának alkalmaztatni, de arról megfelejtke-
zik, hogy nem mi vagyunk oka a benszülött, a freiburgi 
szerzetesek hiányának. Mindezen lárma ellenére Freiburg-
ban legközelebb keresztény iskolatestvérek által vezetett 
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szabad kath. elemi ta "íoda leend, és pedig az alsóvárosban, 
a legszegényebb részben, hol jelentékeny szolgálatot fog te-
hetni a catholicismus ügyének. — Mult héten az apostoli 
nuncius Bianchi Freiburgba ment, hogy az eltörült zárdák 
ügyét liquidálja. Különösen a hauterivei zárdáról volt szó, 
mely nemzeti történetünkre a középkorban oly nagy jelen-
tőséggel birt, s melyet az 1848-diki győzők a nép kivánata 
ellenére elkoboztak. Azóta a szerzetesek nagyobb része meg-
halt, s a kormány ott normal, és gazdászati tanodát állitott. 
Midőn a húsvéti idő alatt az esperesek a szent olajok szét-
osztása alkalmával együtt voltak, kérték a püspököt, hogy 
adatnék át a zárda a trappistáknak, a cantonokban is e czél-
ból aláirási ivek keringtek, azonban ugy vélekedem ezen 
tervből nem lesz semmi. Valószínűbb, hogy a zárdáért nye-
rendő összeg a freiburgi, és még néhány vidéki javadalomra 
fog fordíttatni. A tárgyalások anunciussal april 26-án fejez-
tettek be, de az eredményre nézve semmi hivatalost eddig 
nem tudunk. — April 27-én boldog Canisius Péter ünnepe 
fényesen ületett meg Freiburgban a collegium azon kápol-
nájában, hol szent ereklyéi nyugszanak. Az ünnep fényét a 
püspök és a pápai követ jelenléte emelte. 

PARIS, maj. 25-én. A ,Monde' mult april 25-iki számá-
ban több franczia prot. igehirdetőt nevezvén meg, kik Jé-
zus istenségét tagadják, ezek közé sorolta Monod urat. Ez 
ellen most Monod tiltakozik a szerkesztőséghez intézett egy 
levélben. Ebben M. ur azt akarja vitatni, és állitja is, mi-
szerint a „protestantismus elve nem a szabad vizsgálat ab-
solut elismerésében, hanem a szent iratok csalhatatlan te-
kintélyében keresendő." De váljon elismeri e M. hogy létezik 
a földön Isten által rendelt tekintély a szentirás csalhatat-
lan magyarázatára ? Ha ezt el nem ismeri, ugy meg kell en-
gednie, hogy kiki ugy magyarázza, amint érti, és akkor a 
szent iratok csalhatatlan tekintélye nem leend más mint 
számnélküli magyarázók tekintélye, kik eltéréseik ellen-
mondásaik által csalhatóságukat leginkább bizonyítják. Ha 
pedig M. ur a szabad vizsgálódástól a magyarázat jogát el-
tagadja, hogy nevezheti még magát protestánsnak ? Ha el-
ismeri ezt, akkor nem foghatjuk meg, mikint állithatja, hogy 
„a szabad vizsgálat elismerése nem elve a protestantismus-
nak ?" — M. szerint a protestáns hitét emberi tekintélynek 
alá nem rendeli. Hát a szabad vizsga, amelynek alárendeli, 
talán isteni tekintély ? De, úgymond, ö egészen alárendeli 
hitét Isten tekintélyének, azaz a szentirás tekintélyének. A 
biblia, Isten által rendelt tekintélytől magyaráztatva igen, 
isteni tekintélylyel bir, de ember által magyaráztatván csak 
is emberivel. Monod, ugy látszik, megelégszik az iratok eme 
tekintélyével, melyet mindenki magának tulajdonit. Mi hisz-
szük, úgymond, hogy ez elégséges. H a elégséges, akkor 
miért panaszkodik Coquerel és barátai ellen ; váljon nem 
birnak-e ök épen oly joggal a magyarázatra? M. állitja, 
hogy Fraucziaországban a protestánsok között nincs sok 
rationalista ; mi nem akarunk ezen quaestio facti taglalá-
sába bocsátkozni, mégis hivatkozunk a prot. lapok által köz-
lött legújabb „pásztori conferenciák jelentésére, melyekben 
érdekes tényeket találunk feljegyezve ; igy p. o. 1-ör a ra-
tionalista protestánsok száina, az utóbbi időben érezhetöleg 
növekedett, és ezek rationalismusa oly arányban terjedt, 
fejlődött, mint ezt még csak pár év előtt lehetetlennek tar-

tották volna ; orthodox protestáns mondá : mult évben oly 
esemény történt, mely még 10 év előtt lehetetlen leendett, 
midőn gyülekezeteinkben nem lehetett volna ugy nyilat-
kozni, mint utolsó conferenciánkon. 55 pastor és idősb ta-
lálkozott, kik kijelenték, miszerint Jézus feltámadása két-
ségbevont tárgy, másodrendű jelentőséggel bir, mely nélkül 
a keresztény élet lehetséges. 2-or Amily arányban növek-
szik a rationalismus, ép olyanban fogy az orthodoxok igaz-
hitüsége. Hasonlítsátok össze — mondják az előbbiek az 
utóbbiaknak — az általatok ma elénkbe terjesztett keresz-
tényelem ismérvét avval, amelyet 30 évvel ezelőtt védtetek, 
és meglátandjátok, mennyire közelebb álltok hozzánk. 3-or 
A protest, orthodoxok ép ugy mint a rationalisták megtart-
j ák a bibliát és az apostoli hitvallást, de mind a két rész 
azon jogfentartással, hogy czikkelyeibe, szavaikba azon ér-
telmet helyezze, amely neki látszik igaznak : „Én — úgy-
mond Coquerel — olvasom az apostoli hitvallást, de fentar-
tásokkal (reservatioval) ugy mind ti (orthodoxok.) En azt 
másként értem, mint egykori kath. szerzői, és egyetlen egy 
protestáns sem veheti azt elsődleges (primitif) értelmében. E 
pontra nézve tehát köztünk nincs különbség. 4-er Rationa-
listák és orthodoxok egyhangúlag kiált ják : mindegyik pro-
testáns bibliával kezében pápa (tout protestant est pape une 
bible à la main.) Monod urnák ezen csattanós szólamát a 
rationalisták is megtapsolták az egyesületbon, mint az ö né-
zetökkel is megegyezőt, és valóban : Coquerel Anastáz pápa 
tekintélye nem kisebb, mint Monod Hyppolité, és ez nem 
nagyobb amazénál. 

BERLIN, maj. 30. A sileziai katonai hatóság alkudo-
zásokat kezdett meg a reissei szürke-nénikékkel, hogy a 
reissei és boroszlói katonai tábori kórodákat átvegyék. 
Kettő ezen irgalmas szüzek közöl már 1864-ben Görlitz vá-
rosában, hol csak 2554 kath. lakos van 32,025 protestáns 
mellett, letelepedett. Féltékenységből é3 riválitásból az ot-
tani prot. plébános is két diaconissát telepitett meg, kiknek 
a város részéről segélypénzt is kieszközölt • azonban ezen 
segélyt a várositanács megvonta, mivel a népség nem volt a 
diaconissák szolgálatával megelégedve, és hozzájok ápolás 
végett senki sem folyamodott, amiért a diaconissák a városi 
épületet elhagyni valának kénytelenek. Ezalatt a katholikus 
hivek alamizsnái által fentartott szürke-nénék száma három-
mal szaporodott, kik összesen 351 betegeket — ezek közöl 
csak 55 volt katholikus — ápoltak. Azért most már a pro-
testánsok is szívesen járulnak fentartásukhoz. — Az ifjú 
Radziwill Hedvig herczegnö az irgalmas szüzek trieri anya-
házába, mint ujoncz belépett, miután több héten át már a 
berlini kath. kórodában betegápolással foglalkozott, és pedig 
megható buzgalommal. A herczegi családnak egy más 
tagja a Jézus-társaságába vetette fel magát, a harmadik 
végre világi papnak készül. — April 24-én délután Ledo-
chovsky érsek bevonulását tartá székhelyére Posenbe. Fé-
nyes küldöttség fogadta a főpapot a pályafön, honnét a 
nyolczvannál több fogatból álló kiséret a székesegyházba 
ment, melyben a székfoglalás azonnal megtörtént. A város 
ez nap kivilágittatott. Másnap a két káptalan a városi ha-
tóságoknak ebédet adott, melyen a tartomány katonai pa-
rancsnoka Steinmetz az érsekre mondott áldomást. Néhány 
nappal később a tartományi polgári kormányzó adott ebé-
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elet az érsek tiszteletére. — April 25-én a michelstedti fe-
nyítő törvényszék ítéletet hozott azon gonosztevők fölött, 
kik liberalismusokban feljogosítottaknak vélték magokat a 
reckarsteinachi kath. egyesület ellen merényletet intézni. — 
April 29-én Bork ur tábori prot. pap Posenben Mosehinban 
a vaspálya sineire tette fejét, mely a tovarobogó mozdony 
által le is vágatott testéről. Bork tokintélylyel biró ember 
volt sorsosai körében, tudományosan képzett, és buzgó hi-
vatalában, hanem egyszersmind a kath. egyháznak legna-
gyobb gyűlölője. Ez már ezen évben a második öngyilkos-
sági eset a prot. egyházi méltóságok köréből. Az egyházi 
hatóság körlevélben adván tudtára a községeknek a szomorú 
eseményt, dicséretekkel árasztja el a szomorú véget ért lel-
készt. Jézus istenségének tagadása egy berlini pastor által 
ismét constatáltatott, különben sajnos ! Rhode ur nem áll 
clkülönözötten, lehet mondani, hogy az igehirdetők egy ne-
gyede vagy harmada egyet ért vele. 

Szeutszéki határozat. 
Nullius, seu Jaurien. Ad Archiabbatis monasterii sancti Mar-
tini de s. Monte Pannoniae in Hungaria confirmationem 

electionis. 

Litteris apostolicis sub plumbo datis anno millesimo 
quingentesimo decimo a s. m. Leone decimo, quae incipiunt 
„Regimini universalis Ecclesiae" singulare privilégium mona-
chis sancti Martini de sacro Monte Pannoniae in Hungaria 
incliti ordinis sancti Benedicti elargitum fuit, ut unusquisque 
praefati monasterii Archiabbas queat spirituálém jurisdi-
ctionem super eiusdem clero, populo atque territorio, penitus 
separato a cuiusvis episcopi, seu archiepiscopi superioritate, 
exercere ; insuperque, ut celebrata, secundum canonicas 
sanctiones, et regularia dicti ordinis instituta, Archiabbatis 
electione, qui in Archiabbatem clectus fuerit, auctoritate a-
postolica confirmatus esse censeatur, et administrationem 
tam in spiritualibus, quam in temporalibus dicti monasterii 
sancti Martini habeat ipso facto. Nihilominus, ut, quoties 
huiuscemodi electiones intercederent, toties de ipsis habeatur 
apud sanctam Sedem apostolicam opportuna et officiosa cer-
titudo, ideo liaec suprema imposita fuit lex, ut unusquisque 
noviter electus ipsius monasterii Archiabbas teneatur quo-
que infra sex menses a die suae electionis annatam, alia iura 
camerae apostolicae sub excommunicationis latae sententiae , 
et privationis a regimine et administratione dicti monasterii 
s. Martini poenis, persolvere cum effectu. Quapropter, quum 
praelaudati monasterii archiabbatia, ab origine Nullius 
îiuper vacaverit, cumque de successoris praesulis electione 
regulariter actum fuerit ; id porro contigit, ut, post collatam 
ab illis p. r. monachis absolutam suffragiorum per generalia 
comitia pluralitatem favore r. p. d. Chrysostomi Kruesz , 
protinus ipse fuerit in Archiabbatem illiusmet monasterii 
propositus, atque adeo caesareae regiae apostolicae majesta-
tis nominatione in id munifice cumulatus. 

Is itaque novus Archiabbas, omnino satisfaciens in san-
ctae Sedis apostolicae obsequium memoratis praefatae bullae 
praeceptis, de ipsa electione ac nominatione favore suo con-
fectis certiorem filiali cum reverentia illico fecit Sanctissimum 
Dominum Nostrum Pium, huius nominis Nonum, divina Provi-

dentia summum pontificem. Quocirca enixa istiusmodi vota 
Idem summus pontifex volens benigne obsecundare, cunctis, 
quae animadvertenda erant, mature perpensis, ex apostolicae 
suae auctoritatis plenitudine ipsius R. P. D. Chrysostomi 
Kruesz electionem in Archiabbatem suprarelati monasterii 
adprobare et confirmare ; ipsumque electum ab omnibus 
censuris, si quas forsan incurrerit, penitus absolvere ad effe-
ctum praedictum dignatus est. Hoc insuper consistoriale decre-
tum Sanctitas Sua ferri praecepit, atque edixit perinde esse 
valiturum, ac si in id literae apostolicae sive sub plumbo, sive 
in forma brevis fuissent expeditae, contrariis quibuscumque 
minime obstantibus, vel eis ad hoc speciali quoque illata de-
rogatione; huiusque authenticum exemplar ad perpetuam 
rei normam et memóriám inter acta sacrae congregationis 
consistorialibus negotiis praepositae custodiri. 

Datum Romae liac die tricesima mensis januarii, anno 
reparatae hominum salutis millesimo octingentesimo sexa-
gesimo sexto." 

Rogerius Antici Mattéi 
electus patriarcha Constantinopolitanus 

Sacrae congregationis consistorialis secretarius. 

VEGYESEK. 
A kalocsai közép-székesegyházi kerület nm. Cziráky 

János urnák összhangzólag üdvözlő feliratot szavazott az 
országgyűlésen tartott jeles beszédjeért. 

Megjelent, s beküldetett hozzánk 50 példányban a Jé-
zus szent gyermekségéről nevezett bécsi birodalmi közép-
ponti fiókegylet társulatának mult évről szóló tudósítása, és 
számadása. Több példányban küldetett, hogy az érdek fel-
ébresztésére minden jó léleknek szolgáljunk egygyel. Va-
lóban, ha az egylet számadását és saját tudomásunkat ven-
nők irányul, 40 példányt küldenénk győri megyébe, s egy 
példányt Veszprémbe egy jó léleknek, mivel a győri megye 
e czélra adakozott 252 fr. 53 kr., egy, magát soha megne-
vezni nem engedő jó lélek pedig Veszprémből évenkint kül-
dött 25 frtot. — A mult és a jelen félévi gyűjtést 170 ftot 
e hónapban fogjuk rendeltetési helyére küldeni. — Összes 
bevétel tett 5363 fr. 62 kr., kiadás pedig 5140 fr. 41 kr., 
maradt a pénztárban 223 fr. 21 kr. — Ebből a gyermekek 
megváltására és nevelésére 5001 fr. 55 kr. fordíttatott, és 
pedig a pekingi, tien-tsini, ving-poi irgalmas szerzetházak-
ban 6000 frank, a patuai helyettességben 2000 frk., a ki-
ang-nanira 2651 frk., a jerusalemi nénék e czélra kaptak 
1000 frankot. — Az egyletet Forbin-Janson naneyi püspök 
alapította, a fő-anya-egylet ma is ott van. A tudósítás több 
missiói levelet is közöl, melyeket annak idején a többiekkel 
mink is közlendünk. 

Megjelent a pesti középponti növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskolájától németből magyarra fordítva Bal-
mes Jakab „A protestantismus és katholicismus vonatko-
zással az európai polgárisodásra," munkának második kö-
tete. T. cz. olvasóink közöl sokak előtt ismeretesebb e 
munka, semminthogy tárgyának ismertetése szükséges volna, 
elég, lia magyar nyelvünkön üdvözölhetjük eme müvet, mely 
nemcsak 20 év előtt, hanem, lia a protestantismusnak még 
némi töredéke leend, 200 év múlva is megtartja saját becsét, 
mivel a kath. egyháznak bölcsészeti, történelmi, államtudo-
mányi védirata, és sok balvéleménynek czáfolata. Van sok 
álfogás, téves eszme, előítélet a katholikusoknál is ; e könyv 
alkalmas mindezeknek megszüntetésére; azért dicsérendő-
nek, érdemteljesnek kell nyilatkoztatnunk a pesti növen-
dékpapság eme szorgalmát, melyet szabad óráiban e műnek 
fordításában kifejtett. A nyelvezet, habár több volt a forditó, 
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eléggé sima, a szöveg folyékony, záloga a jövő irodalmi 
munkásságnak 

Főt. Ivárdi Piukovies Diénes, bikityei plébános a ka-
locsai érseki megyében, egy röpiratot adott ki „Tervezmé-
nyek a csatornázásokról" czim alatt, melyben azon módot 
taglalja, miképen lehetne a 1,000,000 holdföldet a Duna, 
Tisza, Dráva és Száva mentében a mocsároktól megszaba-
dítani, több mint 2,000,000 holdföldet aszály idején öntözni, 
mümalmokra, s az ipar egyéb ágaira forditani, a pusztákat 
az árvizek ellen biztositani, s előnyösebb viziutakat nyerni. 
A röpirat Pesten, Kertész nyomdájában jelent meg, 41 lap, 
átnézeti számtáblával, s térképpel. 

A pestpilisi katholikusok mindeddig halottjaikat lr-
sára szállítani kénytelenittettek, mivel helyben saját teme-
töjök nem volt. Báró Nyáry Antal koronaőr, s hétszemély-
nök ur ő nagyméltósága a pestpilisi katholikusok eme nyo-
masztó szükségén nagylelkűen segitett, mivel nekik temető-
földet ajándékozott. Ezen nagylelkű adományt a pestpilisi 
katholikusok nyilván megköszönték, s mink annál nagyobb 
örömmel emiitjük e tényt, mivel a báró ö nagyméltósága nem 
katholikus, de az Isten szent malasztjának mégis nyitva tartja 
a szivét. 

,Eger' lap közli a borsodmegyei katholikusok föliratát 
1861-böl nm. s főt. Bartakovics Béla érsekhez. Ezen fölirat 
boldogult Bükk Zsigmond borsodi alispán elnöklete alatt 
tanácskozó katholikusoktól eredett, s kéri, hogy a nm. s főt. 
érsek az 1848-i törvények által fenyegetett szabadságát a 
katholikusoknak törvényhozói tiszténél fogva védje, a ka-
tholikusok közötti közönyösséget az egyház jogai s érdekei 
iránt annak tulajdonítja, hogy a világiak az egyházi ügyek 
kezelésétől egészen ki vannak zárva. Mondja a fölirat : „ha 
a törvényhozás egyedül a mi egyházunk fölött tulajdonitana 
magának jogot belátása szerint intézkedhetni: akkor oda 
lenne vallási szabadságunk, függetlenségünk, veszélyben 
forognának egyházunk nagyszerű érdekei." — Ugy van, — 
a protestánsok nem engednek semmit az ő autonomiajokból, 
de a kath. egyház lebilincselésére mégis az országgyűlésen 
szónokolni akarnak; pedig 1848 által, amint ez áll, az 1791 
26 tr. cz. oly hatalmat ad felölök intézkedni, mint felölünk, 
a kath. államban, mikint 1791-ben volt, ők szabadalmazott 
kisebbség voltak, 1848-ban szabadalmazott többség akarnak 
lenni a mi sülyesztésünkre. 

,Alvidéki lapok' irják : „Folyó hó 10-én szerencsénk 
volt hallani körünkbe érkezett székesegyházi kanonok főt. 
Kubinszky Mihály apát és kalocsai papnevelde igazgató ö 
nagyságának a plébánia templomban azon épületes hitszó-
noklatát, melyre a hivek nagy számmal megjelentek, és mely 
szent-beszédnek czélja volt a Jézus szent-szive társulatnak 
megalapitás Baján is. A szent-beszéd és áldás után ő nagy-
sága a megalakult legény-egyletnek helyiségét látogatta 
meg, buzditván, oktatván a jó iránt lelkesülő iparos ifjainkat, 
kiknek első szükségleteik fedezésére 5 frtot szives volt ado-
mányozni. E legény-egyletnek fővédnökségét méltóságos 
Nehiba János tinini fölszentelt püspök, kalocsai nagyprépost 
és káptalani helynök elfogadni szíveskedvén, ugyan e vailás-
erölcsi irányú egyletnek költséges első kezdeményezéséhez 
30 frttal nagylelkűen járulni méltóztatott. Isten bő áldása 
kisérje és vezérelje a jótékony kezeket !" 

Belgiumban, Francziaországban megvan a polgári há-
zasság ; s habár a polgári törvénykönyv a házassági aka-
dályok között a papi-rendet nem említi, mégis papnak há-
zasságát a prefectusok soha el nem fogadják, s valahányszor 
csak az igy elutasított pap perbefogta a prefectust, ügyét a 
törvényszéknél mindig elvesztette; mivel, habár az állani 
nincs szövetségben az egyházzal, de üldözni nem akarja 

azt ; üldözné pedig, ha fegyelmének lerontására a házasu-
lás polgári végrehajtásával közreműködnék. Ezen államok 
elismerik az egyházat ugy amint van, tehát a felszentelt 
papok kötelezettségével a coelibatusra. Olaszországban szinte 
ezen jogi felfogás lépett feganatba. Odero János, kanonok 
Metalpe Felicità-val össze akart kelni ; a genuai prefetto 
nem fogadta el a házasságot. Odero és Metalpe' a törvény-
székhez folyamodtak a prefetto ellen ; a genuai törvényszék 
april 16-án hosszú indokolással a keresetet elvetette, fön-
tartván az egyház fegyelmét, mivel különben üldözné az 
egyházat. 

,Veritas' hajósegyleti hivatal Parisban jelentést tett, 
hogy a tengereken uszó hajók közöl folyó évben januárban 
410, februarban 268 hajó elveszett. Azon fölül 21 hajó em-
berestíil-egerestül együtt elveszett, mivel felölök semmi tu-
dósítás sem érkezett. A kereskedői világ keveset ad az Isten 
dicsőségére e földön, az Isten szedi az ö tizedjét. 

IVIegh ivás . Isten egyházát dicsőségesen kormányzó 
szentséges atyánk, IX. P i u s p á p a , 1864. évi mártius 
11-én a halászgyürü alatt kelt apostoli brevéjével a szent-
László-társulat tagjainak a s z e n t L á s z l ó és s z e n t E r -
z s é b e t napjaira már azelőtt is engedélyezett teljes búcsút 
nemcsak valamennyi keresztény hívekre, hanem hogy az 
anyaszentegyház ekként föltárt kincsének kegyadományá-
ban minél többen részesülhessenek, a nevezett védszentek 
ünnepnapjainak egész nyolczadára is kiterjesztvén ; ezen 
védszentek elseje, s z e n t L á s z l ó király közelgő ünnepé-
nek tartása az ünnepnap nyolczadába és junius 29-ikére 
eső szent Péter és Pál napjára tűzetett ki, mikor is az a pest-
belvárosi fő-plebánia-templomban, reggeli 10 órakor, mint a 
plébániai isteni-tisztelet rendes idején, egyházi szónoklattal s 
ünnepélyes szent-misével fogván megületni, erre a társulat t. 
cz. tagjai és miudenrendü ajtatos hívek tiszteletteljesen 
meghivatnak Kelt Pesten, 1866 junius 12. A társulat titkár. 

Szerkesztői tudósítás. 

Megújított templom. — Az egész kérdés azon forog, lehet-e, kell-e 
a templom épületén a consecratiót megszűntnek tekinteni ? Ha a conso-
cratio megszűntnek tekintendő, akkor vagy benedictio, vagy conseeratio 
okvetlenül szükséges, mely mielőtt megtörténnék, tilos ott misézni, quia 
locus profanus. A conseeratio megszűntének eseteit a canonok szigorúan 
meghatározzák t. i. destruetio aut pollutio. Hogy a munkások feltett ka-
lappal dolgoztak, vagy ott illetlen beszédeket tartottak, ugyszinte hogy 
az istenitisztelet neliány hónapra megszűnt, ez a pollutionis esetei között 
elő nem fordul ; tehát tekintetbe sem veendő. — Marad a destruetio. Ez 
a cap. jEcclesiis' 20 dist. 1. de consecr. határozat alá esik, melyet a glossa 
,Exustae' után o szavakkal mondunk ki : „Si ecclesia igne ita combura-
tur, ut parietes interiores ex toto vel majore ex parte sint devastati vél 
abrasi, quamvis non corruant, indiget nova conseeratione." (Ferrar. T. 3. 
p. 40!). nr. 22.) A falak külső bevakoltatása, a szobrok, az oltárok meg-
aranyoztatása tekintetbe nem jönnek, hanem csak a falak belső vakolata, 
melyen a eonsecratio véghez vitetett ; lia tehát ezen vakolat a munkában 
nagyobbrészt, letöretik, levakartatik, akkor az ,Exustae' glossa szerint a 
templom mogujitottnak, vagyis újnak tekintetik a canonisták által, s igy 
uj conseeratio, vagy benedictio szükséges : lia pedig a templom belső fa-
lairól csak a meszelés vakartatott le, s a falak újra uioszeltettettek vagy 
kifestettettek, akkor a templom nem megujittottnak, hanem csak kiszé-
pittettnek vétetik, következőleg sem a conseeratio, som a templom mint 
szenthely, megszűntnek nem tekinthető. 

Kegyes adomány. 
Pest A. B. A chinai gyermekek megmentésérc . . 10 fr. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiac és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 27-én. SO. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1866 

TARTALOM: Azymasinceritatis et veritatis. — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Azyma sinceritatis et veritatis. 

A t. czikkiró azon állitását, hogy Krisztus 
nagycsütörtökön nem kovásztalan, hanem kovászos 
kenyérben szerzette az Oltáriszentséget, követke-
zendő' okokkal támogatni iparkodott: 

1-ör. Az bizonyos, mond ő, hogy a zsidók még 
ették a húsvéti bárányt, amikor Jézus felfeszitte-
tett, mivel midö'n elmentek Pilátushoz megkérni 
Jézus felfeszitését, az mondatik sz. János evangéliu-
mában: „Erat autem mane: et ipsi non introive-
runt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut 
manducarent pascha."1) Ha már a kovásztalan ke-
nyerek készültenek 14 Nisan reggelén, amint ol-
vastatik némely zsidó könyvekben, és ha csak ak-
kor este 15 Nisan esendő' napra kezdődött azoknak 
megevése a húsvéti báránynyal együtt ; és megint 
ha a Jézus halála évében 14 Nisan pénteken volt: 
innen látható, hogy Jézus pénteken halt meg, ami-
kor a zsidók meg nem ették volt a húsvéti bárányt. 
Igy tehát Jézus a végső vacsorát az ő apostolaival 
csütörtök estéjén tartotta, amikor csak kezdődött a 
14. Nisan, amikor nem is volt kovásztalan kenyér, 
és amikor nem volt ideje még, hogy megölettessék a 
húsvéti bárány, melynek a templomban le kelletett 
öletnie. 

Állhatatosan a régiek azt bizonyították, hogy 
azon évben, mikor Jézus felfeszittetett, a húsvéti 
ünnep pénteken volt, ahonnan előtte való csütörtö-
kön, mint kovásztalan első napján, Máté, Márk, és 
Lukács evang. szerint, sokkal hihetőbbnek látszik 
az, hogy Krisztus tanítványaival együtt, minekelőtte 
szenvedett volna, ugyanazon csütörtök estéjén, ami-
kor a 14 Nisan végződött, és a 15 Nisan avagy a 
húsvét ünnepe hat óra után kezdődött, Mózes eme 
törvénye szerint: „Mense primo, quarta decima die 

>) Joan. 18. v. 28. 

ad vesperam phase Domini est," 2) a húsvéti bárányt 
igen helyesen ette, valamint a nép sokasága is csak-
ugyan ette. 

Hogy a többi zsidó papok, fariseusok, és Írás-
tudók nem akkoron, hanem pénteken, mint húsvét 
estéjén ették a húsvéti bárányt, mondani lehet: a) 
Minthogy Nisan 14. hó délutáni három órától fogva, 
este ötig ölettettek meg a húsvéti bárányok, és miu-
tán két vagy három óra alatt alig lehetett annyi 
bárányt leölni, hogy az egész sokaságú zsidó nép-
nek elég legyen, azért ők vagy hagyományilag, 
mivel szombat következett, ne két következő ün-
nepek a népnek akadályul legyenek, a hónapot (a 
prima lunae phasi) számították ; vagy pediglen ami 
hihetőbb: b) hogy azok Krisztus elfogásával és 
kárhoztatásával el voltak foglalva, mert ámbátor ők 
még a húsvéti ünnepek előtt Kaifás főpap házában 
azt végezték vala, hogy Krisztus ne fogattassék 
vagy ölettessék húsvét ünnepén, — és ők azt nem 
az ünnepek szoros megtartásából, vagy ajtatosság-
ból, (mint némelyek állitják) hanem csupán azon 
okból: „Non in die festő, ne forte tumultus fieret in 
populo" 3) tették. — Mindazonáltal ők mégis ked-
vező alkalmon kapván, elállottak az előbbeni vég-
zéstől, attól félvén, netalán elveszítsék húsvét után 
az alkalmat; önmagokat a törvény megtartásától 
föloldozták, és a húsvéti báránynak evését péntekre 
avagy húsvét estéjére áttették; mintha jó izüen 
nem is eshetett volna nekiek a húsvéti báránynak 
törvényes megevése, még előbb el nem nyelik ama 
igaz és szeplőtelen Isten bárányát, ki elveszi a világ 
bűneit! „Unde liquide patet (mondotta arany szájú 
sz. János) cupiditate interficiendi Christum praeva-
ricatos fuisse, ac alia die pascha comedisse, non 
enim Christus paschae tempus transgressus est, sed 
illi audacissimi homines."1) c) Ezen szó ,pascha', 
amelyről itten János szól, nem a húsvéti bárány-
ról értetődik, mintha tudniillik tudomásul adta 

2) Lev. 23. v. 5. 
3) Mat. 26. v. 5. 
4) Hom. 85. in Mat. 

50, 
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volna, hogy a zsidók a húsvéti bárányt pénteken 
este törvényesen ették volna; hanem értetó'dik azon 
véres áldozatokról, melyeknek a kovásztalan napok-
ban feláldoztatnia kelletett, melyekből részesültek 
világiak is, ha tiszták voltanak. Ezen magyarázás-
nak kedveznek több helyei a sz. Írásnak? „Observa 
mensem novarum frugum, et verni primum tempo-
ris, ut facias phase Domino Deo tuo, quoniam in 
isto mense eduxit te Dominus Deus tuus de Aegypto 
nocte. Immolabisque phase Domino Deo tuo de ovi-
bus, et de bobus ect." 5) Hasonlóul mondatik (Parab. 
30. és 35.) ahol hét napig tartatott a phase, és ették 
a phaset, mely szó annyit jelent mint pascha. 

2-or. A t. czikkiró azt mondja : hogy midó'n az 
mondatik „Ubi vis paremus tibi comedere pascha," 
ismét „et paraverunt pascha." ezen mondások nem 
jelentenek egyebet mind azt: hogy szobát kerestek, 
ahol más nap Jézus megehesse a húsvéti bárányt, 
hogy elkészítették a kovásztalan kenyerek sütéséhez 
való szükségeseket, úgymint: lisztet, vizet stb. 

Máté, Márk és Lukács evangelista eme nyilat-
kozataikban, „quo vis eamus, et paremus tibi, ut 
manduces pascha?" ismét „tempus meum prope est 
apud te facio pascha." Ezen szó ,pascha' ismételt, 
és egyértelmű, akár vétessék az ő készítéséről, akár 
megöléséről, akár az ő evéséről ; mindenütt a bá-
ránynak megölését vagy evését jelenti. És igy Máté 
ev. 26. 17, 18, és 19 versei szerint, az első kovász-
talan napja volt csütörtökön, amidőn a Nisan 15. 
este hat óra után kezdődött. Igy a második kovász-
talan napja volt a Nisan 16. amidőn pénteken este 
a húsvét második napjával kezdődött. (Jos. Flav. 
lib, 3. c. 10.) 

3-or. A t. czikkiró azon következtető oknál 
fogva, mivel más napon azaz pénteken a zsidók 
„non introiverunt in praetorium, ut non contami-
narentur," megegyeztetőnek lenni mondja állítását 
sz. János eme mondatával, „ante diem festum pas-
chae ect."e) ismét 

4-er. „Erat autem parasceve paschae."') Vala-
mint más nèmzeteknél, ugy a zsidóknál is háromféle 
nap szokásba jött, a törvényes estvétől más nap est-
végig, a közönséges reggeltől reggelig, a szokásos 
éjféltől éjfélig. A zsidók az ő törvényes ünnepeiket, 
valamint szombatjaikat is, ünnepelni kezdették az 
előbbeni napnak estvéjétől, és végezték a következő 
napnak estvéjén; és igy két estvét tulajdonítottak 

ä) Deut 16. v. 1, 2. 
6) Joan. 19. v. 1. 
') Joan. 19. v. 14. 

minden ünnep-napnak — primas et secundas vespe-
ras — amint történik most is az egyházban. Mint-
hogy a kovásztalanok első mint ünnep kezdődött 
csütörtök estéjén, amikor a Nisan 14, végződött és 
Nisán 15. kezdődött, Jézus a többi zsidók szokása 
szerint ette a húsvéti bárányt, Annak okáért, lia szó 
van a zsidók törvényes liusvét ünnepéről, ette Krisz-
tus a húsvéti bárányt első kovásztalanok, avagy 
húsvét napján, amely zsidó szokás szerint akkor 
kezdődött csütörtök estéjén, és azt bizonyitják a 
három evangélisták. Ha pedig szó van a közönséges 
napról, mely reggel kezdődött, akkor Krisztus ette 
a húsvéti bárányt „ante diem festum paschae" avagy 
a kovásztalanok napján, amely még nem viradt fel, 
ugymondván a nap felkeltével. Az első felfogás sze-
rint, mondani lehet, hogy Nisán 15-én ette a pas-
chát, a második szerint, a Nizán 14., amely ugyan 
azon egy nap volt. De erről szólani elégséges le-
gyen, mivel maga a t. czikkiró is a három evange-
lista és János közt fenforgó látszólagos ellentétes 
állítást Calrnet szerint igy magyarázza: (prima) 
,antequam' mintha mondatnék .antequam azyma inci-
perent' avagy ,pridie azymorum' avagy .egy nap-
pal a húsvét előtt.' Es én „ante diem festum paschae" 
ante festivitatem azymorum, seu solemnitatem azy-
morum. 

Ad 4. Midőn mondatik János ev. 19. v. 14. 
„Erat autem parasceve paschae," itten ezen szó,pas-
cha' nem a kovásztalanok első napjáról, melyen 
Krisztus ette a húsvéti báránvt, hanem a szombat-
ról, mely a kovásztalan napok közt történt, magya-
rázható, mely kovásztalan napok mind külön-külön 
húsvéti napoknak neveztettek is, amint kiviláglik 
az apóst, cselek, könyvéből 12. r., ahol Lukács ev. 
azt jegyzi fel Herodesről, hogy húsvét után (eltelvén 
tudniillik a hét kovasztalan napok) Pétert megöletni 
szándékozott. Ezen magyarázat erősittetik onnan is, 
hogy a húsvéti ünnepnek Parascevéről — készíté-
séről — semmi rendelet a sz. írásban nem olvasta-
tik : szabad volt tudniillik a zsidóknak étkeket és 
más, mik az étkezésre szükségesek voltanak, húsvét 
napján, avagy kovásztalan első napján elkésziteni : 
„Dies prima erit sancta, atque solemnis, et dies se-
ptima eadem festivitate venerabilis, nihil operis fa-
cietis in eis, exceptis his, quae ad vescendum per-
tinent." Exod. 12. v. 16. De maga János ev .is ugyan 
azon „Parasceveről" amelyről elébb a 14. vers. szó-
lott, alább a 31 vers. nyíltan szombat Parascevenak 
nevezi „quoniam parasceve erat, ut non remanerent 
in cruce corpora sabbato." 
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Végtére, hogy a t. cz. iró többé ne kételkedjék arról, 

hogy Krisztus valóban a végső vacsorán ette a húsvéti bá-
rányt, és pediglen kovásztalan kenyérrel,amelyben csakugyan 
az Oltáriszentséget meg is rendelte, olvassa az Urvacsorának 
történetét szóról szóra Lukács ev. 22. r. a 7. vers. kezdve, a 
19-ig bezárva. 

E történt dolog, melyet a romai kath. anyaszentegy-
ház soha mint nem történtet el nem ismerte, sem nem fogja 
elismerni, habár egyenes isteni parancs hiánya miatt egyáta-
lán nem követelte a görög szertartású egyháztól, hogy a ko-
vászos kenyértől elálljon, annál is inkább, — mivel a törté-
net nyomán is — az első századok üldözései elől barlangokba, 
magány házak rejtekeibe menekedő, vagy épen börtö-
nökbe itélt keresztények gyakran kényszerülve valának 
közönséges kenyeret is használni az Oltáriszentséghez. 
(Card. Bona epist. 302. ad Mabil. n. 4.) 

Midőn tehát a t. cz.iró vigyázatlanságból túl csapong-
ván nemzeti buzgalmában, — ami szokássá vált sokaknál a 
mostani vészes időkben, többre becsülni a nemzetiséget, mint 
a ,religiot', — ezen állitását szerkeszté, „hogy Jézus a végső 
vacsorán az Oltáriszentséget kovászos kenyérben szerzette," 
és azt Sionulu romanescu egyházi rom. lap által ki is lapoz-
tatta, bizony jobb lett volna eme mondat szerint cselekedni; 
„die aliquid silentio melius, aut tace." 

Mi román nemzetüek, csak akkor szerethetjük igazán 
a nemzeti román sionunkat, ha azt, mint kath. részletes ro-
mán egyházat, kath. szellemű román czikkiratokkal is, más 
kath. nemzetek példájára támogatni igyekezni fogunk ; ha 
mi román nemzetü gör. szertartású katholikusok más nem-
zetek p. o. franczia, olasz, spanyol, német, magyar s. a. t. 
kath. sionok, mint annyi részletes egyházak mintájára, hit-
beli egyesség kapcsával erősen a romai kath. anyaszent-
egyházzal, sz. Péter apostoli székével, mint minden nemzetü 
részletes fiók-egyházaknak közös anyjával összetartunk ; 
ha mi gör. kath. papok a romai kath. legfőbb egyházhoz, 
amelyet sz. Cyprian „ecclesiam principalem, unde unitas 
sacerdotatis exorta est" (Ep. 55.) nevezi — és annak egy, 
szent, egyetemes és apostoli hitéhez — amely sz. Pál mon-
dása szerint : „Fides vestra annunciatur in universo mundo" 
szorosan ragaszkodunk. O bár valahára a gör. napkel. román 
fő- és alpapok jó figyelembe vennék ezeket, bizonynyal ak-
kor ők nem kérkednének hiveikkel együtt a pogány Romá-
val, hogy csak romai vérüek — bennünket unitusokat, mint 
német, magyar, tót vallásuaknak nevezvén ; hanem dicsősé-
ges dolognak inkább tar tanák mentől elébb egyesülni a ke-
resztény kath. Romával , melyről aranyszájú sz. János 
imigyen szól : „Quam de causa Christus sanguinem effudit 
suum ? certe ut oves eas acquireret, quarum curam tum 
Petro, tum Petri successoribus committebat." (Lib. 2. de 
Sacerd.) Akkoron bizonynyal nemcsak romai vérüek, ha-
nem vallásukra nézve is, romai kath. hitűek volnának ! ! 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PANNONHALMA, junius 10-én. Szertartásaink mind 

azoknál, kik áhítattal jelen vannak, meg szokták teremni 
ama boldogító áldást, mely édes anyánk, az egyház ölébeni 

megnyugvásból áll ; alig tudunk képzelni szivet, legyen az 
bár az érzékiség nyomása alatt, mely a magasztos egyházi 
ténykedéseknél fönsőbb érzelmekre emelkedni képtelen 
volna : egy bizonyíték ez is vallásunk szent, isteni voltára ; 
mert nem létezett, s embertől létre nem is volt hozható oly 
hit, mely égi eredetét külszertartásaiban is oly világosan 
tükrözné elő, a szivet és lelket pedig annak befogadására 
oly jótékony hatálylyal készitené el, s késztetné, mint ezt 
kath. hitünk teszi ; ez az, mi őt a müveit- s műveletlennek 
egyiránt használhatóvá, kielégítővé s ohajtottá teszi : azaz, 
mi Bolingbroke hires angol lordot ily alkalommal barát já-
hoz intézett e nyilatkozatra birta : „ha Francziaország ki-
rálya volnék, azonnal párisi érsek lennék, hogy a magasz-
tos szertartásokat, melyek lelkemet és szivemet soha sem 
tapasztalt érzeményekkel tölték be, magam végezhetném/' 

Ily nagyobbszerü szertartásos ünnep viradt ma a 
pannoni hármas oromra, honnét a mennyei hit szelíden me-
legítő sugara szitott át a harczedzett magyar szivekbe ; ma 
a magyar nemzet fény- és gyászkorszakában oly hiven osz-
takozott e szent hegyről örömviszhangja harsogott le, ün-
nepe volt az a sziveknek, mely a jelenvolt hivöt erősité, a 
hitetlent megzavará . . . ma tartá mélt. főt. Kruesz Chriso-
8tom főapát ur megáldatása és beigtatása ünnepét, minek 
kiváló fényt kölcsönzött IX Pius pápa ö szentsége Bécsben 
székelő követe Falcinelli Márián ő nagyméltósága, ki a 
szent ténykedést végezni méltóztatott. A pápai nuncius 
Győrbe vaspályán jött, püspök ő nagyméltóságánál szállva 
meg, 9-én délután hét óratájban mélt. Deáky Zsigmond föl-
szentelt püspökkel, az üdvözletére sietett nagys. Simon Zsig-
mond tihanyi apát kíséretében, harangok zúgása közt, ló-
rakapott bokrétás legénységtől övedzve, érkezett Szentmár-
tonba, hol a hegy tövénél összesereglett hivek üdvkiáltásai 
közt megállapodva, dömölki apát Petheő Demjén ő nagy-
sága tette üdvözlő tisztelgését, miután hatfogatu diszhintó-
ban fölvitetett a hegyre, hol Sárkány Miklós bakonybéli 
apát ő nagysága a convent s jelenlevő papi méltóságok élén 
tolmácsolá szivünk örömtől áradozó érzelmeit, minek végez-
tével a magas vendég a főapáti székesegyháznak vevé vi-
rághintett útját, s a papnövendékek „Ecce sacerdos" éneke 
alatt imába mélyedt a főoltár előtt, az ezer éves catacomba 
fölött, hol szent István király lángbuzgalmu imája szállt a 
népek jóságos Istenéhez. Az Ur nevében jött áldott békean-
gyalát főapát ur a számára készített vendéglakban várta, 
hol e szívből fakadt beszédet mondá hozzá : 
Excellentissime ac reverendissime Domine archiepiscope, 

nuncie apostolice ! 

Sacer mous Pannoniae, veluti e sedibus suis emotus, 
summis hoc die solemni resonat laetitiae plausibus, cui e con-
spectu tuo iucundissimo novum, illudque insolitum decus ac 
ornamentum accedit ! Nihil hac iucunda animarum commo-
tione iustius, nihil dignius esse censemus ! In te enim pro-
fundissima cum pietate eum veneramur, cuius tu in aula 
imperatoris augustissimi et regis nostri apostoliéi vicarium 
agis, sanctissimum videlicet Patrem et Dominum nostrum 
Pium IX pontificem maximum, cui sacer hic tricollis imme-
diate subest, cuius insignia in nos bénéficia grato quidem 
animo recolere, verbis tamen digne enarrare non valemus ! 
Ad cumulum laetitiae nostrae accedit, quod te, virum excel-

50* 
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lentissimum, meritis in 8. R. Ecclesiam ditissimum, omnibus 
bonis exoptatissimum, iure nostrum dicere possumus, utpote, 
quem eadem s. ordinis regula nobis iunxerat sodalem ! 

E disciplina ss. patris nostri egressus, eadem tenes 
praecepta vitae, quae et nos sequimur, eamdem una nobiscum 
curris semitam, qua itur ad vitam. Nosti igitur praeceptum 
patris, quo supervenientem quemquam hospitum, ut ipsum 
Christum, suscipere iubemur ; quanto magis te vir excellen-
tissime ! qui advolas, tamquam angelus pacis, missus a Deo, 
portansque dona Spiritus s. ut ungas me in athletam Christi, 
et patrem monasterii ! 

Utinam dignus inveniar tantis muueribus, et benedi-
ctione tua firmatus novus evadam Jacob in monte s. exstru-
ens templum Domino purum et sanctum e cordibus Deo sa-
cratis, in quibus inhabitet gratia Spiritus Sancti. 

En longam catervam fratrum, eaedem ipsis preces, ea-
dem vota ! qui omnes una voce tibi acclamamus: benedictus, 
qui venisti in nomine Domini ! Salve igitur in oris nostris, 
tot sanctorum vestigiis tritis, et in aedibus hisce felicissi-
mu8 vive !" 

Mire következett a bemutatás. A fényes méltóság, mely 
a pápai követ által képviselve volt, férfias erőben tükröző-
dött vissza életteljes külsején, s ennek nem tudom, váljon a 
romai szellem, vagy a magas leereszkedés, melylyel a leg-
kisebb rendtagot is boldogította, bizonyos kegyteljes va-
rázst kölcsönzött, ugy hogy mi a nagyméltóságban is fölis-
merhettük sz. Benedek fiát. A megáldatás s beigtatás ma-
gasztos cselekvénye 8 óra után vette kezdetét. Az ünnepé-
lyes menet a szentélybe vonult ; a fölavató nunciusnak a 
t ihanyi s dömölki apát, a főapátnak pedig Rezutsek Antal 
zirczi apát, és Simon Vincze csornai prépost ő nagyságaik 
segédkeztek. A szertartás elején olvastattak az apostoli ki-
rályi kinevezési, és pápai megerősítő oklevelek, és pedig az 
első ft. Rimely Károly ur által, kinek a megindulásig elfo-
gult helyzetét átéreztük, mert nagybátyjában jó atyánkat 
gyászoltuk. . . . 

Mi Első Ferencz József Isten kedvező kegyelméből 
Austriai Császár, Magyar Cseh, Dalmát, Horvát, Tót Halics 
és Ladomér országok apostoli, ugy Lombardia, Velencze, 
Illyria stb. királya, Austria főherczege, Krakó nagyher-
czege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Kraina és 
Bukovina, Fel- és Al-Silezia herczege; Erdély nagyfeje-
delme, Morvái őrgróf, Habsburg és Tirol grólja stb. stb. 

Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek kit 
illet : hogy Mi azon kegyes és különös hajlamunknál fogva, 
melylyel szent Benedek tisztes rende iránt viseltetünk, né-
hai Rimely Mihály szent Márton püspök és hitvallóról czim-
zett pannonhalmi szent Benedek-rendi főapátnak halála ál-
tal megürült főapátságra tisztes Kruesz Chrysostom — ne-
vezett szent Benedek-rendü áldozárt, a szép művészetek és 
bölcsészet tudorát, eddig a pozsonyi főgymnasium igazgató-
ját, azon erényes szép tulajdonok, tudomány, tanultság pél-
dás erkölcsi jámborság s egyéb jeles tehetségei miatt, me-
lyeknél fogva ő királyi kegyelmünkbe ajánltatott, főpárt-
fogói jogunk erejével, melylyel és amelyet ugy, mikint dicső 
emlékezetű Elődeink a boldogult magyar királyok, Magyar-
országunk és a hozzákapcsolt részek valamennyi egyháza s 
egyházi javadalma adományozására nézve teljes joggal bí-

runk és gyakorlunk, és ugyanazon fönnevezett szent Bene-
dek-rendü szent Mártonról czimzett pannonhalmi főapátság-
nak, valamint az egész szerzetnek isméti visszaállítása, új-
bóli alakitása és az 1802-dik évi martiushó 12-kén kiadott 
királyi oklevelünk értelmében történt beiktatása alkalmával 
a törvényes magyar királyoknak, s igy Nekünk és utóda-
inknak fentartott, eme főapátoknak az imént emiitett szer-
zet, és a magyar nemzet kebeléből leendő választása, kine-
vezése és megerősítésére vonatkozó jog erejénél fogva tar-
tottuk kegyesen kiválasztandónak, kinevezendőaek, meg-
erősítendőnek, s annak, kit illet, egyházi megáldás végett 
bemutatandónak, és azon főapátságot a fönnemlitett királyi 
oklevélben bővebben kifejtett jogaival és hasznaival, a hozzá 
jogszerűen és hajdan óta tartozó és tartozni kellő visszacsa-
tolt jószágaival, úgymint : ugyancsak a szent-mártoni vár, 
mezővárosai, falvai, helységei, pusztái — átalában pedig 
minden haszonvételei, illetményei és jövedelmeivel együtt, 
nevezett Kruesz Chrysostomnak azon különös föltétel alatt 
kegyesen adandónak és adományozandónak ; hogy az iste-
ni-tiszteletet ugyanazon főapáti egyházban megtartani, az 
egyházi szolgálatot teljesiteni, elégséges számú rendbeli 
szerzeteseket a szent-mártoni monostorban tartani, ugyan-
annak javait, javadalmait és örökösödéseit fentartani és gya-
rapítani, — ezenkívül pedig azon gymnasiumoknak, melyek 
ellátására a rend köteles, s azon mérvben, mint a tanulmány 
érdekei azt megkívánják, elégséges számú alkalmas taná-
roknak a főapátság jövedelmeibőli fentartásáról gondoskodni 
tartozzék ; sőt kiválasztjuk, kinevezzük s bemutatjuk, és 
azon főapátságot, annak minden jövedelmeivel és hasznaival 
együtt neki adjuk és adományozzuk, jelen levelünk erejénél 
és tanúságánál fogva. 

Kelt Schönbrunnban, Ausztriában szentaudráshó har-
madik napján , ezernyolczszáz-hatvanötödik esztendőben, 
Magyar, — Cseh, — sat. országi uralkodásunk tizenhetedik 
évében. 

Ferencz József. 

Majláth György. 
Különösen megható jelenet volt, midőn a főapát a szent-

szék követének kezébe sz. Péternek s ennek utódainak örö-
kös hűséget s engedelmességet esküdött. A felszentelő fő-
pap által énekelt szent-mise részeibe beosztott szent tényke-
dés végeztével, a rendtagok kéz és békecsókkal járultak a 
már főpapi székébe igtatott főapát hódolatára, amidőn az 
érző atyai sziv szeretetének drága gyöngyeit tükrözé szemei-
ből hódoló fiai elé. „Deliciae angelorum sunt lacrimae nostrae". 
mondá sz. Bernard; e könyek láttára azon forró vágytól 
emelkedett keblünk : vajha ezek előhírnökei volnának Isten 
malasztja legédesebb áldáscsöpjeinek , és főnöki pályáján 
termendő gyümölcsöket érlelő harmatgyöngyöknek ! . . „Fe-
lices lacrimae, quas benignae manus Conditoris abstergunt, 
beati oculi, qui in talibus liquefieri elegerunt" mondá a fön-
emlitett sz. atya. „Interdum lacrimae pondéra vocis habent" 
zengé a pogány költő, s bennünk az emberi érzésnek e néma 
szavai csak erősítették a reményt, miszerint a beigtatott 
főpap a most már mellén díszelgő keresztet nem csupán mél-
tósága jelvényeként fogja nézni, mely csak arra való volna, 
hogy ragyogjon, hanem mint intőjelt : „tollat crucem suam 
quotidie, et sequatur me", melyet mi követhessünk, s az azt 
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tartóláncz a varázserejü szeretet, mely benünket szivéhez 
csatoljon. 

A szeretett atya, ki megérte az Urnák hatalmas szó-
zatát : „Constitui te, ut evellas et destruas, ut aedifices et 
plantes" (Jer . 1. 10.) ekkép fordult fiaaihoz : 

Dilectissimi in Christo fratres et filii ! 
Siuite, ut accepta benedictione ab Altissimo, sensa 

cordis mei pandam ! 
Sacro altari advolutus, hodie duplex pepigeram foe-

dus, aliud cum Deo meo et Deo vestro, aliud vobiscum. 
Prioré totum me obligabam Ei, qui me vocavit, et misit in 
vineam suam, ut operer opus eius usque ad vitae vesperam. 
Altero vos receperam in filios, ut curam vestri geram, sollici-
tusque sim de vobis diu ac noctu. Utrumque foedus sanctum 
est, et gravissimi momenti ; utrumque salutiferum, si promissis 
stetero ; utrumque periculosum, si viribus defecero, utrumque 
perniciosum, si fidei datae immemor, Deo et vobis infidelis 
evasero. Vi huius foederis oportebit me firmum stare in 
fide, ut decet columnam fidei, lucere item doctrina et moribus; 
ut decet servum Dei, missum „in ministerium propter eos, qui 
haereditatem capiunt salutis"; oportebit porro sollicitum esse 
et invigilare gregi, ut decet pastorem bonum, cuius est pa-
scere gregem, et abigere ab eo lupos rapaces; oportebit deni-
que munus obire medici prudentissimi, ducis strenui, et pa-
tris amantissimi ; et haec omnia sub gravissimo onere re-
sponsionis „sciat enim abbas, inquit s. p. Benedictus, quia qui 
suscipit animas regondas, praeparat se ad rationem redden-
dam ; quia in die iudicii ipsarum animarum est redditurus 
Deo rationem, sine dubio addita et sua anima !" Heu me mi-
serum mortalem ! sensu parvulum, viribus infirmum ; qui 
fiet, ut tantis muneribus rite perfungar ? Est, est, quod ve-
rear ! verumtamen Deus ipse est spes mea a iuventute mea ; 
Deus firmamentum meum et refugium meum, in cuius sinum 
recondo omnes curas et angustias animae meae. Testis est 
mihi festivitas hodierna, dies pacti foederis, dum a servo Dei 
summi benedictus acceperam promissionem auxilii divini in 
die laboris et periculi. „Fidelis autem est Deus, qui repromi-
sit ! Ideo cum psalte confidenter suspiro : „ In te Domine 
speravi, non confundar in aeternum !" 

Id, quod et vos oportet facere dilectissimi fratres et 
filii, qui hoc ipso die icto mecum foedere, me recepistis in 
patrem et ducem, ut me praeeunte ambuletis per semitam, 
qua itur ad vitam, et ut reddentes, quidquid Deo vovistis, 
serviatis ei Servitute perpetua. Sitis ergo memores pacti, 
quoad vixeritis; servite Domino in timore et exsultate ei cum 
tremore, psallite Domino, quoniam bonus est psalmus ; pe-
tite et „pater vester de coelo dabit spiritum bonum petenti-
bus se." Fructus autem spiritus est gaudium, pax, patientia, 
benignitas, bonitas longanimitas, modestia, mansuetudo, fides, 
continentia et castit.as." 

Immo ubi spiritus Dei, ibi ipse et Deus, et si Deus pro 
nobis, quis contra nos ? „ipse erit merces vestra magna ni-
mis ;" tanlum hoc diligentissime praecavete, aiebat fortissi-
mus Josue ad populum Israel, ut diligatis Dominum Deum 
vestrum: et estote solliciti, ut custodiatis cuncta, quae scripta 
sunt in volumine legis, et non declinetis ab eis, neque ad 
dextram neque ad sinistram !" Volumen legis carissimi fra-
tres nobis est s. regula conscripta a viro Dei, s. pa t re Bene-

dicto, duce ac praeceptore nostro ; regula, ut ait s. Gregorius 
p. discretione praecipua, sermone luculenta, quo fratres hor-
tatur, ut se invicem honore praeveniant, infirmitates sive 
corporum, sive morum patientissime tolerent, obedientiam 
sibi certatim impendant ; nullus, quod sibi utile iudicat, fa-
ciat, sed magis quod alii, caritatem fraternitatis casto im-
pendant amore, Deum timeant, abbatem suum sincera et 
humili caritate diligant et Christo Domino nihil omnino prae-
ponant." (S. reg. cap. 72.) 

E n scolam morum, sanctitatis fertilem, in qua formati 
sunt patres nostri, fortissimi viri, doctores fidei, cultores sci-
entiarum et magistri artium, quorum memoria in benedictione 
est. Eia ergo f ra t res dilectissimi ! tantain habentes imposi-
tam nubem testium, curramus et nos ad propositum certamen, 
aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Jesum, qui 
proposito sibi gaudio sustinuit crucem ! 

Certamen instat, pericula terrent, tribulationes nos 
manent ! at vero Dominus ipse consolatur nos dicens: „Im-
mola Deo sacrificium laudis, et redde altissimo vota tua. E t 
invoca me in die tribulationis, eruam te, et honorificabis me" 
„Tantum ergo hoc diligentissime praecavete, ut diligatis 
Dominum Deum vestrum, Christo Domino nihil omnino prae-
ponatis," qui nos paritcr ad vitam perducat aeternam ! Gra-
tia Domini nostri Jesu Christi, et Caritas Dei et communi-
catio s. Spiritus sit cum omnibus vobis, fratres. Amen ! 

Beszéde végével ft. Nogáll Károly kanonok ő nagysága 
lépett szószékre s kenetdúsan szólt a hitből eredt s ezen 
alapult reményekről, melyek nemzetünket a múltban éltet-
ték, a jelen s kétes jövőben vezérlik, mindezeket igen találó-
lag alkalmazta szerzetünkre, mint amelynek sorsa a nemze-
tével szoros volt. 

Az ünnepélyre kinyomtatott boldogult Takács Bernár-
din versgyűjteményén kivül több versezet osztatott k i a 
vendégek közt. A szép számmal megjelent tisztelgők között 
az emiitetteken kivül Simor János győri püspök ő nagymél-
tósága ; az esztergomi, veszprémi, s győri káptalanok kül-
döttei : Szabó József ö méltósága, Szántófy Antal, Bogcha 
Ferencz, Markovics János ö nagyságaik, Balogh Kornél 
győrmegyei főispán ő méltósága emelték az ünnep fényét. 
Ebéd alatt főapát ur ő méltósága poharat emelt IX. Pius 
pápa ő szentsége ; az uralkodó apostoli király Ferencz Jó-
zsef ő fölsége, s a pápai követ ő nagyméltósága egészségére. 

Igy telt le csak egyházilag fényes ünnepünk, melyen 
a találékony szeretet sok könyet száritott l e . . 

Mi, k ik megtanultunk keveset remélyni az emberek-
től, imádkoztunk Istenhez, miszerint áraszsza bőséges ma-
lasztját a megáldott főapátra, hogy ezen ünnep legyen a 
derünap, melytől szent szerzetünk szebb jövője iránt táplált 
reményünk koszorúját fonhassuk. Ad multos annos ! 

Dr. Bita. 
Miután ily ünepélyes alkalomal mondott asztalfeletti 

szónoklatok nem puszta tisztelgések, hanem őszinte hódola-
tok, a napnak, az ünepélynek nemzeti szokásunk szerint 
kiegészítő részei, azért valódi okmányok, adjuk azokat szó-
ról szóra : 

I X P i u s r a . Die hoc insignis solemnitatis nostrae 
ante omnia nos memores esse oportet civitatis sanetae, novae 
illius Jerusalem, quae aedificata est supra fundamentum 
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apostolorum ipso summo angulari lapide Christo Jesu ! In 
tanta igitur iucunditate, mixto gaudiis moerore, quaerere licet: 
quid sit, quod civitatis huius et sedis principalis color opti-
mus nostris praeprimis temporibus tantopere mutatus s i t? 
quid sit, quod memoria status cuius, ut nunc est, tam acerbo 
luctu aggrava t corda nostra '? ut adeo parum absit, quin in 
die tantae laetitiae nostrae suspendamus organa nostra, et 
cum Jeremia, ad moenia olim diruenda sedente, moestissimos 
e cordibus nostris eliciamus planctus ! Est, est, vir exellen-
tissime, cur paulisper moderemur sensus nostros exsultatione 
hac festiva tantopere percitos. Apostolus enim gentium 
aequum esse dicebat, ut patiente uno membro, compatiantur 
et reliqua ; jam vero nunc caput patitur nostrum oppressum 
dolore et amaritudine ! Caput inquam visibile Ecclesiae, 
pontifex summus Pius IX. dolot ob vulnera sponsae Christi 
illata, qui forte hac ipsa hora dimissa iterum membrana 
urbi et orbi conqueritur, sacrilegis lacertis aras, focosque 
perverti, nefariis ausibus tiHorum degenerum, iura et im-
munitates s. Sedis indesinenter impeti, sedibus suis dimo-
veri, et in vincula coniici servos Dei omnis sceleris immunes ; 
quidquid sanctum, effronti licentia profonari, Ecclesiae ac fidei 
gentis, s. Sedi antea addictissimae campanam pulsari feralem 
et summám parari ruinam ! Nos certa fide convicti teneba-
mus , non esse aliud nomen sub coelo, in quo oportet nos 
salvos fieri, nisi solum nomen Jesu; certa fide tenebamus, 
Ecclesiam sponsam Christi, esse paradisum in medio terrae 
fundatum, matrem omnium populorum, custodem morum; 
quid mirum, si gemente matre divexentur populi, lugente 
magistra veritatis grassentur errores , et ipsa innocentia 
morum lethali vulnere sauciata supremam animam agere 
videatur. Quid ergo, numquid ab hinc scelerati dominabun-
tur orbi terrarum, ut insontes cunctos aeternis suppliciis 
divexare non cessent ? Absit, absit „Velut somnium surgen-
tium Domine in civitate tua, imaginem ipsorum ad nihilum 
rediges". Jamque video exsurgentem viudicem et inter tem-
pestates tonantes potentissima voce clamantem : Quos ego ! 
Ponet inquam Deus terminos iniquitati, ostendet vultum 
serenitatis suae, dabitque servis suis gaudium et laetitiam ! 
Id quod et ipse S. Pater in Deo salutari suo confisus usurpât, 
firmisima fide tenet ; aequum igitur est, ut et tantae fiduciae 
exempluni secuti, filiali pietate perciti precemur : ut D. O. M-
Sanctissimo Patri nostro mittat auxilium de sancto, consilia 
eius eonfirmet, impleat eius petitiones, quibus nihil magis 
peroptat, quam ut errantes filii ad saniora redacti agnoscant 
Deum et quem misit filium unigenitum ! Faxit igitur rex 
regum et Deus Dominusque dominantium, ut ss. Pater no-
ster voti compos fiat, videat victricem causam Dei, et fructus 
victoriae sospes et incolumis in utilitatem omnium populorum 
diutissime carpere possit. — Vivat ! 

C s. a p. k i r. F e 1 s é g é r e : A főpap leróta az egyház 
feje iránti köteles tisztelet, hódolat és hála adóját ; illő, hogy 
most a honfi és polgár emlékezzék meg uráról, a fölséges és 
apostoli királyról ! 

Nekem e visszaemlékezés oly édes amily szent. 

Hiszen a pannoni hármas orom összes múltja a legszen-
tebb és leggyengédebb szálakkal fűződik Magyarország 
apostoli királyainak dicső emlékéhez, kik a sz. Benedek rend 

iránti tiszteletök és kegyeletök tanubizonyságaul valóban 
fényes előjogok és jótéteményekkel tetézték e szent hegyet 
is. Szent István dicső királyunk és alapitónk azon meggyő-
ződését fejezé ki, hogy ily szent helyek ápolása által Isten-
nek és a nemzetnek tesz jó szolgálatot ; tehát, hogy a haza 
oltárára teszi le azt, amit a ez. szerzet alapítására fordit, 
annyira meg volt győződve a sz. szerzet hivatásának életre-
valóságáról. Öt követték dicső utódai, s fölségesen uralkodó 
urunk a királyunk is számtalanszor fejezte ki ebbeli meg-
győződését és reményét, ép annyiszor kétségtelen jeleit ad-
ván királyi kegyelmének. 

Nem hozzám tartozik fejtegetni, mennyire felelt meg a 
pannonhegyi sz. Benedek rend az apostoli királyok várako-
zásának, és a magyar nemzet sz. igényeinek; de annyit tiszta 
szivvel elmondhatok, hogy föladatunk nagyságát, s szentsé-
gét átérezvén, tudjuk, miszerint urunk királyunknak törhe-
tetlen hűséggel, jobbágyi hódolattal s engedelmességgel, a 
hazának áldozatkész szeretettel és fáradhatlan munkásság-
gal tartozunk, mit sem óhajtván mélyebben, mint elegendő 
erőt és alkalmat e föladatunk megfejtésére ! Igaz, hogy a 
legújabb kor nézetei sokban eltérnek őseink hitétől — ámde 
az u j nézetek mellett iszonyú nagy kérdő jel áll, megfogják-e 
hozni azon jólétet, melynek reményében nemzetünk is már 
már késznek mutatkozik szakítani a multak sz. emlékei s 
kötelékeivel ? Oh, ha ezt tudnók, mily örömmel szegődnénk 
magunk is az u j zászlóhoz ! ámde a sziv érzelmeit tagadni 
nem lehet, nem szabad, egynél több okunk van a kérdő jel 
mellett megállapodni, s tiszta szivből kivánni, hogy fölséges 
urunk királyunk legatyaiabb szándékát a Mindenható azon 
eredménynyel koronázza meg, hogy birodalmát, s különösen 
szeretett hazánkat mielőbb boldognak láthassa ! A pannon-
hegyi sz. Benedek-rend minden időben megfogja őrizni az 
apostoli király iránti köteles hódolat, s a haza iránti fui sze-
retet érzelmeit. E szeretet sugalja, hogy ünnepélyünk nagy 
napján hazám s nemzetem érdekében tiszta szivből kiván-
jam, hogy a Mindenható Ur Isten felséges urunk, apostoli 
királyunkat sokáig éltesse ! Éljen ! 

A p á p a i k ö v e t r e : Salutato pontifice maximo et 
principe terrae nostrae apostolico, ad te vertitur oratio, cui 
laus prima et honor principalis debetur, qui dux fuisti et 
magister hodiernae solemnitatis ! Cara nostra patria de tuo 
conspectu iucundissimo iam iteratis vicibus laetabatui-, et 
quia in te non tantum vicarium ss. Patris nostri, sed etiam 
virum de Ecclesia et genere humano meritissimum, comitate 
et pietate morum certe insignem venerabatur, eapropter 
maximum tui desiderium conceperat. — Desiderio hoc etiam 
s. m. Pannoniae ardebat, qui recentissime voti compos factus 
sicque felicissimus, te non tantum ut hospitem gratissimum, 
sed et ut benefaetorem maximum reeeperat. Benedixisti ete-
nim me, optime praesul et in me totam congregationem fra-
trum meorum, eapropter ego publicas tibi grates rependons 
nihil magis exopto, quam ut tibi Dominus rétribuât, quidquid 
tu tribuisti mihi, consiliis tuis secundet, teque in emolumon-
tum Ecclesiae totiusque generis humani diutissime sanum et 
incolumem conservet. 

BRUXELLES, máj. 25-én. Több belga áldozár Ver-
biest abbé vezérlete alatt Chinába mint kiildérek menvén, 
egy közölök a szent gyermekség társulatáról imigy ir és tu-
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dósit. „Hányszor nem vádoltattak túlzásról azok, kik sok 
chinai lelketlen szülök ellen keltek ki, mivelhogy gyerme-
keiket megölik, kiteszik, e ladják? Hányszor nem tagad-
tat tak eme tények olyanok által is, kik Chinában utaztak ? 
Ezen roszszándékuaknak, vagy roszul értesittetteknek azt 
válaszolom, hogy egy nép erkölcseinek megismerésére nem 
elegendő néhány városon, falun kéjutas módjára végig futni, 
néhány emléket, épületet megnézni, hanem a küldér és sze-
retetnéne bátorsága kell ehez, kik leszállanak az erkölcsi 
nyomor-lakta viskókba is, hogy orvosságot nyújtsanak. Ti 
tagadjátok ama tényeket, de jer tek és lássátok. Ha Hong-
Kong, Canton, Ning-Po, Schang-Hai, Tien-tsin, Peking vá-
rosait, vagy a belső China falvait vizsgáljátok, ahol csak 
kath. küldéreket találtok, ott fogtok találni szentgyermek -
ségi intézetet is. A nyomor és halál torkából kiragadott 
gyermekek ezereit szemlélenditek, és pedig csecsemőket 
épugy, mint nagyobb gyermekeket, kik a valláserkölcsi ne-
velésen kivül különféle mesterségekre is oktattatnak. Ha 
leány, bizonyára nem hagyandja el előbb a házat, mig 
várni, kötni, himezni, szőni nem tud. Ha megnőtt, valamely 
jó családnál alkalmazást szereznek neki ; ha a szerzetesi 
életre hajlamot érez, a nénék társakul szivesen fogadják; 
ha pedig arra hiszi magát hivatottnak, hogy keresztény csa-
ládanya legyen, biztos lehet, mikint fog találkozni számára 
fér j és nászajándék. Ha fiuk számára rendezett ily intézetet 
látogatsz, biztosithatlak, hogy megelégedetten fogsz innét 
távozni. Tanulás és munka közt meg van osztva idejök. 
Egész sereg apró czipészt, szabót, könyvkötőt, festőt, szob-
rászt, és földmivest is, kik szükségeiket magok födözik. 
Ha találtatik közöttök olyan, ki tudományra kiváló tehet-
séget muta t , a közép és felsőtanodai tanulmányokat el-
végzi, és ha hivatása van a papi pályára, a hittanfolyamot 
is, és pappá lesz,hogy mint benszülött áldozár támogasson ne-
héz munkánkban. Nem lehet kiszámitani, eme intézetek 
mily rendkivülileg áldásthozók. Minden egyes gyermek, ha 
nem apostol, legalább a tévely hálójától kiragadott becses 
lélek, mert jegyezzük meg, mindannyian pogány szülőktől 
származnak, mivel keresztény szülő, bármily nyomorult 
helyzete, elpirulna azou gondolatra, hogy gyermekét kite-
gye, elvesztené — hogy chinai közmondást használjak — 
képét, azaz becsületét egész életére. Tisztelet azért, ezen 
tisztelet és köszönet azon európai gyermekeknek, kik a sz. 
gyermekségi társulat tagjai, mert eme intézetek az ő müveik, 
csak adományaik által tarthatók fenn. 

LONDON, maj. 21-én. De profundis czim alatt „the 
Month" (Hónap) kath. folyóirat következő figyelemre méltó 
adatokat, és elmélkedéseket közöl : Az alsóbb osztályú irlan-
diak, kik Londonban laknak, sokat szenvednek a vallási 
üldözés terhe alatt. Ok szivből, meggyőződésből katholiku-
sok, és ez már elég ok arra, hogy gyanús szemekkel tekin-
tessenek a protestáns lakosság által, mely nemzeti ellenszenv-
ből is gyűlöli őket. A szegény irhoniak Londonban a lega-
lábbvalóbb, legegészségtelenebb munkákat végzik ; sziv és 
tüdőbetegségek sokakat ragadnak el körükből, fiatal koruk-
ban halinak el rendesen, magok után özvegyet 6—7 gyer-
mekkel hagyván, kiket a szegény anya munkájok által 
eltartani képtelen. Mit tegyen ? Az egyetlen menedék a 
„dolgozóház" mely mellett rendesen iskola is vau elhagya-

tott gyermekek számára. Itt a törvény rendeletei ellenére is 
a gyermekek prot. istenitiszteletre járnak, protestáns kátét 
tanulni kényszerülnek, és oly könyveket kapnak olvasásra, 
melyek telvék a Szüzanya elleni káromlásokkal, az egyház 
ellen szórt rágalmakkal. 1200 kath. árvánál több van ily 
helyzetben London városában. Alig lehet kifejezni azon fé-
lelmet, szorongatást, melyet a kath. szülők éreznek azon 
gondolatra, hogy haláluk után gyermekeik eretnekekké 
lesznek, a nyomor szemlélete sem okoz nekik oly bánatot 
mint eme gondolat. Sokszor látogattam a fogházakat, és do-
logházakat, közeli-öl ismerem. Mig oly anyák is, kik talán 
nem a legbuzgóbbak voltak a vallás gyakorlatában, reszket-
tek ott levő gyermekeik sorsa felett, és nem lehetett őket 
vigasztalni. Azon kérdést is intézték hozzám, ha nem volna 
e kevésbé bün éhen halni engedni gyermekeiket, mint a 
hit elvesztése veszélyé lek kitenni ? A szegény kath. irho-
niak eme üldözése kifolyása azon vallási proselytáskodás 
rendszerének, melyet a nevezett intézetek élén álló prot. 
hivatalnokok gyakorolnak. A legkisebb ürügy elég anya és 
gyermekei bebörtönöztetésére. A sok panasznak volt ugyan 
némi eredménye, amennyiben rendeletileg a kath. áldozá-
roknak megengedtetett ama intézetekben levő hitsorsosai-
kat meglátogatni, de ezen rendelet is kijátszatik. A látoga-
tás hetenkint csak egy orán át történhetett. Váljon az egész, 
héten át rendszeresen vitt ellenséges tanok ellensulyoztatá-
sára mi volt e csekély óra ? Langdalt Károly meghatva a 
kath. érdekek eme lábbal-tapodása által a két ház tagjaihoz 
emlékiratot intézett, melyben testvéreink igazságos panaszai 
a legbehatóbban, és ékesszólóan tárgyaltatnak. Belőle azt 
is tanultuk, hogy a kath. áldozárok a fenebb emiitett inté-
zetekbe csak akkor bocsáttatnak, ha ottlevő kath. hitsorso-
saik határozottan kivánják, hivatják őket, miből követke-
zik, hogy a félénkek és betegek majd mindig megfosztva 
vannak a vallás vigasztalásaitól, még haláluk óráján is. Ezen 
helyzetnek szükségkép változni kell, egyesitsük erőnket a 
változás létesítésére, a szegény kath. ir árvák megmentésére. 

Szentszéki határozat. 
I. 

AMERINA. Beatificationis et canonizationis ven. servi 
Dei P. Fr . Generosi Mariae a Praemosello sacerdotis professi 
ordinis Minorum s. Francisci de observantia. 

Quum Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX quin-
todecimo kalendas septembris anni 1858 benigne indulserit 
ut de dubio signaturae commissionis introductionis causae 
servi dei fr. generosi Mariae a Praemosello sacerdotis professi 
ordinis minorum de observantia sancti Francisci ageretur in 
congregatione sacrorum rituum ordinaria absque interventu 
et voto consultorum licet non elapso decennio a die praesentati-
onis processus ordinarii in actis sacrorum rituum congreationis 
et scriptis eiusdem servi dei nondum perquisitis et examinatis ; 
emus et rmus Dominus Cardinalis Josephus Bofondi huius 
causae Relator ad instantiam rmi patris fr . Bernardini a 
cryptis castri postulatoris generalis causarum memorati ordi-
nis, attentis postulatoriis litteris plurium revmorum antistitum 
etiam cardinalium aliorumque ecclesiastica et civili dignitate 
illustrium virorum, in ordinariis sacrorum rituum comitiis ad 
Vaticanum hodierna die coadunatis sequens dubium discuti-
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endum proposuit, nimirum : an sit signanda comraissio intro-
ductionis huius causae in casu et ad effectum de quo agitur ? 
Et sacra eadem congregatio, omnibus maturo examine per-
pensis auditoque voce et scripto R. P. D. Petro Minetti 
sanctae fidei promotore, rescribendum censuit : affirmative, 
sive signandam esse commissionem si Sanctissimo placuerit. 
Die 28 április 1866. 

Facta postmodum de premissis per infrascriptum secre-
tarium Ssmo domino nostro Pio Papao IX relatione, sanctitas 
sua sententiam sacrae congregationis ratain habuit et con-
firmavit, propriaque manu signavit commissionem introdu-
ctionis causae venerabilis servi dei fr. Generosi Mariae a 
Praemosello praedicti. Die 3 maii anno eodem. 
C. ep Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + Signi I). Bartolini S. R. C. Secretarius. 

II. 
NEAPOLITANA. Beatificationis et canonizationis 

ven. servae Dei Mariae Christinae a Sabaudia regni utrius-
que Siciliae reginae. 

Quum superiori anno 1865 undeeimo calendas octobris 
Sanctissimus Dominus Pius Papa IX clementer annuerit, ut 
de fama sanctitatis vitae Sabaudia regni utriusque Siciliae 
reginae ageretur in congregatione sacrorum rituum ordinaria 
absque interventu et voto cosultorum, instante rmo domino 
Gulielmo De Cesare abbate generali et ordinario benedictinae 
congregationis et dioeceseos montis Virginis, nullius ; sub-
scriptus cardinalis hujus causae ponens, sequens dubium discu-
tiendum proposuit ordinariis sacrorum rituum comitiis ad 
Vaticanum hodierna die habitis, nimirum : an constet de 
validitate et relevantia processus apostoliéi Romae constructi 
super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum in 
genere praefatae servae Dei in casu et ad effectum de quo agi-
tur? Emi ac rdmi Patres sacris tuendis ritibus praepositi,omni-
bus maturo examine perpensis, auditoque voce et scripto 
R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei promotore, respondendum 
censuerunt: affirmative in omnibus. Die 28 április 1866. 

Quibus per infrascriptum secretarium relatis Sanctis-
simo Domino Nostro Pio Papae IX. Sanctitas sua rescriptum 
sacrae congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 3 maii 
1866 anno eodem. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Caro. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + Signi I). Bartolini S. S. C. secretarius. 

VEGYESEK. 
Jun. 21-én, sz. Alajosnak, mint a tanuló ifjúság véd-

szentjének ünnepén az egyetemi tanári testület a szokásos 
nagymisén megjelent, s előadásokat nem tartott. Az egye-
temi polgárok közöl is 70—80-an jelen voltak az istenitisz-
teleten. Az egyetemi polgárok egyik nemes része, a hittan-
hallgatók azonban e napot fényes ünnepélyességgel tartot-
ták meg. Az országosan ismert ,magyar egyház irodalmi 
egylet/ moly annyi évek óta irodalmi munkásokat nevel a 
magyar egyháznak, sz. Alajost védszenteül tiszteli, s e na-
pon akadémiát tartott. Eczélra a középponti papnevelde 
könyvtári teremében, melynek egyik falán a bibornok her-
ezegprimás arczképe, másik falán sz. Alajos képe külső disz-
ben voltak felfüggesztve, az egyetemi tanárok s más urak-

ból, kik az ifjúságnak szorgalmát és munkásságát becsülik, 
fényes vendégkoszoru gyűlt össze. Az ünnep felolvasások-
kal s énekkel felváltva ment véghez. Az irodalmi egylet 
elnöke Rajniss Gyula, cziszterczi rendű, rövid de ékes ma-
gyarságú beszédben előadta az egylet czélját, irodalmi 
készültséget a magyar nyelvben az egyház szent czéljaira. 
Azután az egylet jegyzője Szemák István, munkácsmegyei 
növendék, előadta az egylet egy évi munkálkodásait, ide 
értve azokat is, melyek nyomtatásban meg nem jelentek. 
Harmadik lépett a szóasztalhoz Rapaics Rajmond egri nö-
vendék, komoly, jól kidolgozott, ügyesen összeállitott érte-
kezést olvasott fel a tekintély szükségességéről ; végre Szóhl 
Sándor pécsmegyei, sz. Alajos végső napjait párbeszélgetések-
ben ügyesen, rövid, mély értelmű mondásokban rajzolta. — 
Az ünnepély két óráig tartott, a növendékek szorgalmáról, 
irodalmi készültségéről igen örvendeztető tanulságot nyúj-
tott, mely örömöt az iiju lelkesedésnek helylyel-közzel ki-
fejezett nyilatkozata még inkább fokozta. 

Tek. Pete Zsigmond orvostudor, s magyar kir. kath. 
egyetemnél a fürdészet magán-tanára, az ,Egészségi tanács-
adó' szerkesztője, s több közhasznú orvosi könyvek szerzője 
legújabban egy könyvecskét irt e czim alatt : „Fürdői élet-
rend, vagyis minő szabályokat kövessen a fürdővendég, hogy 
az ásványvizeket, savót, s a fürdőket, sikerrel használhassa ?" 
Hasznosságát e könyvecskének maga a czim irja Ara 30 kr. 
o. é. Minden könyvkereskedésben kapható. 

Parisban május 4-én tartotta a ,tudományok akadémi-
ája' Vaillant tábornok elnöklete alatt rendes nagygyűlését, 
melyben Bert Pál bordeaux-i bölcsészeti tanár munkája ol-
vastatott fel Gratiolet, hires boncztudós felöl, kit Huxlei, Da-
vidson, Eschricht, Retzius, Wagner mint kedves társukat 
tiszteltek, kit az angol Lyell az agyvelő boncztanában első 
tekintélynek (Antiquiti of Man) nyilatkoztatott. Buffon az 
orang majmot testi alkatára, sőt az agyvelő alakultságára néz-
ve teljesen hasonlónak,azonosnak vallotta az emberrel, csudál-
kozván, hogy ugyanazon test-, vagy agy velő-alkotás mégsem 
szül gondolatot mind a kettőnél; minek következése az, hogy az 
anyag, még ha egyforma alakban fordul is elö, nem képes 
gondolkodni. De Gratiolet teljesen czáfolja Buffont, bizonyít-
ván, hogy az emberi agyvelönél a nyilások többsége a hom-
loknál, a majomnál pedig a hátsó agyvelő féle vannak ; a 
boritékok is, a szárnyacskák irányai az embernél mind a 
homlok féle, a majomnál hátra felé vannak ; ugy hogy, ki-
véve az anyagi nagyságot, a belső alakzat az ember és a 
majomnál épen ellenkező az agyban. 

Szerkesztői tudósítás. 
Cs-on. K. L. 1) V Pius után a rubvicák ellen semmiféle usus, habár 

száz éves volna is, nem praescribál. Hányszor kéretett a szentszék, en-
gedné meg karácson-éjelen kismisét is mondani ? soha rá nem állott. Hány 
liolyről hivatkoztak hosszú, emberi emlékezetet fölülhaladé szokásra 1 A 
szentszék mindig visszairt : ,episcopus tollat abusum ?' Ez áll arra is, ha 
in duplici requiemot mondunk, vagy épen ha o szigora rubricára nem is 
figyelünk. Az ily dolog vetustas erroris nem pedig usus vetustatis, mely 
annál inkább fájdalmasabb, mivel a népet előítéletben, tévedésben tartja, 
mintha missa de die, sod pro defuncto oblata, nem is jó, nem is az volna, 
aminek lennie kell. Mi a válasz a kérdésre, tudhatja ; mást abban kö-
vetni, mit az egyház kárhoztat, nem szabad. Gyakoriabb beszédek, homi-
liák a szertartások magasztosságáról, a szertartási szabályok kötelező 
erejéről, úgyhogy ezekben a püspök sem változtathat, mikor a rubrica prae-
ceptiva, ugyszinto ha a stipendium hozatik, minden nehézségen győztes 
lesz. A nép a jó szóra, s ily dologban nem szokott fejes lenni, úgyis ép ez 
ügyben jólelküekkel van dolgunk. Expertus loquor. 2) Télen-nyáron 
mindig elvégezltoti 3 óra után. Hazánkban ogy mogyében sincsenek a dél-
utáni hórák megszabva, az anticipatio igen széles szabadságban vétethe-
tik, mikint azt a káptalanoknál is látjuk : de csak a matntinumra. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájábau) Halpiac és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 30-án. 51. I. Félév. 1866. 

T A R T A L O M : Azyma sinceritatis et veritatis. — A 
pécsi püspök ö nagyméltóságának főpásztori körlevele a 
papsághoz a kitört háború alkalmából. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Azyma sinceritatis et veritatis. 
Ismételve tehát nyilatkozom, hogy a t. czikkiró 

azon állitásával, mintha Krisztus az utólsó vacsorán 
„kovászos kenyérben szerzette volna az Oltáriszent-
séget" egyet nem értek, s fölötte sajnálkozom rajta, 
hogy ezt vitatta, mivel ezáltal a görög szakadár 
papok fejeikben, kik legtöbbnyire tudatlanok, s a 
liturgiában idomitott jártasságon kivül más hittu-
dománynyal nem dicsekedhetnek, ezen izgató állí-
tást felélesztette, só't némelyek ezen szakadár papok 
közöl még a román nyelven tartatni szokott lytur-
giában a szavakat sem értik. ') Ezen állítás is 
azon hamis eszmét, mely Cerularius idejétől fogva 
milliók lelkeit át és átjárta, mintha a kovászos ke-
nyérnek használása az Oltári-szentségben, valamint 
más napkeleti nem lényeges szertartások is, mind 
isteni s apostoli eredetűek, volnának (! ?) megerősí-
tette, mely ürügy alatt, nemcsak a latinok szertar-
tásait gúnyolják, hanem bennünket görög kath. is 
szünet nélkül a pórnép előtt azzal rágalmaznak, 
hogy elváltunk a napkeleti egyedül ,orthodox' egy-
háztól, hogy sem napkeleten sem nyugaton, sem 
bent sem kint nem vagyunk, hogy sem kutyák 
sem macskák stb.2) 

A rom. kath. egyháznak,miután egy kimozditha-
]) Bizonyos társaságban három gör. napkeleti papok-

kal valék, az egyik közölök ócsárolván a latin nyelv hasz-
nálatát a sz.-misében azon okból, hogy a pórnép nem érti : 
azt kérdém töle, hogyan érti ezen szavakat a roman litur-
giában: „Catii sunteti Ciemati esiti, Ciemati esiti sat." azaz 
„Quicumque catechumeni recedite , exite catechumeni ; 
nemo de catechumenis remaneat . " stb. ? A felelet a volt : 
hogy ezen szavakkal az ördögöket kergeti a templomból a pap. 

2) Négy századok után is, némely tudatlan gör. nap-
keleti papok, még most sem szűntek meg a pórnépet azzal 
leginkább a sz. egyességtöl elidegeníteni, mintha egyedül 
napkeleten laknék a Jézus, és napnyugoton egyedül az ör-

tatlan oszlopa az igazságnak, kötelességében állott 
mindenkor a v i l á g o s s á g o t világosságnak, a sötétsé-O O Ö Ö 7 
get sötétségnek, ami igaz igaznak, ami lényeges 
lényegesnek, ami pedig nem lényeges nem lényeges-
nek mondani. 

ff 

O e tárgyban valamint kimondotta a florenczi 
egyetemes gyűlésnek eme határozatát: „sacerdotes 
in altari ipsum Domini corpus conficere debere, 
unumquemque scilicet iuxta suae ecclesiae sive oc-
cidentalis sive orientális consuetudinem;" ugyszinte 
IX. Leo pápa kimondván a latin egyháznak értel-
mét Cerularius Mihály ellen eme szavakkal: „Illud 
autem quis non stupescat, quod post tot sanctos, et 
orthodoxos patres per mille et viginti a passione 
Salvatoris anuos, novus columniator ecclesiae lati-
norum emersisti,anathematisans omnes, et publicam 
persecutionem excitans, quicumque participarent sa-
cramentum ex azymis, quam praesumtionem tuam, 
qua violenter adstruere conantur fermentatum fuisse 
quo Dominus apostolis suis corporis sui mysterium 
in coena commendavit." Bebizonyította mint a sz. 
írásból, mint pedig liagyományilag az egyház be-
vett szokásából, hogy valóban Krisztus a végső va-
csorán kovásztalan kenyérben szerzette az Oltári-
szentséget. 
dög kisértené az embereket ? Két évek előtt plébániámban, 
a gör. napk. hivek, kint templomunk átellenében gyülekez-
tek, k ik csakugyan tanitójok további marasztását a je len 
lévő esperestektől azon feltétellel kér ték, hogy ha kérésök 
nem teljesülne, akkor ők uniálni fognak ? Több nem kel-
lett, az esperes uj jával templomunkra mutatván, azt feleié : 
„Menyjetek a napnyugatra , csak menyjetek a napnyu-
ga t ra" és ha ez mindig igy történt azelőtt, még n. e. g. ne-
veztettek, annál inkább ezután, amidőn a g. n. e. név kí-
vánságokra megszüntetett, és mostan kétszeresen napkele-
tüeknek — mivel nemzetileg nem görögök, hanem románok 
vagy szerbek, neveztetnek. De ezzel sem elégedtek meg, ha-
nem miután egynehányszor a felsőbb helyeken szorgalmaz-
ták volna az általok eddig alkalmazott ,orthodox' (azaz 
igaz hitű) nevet, (muszka, ahol az uralkodó egyszersmind 
az egyház felett czáropápa ; görög és oláh, ahol „cuius est 
regio, illius est religio" országok példájára) törvényesen 
megadatni, hogy mink is k ik az austriai birodalomban lakozó 
több nemzetü, és mind a két rítuson lévő katholikus hivek, 

51 



— • 402 . 

Bizony bizony, hiba volt ellenkezőleg azt álli-
tani: hogy nem kovásztalan, hanem kovászos ke-
nyérben szerzette Krisztus az Oltári-szentséget a 
végső vacsorán ! 

Bár csak a t. czikkiró ur az ő iratával hivta 
volna fel inkább a gör. napkel. egyházat és annak 
papjait, hogy ne tévelyegjenek a szakadárságnak 
pusztaságain, hanem inkább keresnék fel a déli fé-
nyes napnak örökös teljességét, azaz a romai kath. 
egyháznak hitbeli egyességét, melynek üdvösséges 
árnyéka alatt megnyugodnának ! „Indica mihi quem 
diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, 
ne vagari incipiam postgreges sodalium tuorum." 3) 

Es hogy ezen hitbeli egyességet elleneink fel-
találhassák, bár önmagokat figyelmeztetnék eme sz. 
igékkel : „Attendite ad petram, unde, excisi estis." 
Igen igen! figyelnének a kősziklára!1) 

Az első és legfőbb kősziklának ugyan a sz.-irás-
ban Krisztus maga neveztetik, a második sz. Péter, és 
utána a többi apostolok és püspökök, akik külön-
külön több helyeken egyházakat állítottak és építet-
tek, egy szóval mind azon sz. atyák, kik különböző 
nemzeteket sz. Pál mondása szerint „per evangelium 
vos in Christo genui." 

Ilyenek voltak napkeleten és a görögök közt: 
Irenaeus, Polykarpus, Cyprianus, Athanasius, Ba-
silius, aranyszájú sz. János, az alexandriai és jeru-

őket igaz hivő „orthodox" néven hivjuk ! Ugyan ugyan, 
hogy is kívánhatták, hogy a katholikusok önmagukat ak-
koron nem igaz hivő keresztényeknek nevezzék, ök pedig-
len ,orthodox' nevökben bennünket heterodoxusoknak hiv-
janak ! ? mi annál is inkább megtörténhetett, mivel ők fel-
séges királyunk dicsőséges nevét is, nem mint a régi litur-
gicus egyházi könyvekben olvasható „Pentru binecredinti-
osulu „ortliodoxu" Imperatulu n. n., — hanem az ,orthodoxu' 
név helyett P entru atot preluminatulu si Domnitoru n. n. 
emiitették, és most is emiitik. (Következésképen azért nem 
méltóztatnak a gör. napkel. papok sat. a litániákban ,ortho-
dox' név alatt királyunkat emliteni, mivel ő Felsége nem 
gör. orientális.) Hivatkozom a szebeni liturgia, és Eucholo-
gion szertartalmu könyvekre,valamint a hálaadó imakönyvre, 
a mely dicsőséges Ferdinánd születése ( 7 / J 9 apr.) és neve-
napjára ( , ö /3 9 maj.) tartandó isteni szolgálatra készült, és az 
egyetem budai nyomdájából 1847 évben jött ki, — de azért 
papjaik most is ,orthodox' név mellett maradnak, midőn 
magok közt, és velünk unitusokkal értekeznek, legtöbben a 
,Greco Oriental' mellett ragasztanak ,Romana.' Mások pe-
dig plane négy neveket is választanak, (imigyen irva kap-
tam egy hivatalos iratot. N. N. de lege Greco, Orientala, 
Romana, Orthodoxa) mintegy kicsavarni akarnák tőlünk 
unitusoktól, hogy mi is őket orthodoxusoknak nevezzük. 

3) Cant. 1. v. 6. 
4) Isa. 51. v. 1. 

salemi két Cyril, Damascusi sz. János; ezek mind-
nyájan azon igazságokat hitték, tanitották, védték, 
amelyeket mostanában a rom. kath. egyház tart, hi-
szen, tanit és védelmez: ellenben minden tévelygé-
seket és szakadásokat elvetettek, kárhoztattak, 
amelyeket mostan a rom. kath. egyház elvet, és 
kárhoztat. Ha elleneink lelkök üdvösségükért eme 
sz. igék szerint „interrogate de semitis antiquis, 
quae sit via bona, et ambulate in ea, et invenietis re-
frigerium auimabus vestris," 5) felkeresnék azon régi 
utakat, azaz mindazon igazságokat, melyek egye-
dül teszik az egy igaz hitnek ,orthodox' tudomá-
nyát; valamint azon egyházat is, mely ezen egy 
igaz hitnek igazságait hirdeti; mit ha meg tennék, 
igen könnyen feltalálnák a sok egymástól külön-
böző egyházak közt, melyik legyen az egy igazhivő 
,orthodox' egyház. Az orthodox egyház, mely a ni-
cea konstantinápolyi hitvallás szerint is egy, szent, 
egyetemes vagy katholika és apostolinak is nevez-
tetik, minden több egyházaknak első és legrégiebb 
egyháza, melytől mind a többi (amint tudjuk) egy-
házak elváltak, és melyből minden szükség és igaz 
ok nélkül kiléptek, mivel „praescindendae unitatis, 
sz. Ágoston mondata szerint, nulla est umquam iusta 
necessitas." Már pedig a napkeleti görög egyházak 
mikor, minő okoknál fogva, és kik által szakadtak 
el a romai egyháztól, tudatik: igy a IX. században 
Pliotius csupán kevélységből szakadást inditott, — 
a XI. században Cerularius irigységből a Photius 
szakadásátmegujitotta, ésl438 /H évben pedig Ephe-
susi Márk megátalkodva a florenczi unió miatt, za-
varokat tett. 

Most tehát szeretettel kérdem a napk. görög 
egyháziaktól, miért helyeseltetik inkább Photius, 
mint Athanáz; miért Cerularius Mihály inkább mint 
Vasul és aranyszájú sz. János; miért ama Ephesusi 
Márk mint a konstantinápolyi Ignácz, vagy a da-
mascusi sz. János ? 0 miért nem tartjátok ugyan-
azon egy igaz hitet, amiut a ti ős görög atyáitok 
tartották a romai kath. atyákkal?? Nevezhetitek 
magatokat legorthodoxusabbnak is, de ha nem fog-
tok egyesülni az egy, szent, kath. és apostoli anya-
szentegyházzal, valóban mint szakadárok az ortho-
doxa egyházon kivül tévelyegni fogtok, mivel „ubi 
Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi spiritus Dei, illic 
Ecclesia et omnis gratia, spiritus auteni Veritas."6) 

Bezárom ezen czikkemet azon óhajtással, bár 
mi román nemzetü gör. katholikusok mindnyájan 

à) Jer. 6. v. 16. 
«) Iren. IIL c. 5. 
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unitis viribus a többi mindenféle nemzetii katholikusokkal 
együtt egy fővezér alatt liarczolnánk a világ-egyház isteni 
tekintélye mellett „in omnibus sumentes scutum fidei, in quo 
possitis omnia tela nequissimi ignea exstinguere."7) 

A setétség fejedelme ugyanezen vészes időben egész 
erejével a mi romai egyetemes egyházunkat megsemmisiteni 
aka r j a ; de nincs mit félnünk, mert a Krisztus egyházának 
hadserege hasonló „equitatui meo in curribus Pharaonis assi-
milavi te amica mea,"8) azaz ,adversus Ecclesiam portae 
inferi non praevalebunt. 'Azért imádkozzunk azokért is, akik 
még nincsenek velünk az igaz hitnek egyességében, akikért 
igen hasznos lenne, ha az egész világon minden kath. áldozár 
minden csütörtökön a nap lealkonyodása után, térdelve el-
imádkozná azon felséges imát, melyet Krisztus urunk a 
mennyei atyához intézett :. „En már nem vagyok e világon, 
de ők e világon vannak, és én tehozzád megyek. Szent 
atyám ! tartsd meg őket a te szent nevedben, kiket nekem 
adtál, hogy egygyé legyenek, mint mi vagyunk. Nem csak 
öérettök könyörgök pedig, hanem azokért is, kik az ö igéjök 
által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egygyé legye-
nek, amint te atyám énbennem, és én tebenned, ugy ők is 
mibennünk egygyé legyenek s megismerje a világ, hogy te 
küldöttéi engem és szeretted őket amint engem is szerettél." 

Moys Papp Sándor s. k. 
Cz. k. bééli g. k. plébános. 

A p é c s i p ü s p ö k ő n a g y m é l t ó s á g á n a k f ő p á s z -
t o r i k ö r l e v e l e a p a p s á g h o z a k i t ö r t h á b o r ú 

a l k a l m á b ó l . 

Manus Domini aggravata est super nos ! Quod adven-
turum omnes anxii timebamus, suspirantesque ad Dominum, 
a cuius nutu nniversa dependent, avertendum anhelis deside-
ravimus votis : ex inscrutabili Dei consilio declinare non 
potuimus; sed quamvis pressi pluribus aliis calamitatibus, 
insuper formidabili quoque bello, cum duobus conspirantibus 
hostibus involuti existimus. Si quae inquam iniusta causa fuit 
monarchiam Austriacam bello impetendi, ea profecto ex parte 
adversariorum nostrorum in praesenti casu manifesta et 
palpabilis est. Augustissimus imperátor et rex noster, pacis 
amantissimus, eiusque conservandae studiosissimus, nemini 
ad hoc ansam praebuit, nullius iura laesit, et dum totus pro 
salute et emolumento populorum suorum in ordinandis et 
perficiendis rebus internis occuparetur, nihil minus cogitare 
potuit, quam se in salutari et omni iure sibi compétente hoc 
opere, ab externis sibi insidiantibus hostibus turbandum et 
impediendum fore : verum malignos hostes invidia, nocendi 
Studium, cupiditas dominandi, ditionesque suas extendendi 
et amplifícandi, impulit ad pacem turbandam et violandam, 
imperatorem vero Austriae et regem nostrum ad necessariam 
iustamque sui suorumque defensionem, ad propriam popu-
lorumque suorum securitatem et salutem procedere coegit. 

Nullum vestrum fugit, dilecti in Christo filii fratresque, 
e pagellis enim publicis notum est, qua arte, quibus teclinis 
et machinationibus ac demum aperta quoque violcntia bellum 
hoc excogitatum, paratumque sit ? quo modo iuiquitas foedus 

' ) Eph. 6. v. 16. 
8) Cant. 1. v. 8. 

pepegerit contra pacis studiosum iustissimumque imperato-
rem et regem nostrum? quemve finem habeat sibi praefixum ? 

Dum ex una parte regimen Borussiae e principiis 
perversis, quae infelix hoc decennium in obversum morális 
christianae iustitiaeque naturalis excogitavit, ad convel-
lendum omnem legitimum ordinem, solemniaque pacta infrin-
genda incubuit atque prineipatus quosdam Germaniae ini-
quissime rapiendos suisque ditionibus adnectendos statuit : 
interea idem ille antiquus hostis, qui anno 1859 provincias 
Italicas Austriae, iure optimo possessas eripere : pluribus pro-
vinciis pontificiis Sanctissimum Dominum nostrum spoliare? 
ministros altaris in exilium relegare, non reformidavit, pari 
nunc habendi cupidine, ditionesque suas ampliandi insatiabili 
nisu actus,provincias Venetiarum eodem iniquo modo occupare 
intendit. 

Iniquitatis tantae socii, hostesque gemini Austriae 
mutuo auxilio et inito inter se foedere freti, quo glorientur 
insuper patrono ? quo erigantur praesidio ? neminem vestrum, 
dilecti in Christo f. f. latet, qui ordinem rerum vigili pro-
sequitur oculo, quive seit, nihil omnino in modorna statuum 
constellatione fieri absque illius nutu et voluntate, qui utut 
primogenitum Ecclesiae catholicae matris omnis iustitiae 
aeternaeque veritatis nominari se gaudeat, tarnen et eiusdem 
oppressor publicorumque solemnium pactorum infractor et 
huius quoque belli iniusti occultus promotor et instigator est. 
Profecto cuius mentem falsi rerum conceptus et iniqua per-
niciosaque principia necdum perverterunt, facile concedet, 
conditiones per Augustisimum imperatorem et regem nostrum 
positas, sub quibus ad conferentias vel congressum vèniendi 
paratum se declaravit, iustas nonnisi et ad conservanda sua 
iura necessarias fuisse ; eo enim solum pertinebant, ne sibi 
vel cuiquam debiliori provinciáé auferantur et potentiori 
inique accrescant. Si igitur sincerum fuisset Studium in prae-
potente imperatore Gralliarum pacem conservandi : non potu-
isset has conditiones reiicere, sed potius tueri, et pax Europae 
salva mansisset ; nunc autem eas reiicieudo arcana cordis 
revelavit et causatae ingentis calamitatis bellicae reum aut 
saltern certe participem se fecit. 

Magnum certe malum et ingens calamitas est bellum, 
per quod tot millium hominum vita, membrorumque integri-
tás discrimini exponitur, aerarium publicum exhauritur, 
opes et facultates civium iacturam patiuntur, morbi aliaque 
plurima mala causantur. Cumque a successu eiusdem integri-
tás Monarchiae omniumque nostrum sors multum dependeat : 
si quando, nunc certe opus est, ut in tanto monarchiae discri-
mine et in tam iniqua eius impetitione omnes et singuli 
non modo intemerata fidelitate, benevolentia, adhaesione, sed 
et opera, omniumque, quorum capaces sumus sacrificiorum 
exantlatione iustissimo principi, causaeque eiusdem sanctae 
assistamus. 

Huius nobis incumbentis obligationis vis eo est amplior, 
quo teneriori erga suam Maiestatem, tot indubitata et prae-
clara sui in populos suos amoris documenta de se dantem, 
obstringimur gratitudine; item quo certioribus tenemus argu-
ments , inimicos monarchiae nostrae cummunem rem agere 
cum publici ordinis perversoribus, religioni aeque ac statuum 
securitati perniciosis, ac cum iis, qui religionem catholicam 
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implacabili odio persequuntur, hancquo subiugatam, et si 
fieri posset unquam, de facie terrae deletam cuperent. 

Haec animi nostri sensa vobis paudere voluimus, hor-
tarique vos dilecti in Christo f. f. ! maiorem in modum, ut si 
quando, hoc certe temporis momento, inflammetis in fide-
libus vestris sensa fidelitatis et devotionis erga pientissimum 
principem ac regem nostrum, et in quantum adiuncta admit-
tunt, regimini quoquo modo et ipsi succurratis et fideles ve-
stros succurrere faciatis. 

Quia vero omnis conatus humánus inormis est nisi 
Dominus, in cuius manibus sunt sortes regnorum et populo-
rum, nos sancto suo munimine protexerit, exercituique nostro, 
armisque benedixerit ex alto : ideo instare vos volumus una 
cum populo fideli vestro precibus apud Deum. Orate ferventer 
patrem coelestem, ut non despiciat populum suum in afflicti-
one ad se clamantcm, sed propter gloriam Nominis sni, 
exaltationemque sanctae matris Ecclesiae succurrat placatus, 
et dexterae suae virtute hostium compescat superbiam, elidat 
contumaciam; non sinat, ut iniquitas de innocentia et probi-
tate triumphum ferat : dissipot gentes, quae bella volunt, 
(Psalm. 67. v. 32.) pacemque concédât quantocyus nostris 
temporibus adeo optatam, quo liberis iterum mentibus ser-
vire ei valeamus. 

Preces has eo maiori cum fiducia possumus ad Altis-
simum mittere, quo iustior, quo sanctior est causa nostra! 

Id circo disponimus, ut perceptis praesentibus sacerdo-
tes omnes et singuli in missa quotidie assumant post orationes 
diei collectant e missa pro tempore belli, ac insuper populum 
quoque fidelem praevie sermone accomodo moneant, et 
hortentur ad ardentes pro felici sucessu armorum offerandas 
Deo preces, ac quotidie post sacrum, exposito, in ciborio 
Sanctissimo 5 Pater et Ave ferventer orent cum oratione se-
quenti. (Következnek az imák magyar nyelven.) 

P a x et Caritas Domini nostri Jesu Christi cum omnibus 
vobis. 

Datum Budae die 17 juni 1866. Georgius Girk. episco-
pus Q. Ecclesiensis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 27-én. Bibornok herczegprimás ö ominen-

tiája Magyarország nm. püspökeit, apátjait, prépostjait, s 
káptalanjait jun. 26-án budai lakásán tartandó értekezletre 
liivta össze, melynek tárgya, ö Fölségéhez küldendő hódoló 
föliraton kivül, a birodalom jelen veszélyes helyzetében, ön-
kénytes pénzfelajánlás volt hadi czélokra. A magyar főpap-
ságban törhetlen hűség, semmi viszályok által meg nem sza-
kitható ragaszkodás uralkodván az apostoli király és a biro-
dalom császárja, legmagasabb ura iránt, — e primási felszó-
lításra nagy lelkesedéssel gyűlt össze a fentnevezett napon 
országunk testvér-fővárosában a főpapság. Az ország prímá-
sának körlevele teljesebb eredményt nem nyerhetett, mivel 
a nm. főpapok és főt. káptalanok közöl mindenki megjelent 
aki csak megjelenhetett. Az egri érsek, győri, szombathelyi, 
veszprémi, pécsi, váczi, csanádi, nagyváradi g. sz. lugosi 
püspökök, a pannonhalmi főapát, a premontrei rend jászói, 
s csornai prépostja, a czisztercziek apátja, a nagyváradi 1 
sz. püspök felhatalmazottja ngys s főt. Vinkler Alajos, a 
nyitrai püspök felhatalmazottja ngys s főt. Krajcsik János, 

ugyszinte a káptalani meghatalmazottak, kivéve egykét 
káptalant, mind megjelentek. Hol a haza, hol a király, hol a 
polgári erény, hol a szenvedő emberiség kérdése vagyon, 
ott a clerus a legelső. Ó eminentiája jun. 26-án, kedden 10 
órakor üdvözölvén az ő nála összesereglett főpapokat és káp-
talani felhatalmazottakat, előadta az értekezlet tárgyát, ki-
jelentvén, hogy ő hozzá ugyan ez értelemben az apostoli 
királytól semmi egyenes felszólítás nem érkezett, mindazon-
által czélszerünek tartotta, hogy az alattvalói hűségnek, hó-
dolatnak, ragaszkodásnak a király legmagasabb személye, s 
a birodalom ura iránt együtties szóbeli nyilatkozatot pénz-
beli felajánlás is kisérje, bebizonyítván, hogy a főpapság 
nemcsak szóval, hanem tettel is kész hódolatának az apos-
toli király iránt nyomatékot adni. A herczegprimás és bi-
bornok előadását átalános ,éljen' fogadta, mindnyájan ké-
szek levén pénzáldozattal tanusitani ö Fölsége iránti törhet-
len hűségüket, llövid felszólalások után azon föelvben tör-
tént a megállapodás, hogy eme pénzfelajánlás személyes 
ajánlás lesz, személyeket terhelvén, nem pedig az egyházi 
vagyont. Ezen elvnek elfogadása után azon kulcs fogadta-
tott el zsinórmértékül, amint a püspöki, vagy káptalani jö-
vedelmek a cs. kir. pénzügyigazgatÓ3ágnál osztályozva s 
beírva vannak, s ez annál inkább figyelemben tartan dónak 
ítéltetett, minthogy ez alkalommal azokról is történik meg-
állapodás, kik az értekezletre meg nem jelenhetvén, ettől 
távol vannak. Erre nézve kulcsul az összeírás ötszázaléka 
vétetett zsinórmértékül. Szokásunk azt tartani legjobbnak, 
amit a nm. püspöki kar határoz, még ha más véleményben 
voltunk volna is ; ezen személyes felajánlást nehezebb ál-
dozatnak ismerjük, mintha az egyházi javakra valami 
kölcsön vétetett volna fel, mivel ezt 30 év fizette volna, mig a 
személyes felajánlást magok a felajánlók fogják fizetni. 
Tekintetbe vévén pedig a földbirtok jelenlegi nyomasztó vi-
szonyait, ki kell minden méltányos embernek mondani, hogy 
ez uton tetemesebb áldozatot a főpapság nem is tehetett, s 
hogy miután a közadóban minden honpolgárral egyen-
lően részt vesz, ezen felajánlott 200,000 frt o. é. összeg rop-
pant összeg. Mivel azonban ami a személyre nagy összeg, a 
tárgyra, a hadi czélokra fölötte kicsiny lehet ; azért a nm. 
főpapság ezen összeget nem hadi czélokra, miután erre, ha 
ö Fölségétől fellett volna szólítva, valamint a herczeg-primás 
ő eminentiája kijelentette, másképen gondoskodik, hanem ő 
Fölsége kezeibe letett összeg, melylyel a sebesültek javára 
saját legmagasabb s legkegyelmesebb belátása szerint intéz-
kedjék. Ezáltal a főpapság, hazafiságát bebizonyítandó, egye-
nesen a szenvedő emberiség nyomorának enyhítésére sietett. 

A ,Pesther Correspondenz' könyomatu lap mai nap reg-
gel az értekezlet eredményét részletekben közölte, melyet 
átveszünk, ő reája hagyván a pontosságfelöli felelősséget. 

A felajánlások ezek : 
Prímás 30,000 frt., egri érsek 10,000 frt., pécsi püspök 

3000 frt,, s 600 húszast, veszprémi 10,000 frt., győri 10,000 
frt., csanádi 10,000 frt., nyitrai 10,000 frt . állampapírban, 
nagyváradi g. e. 4000 frt., szombathelyi 1500 frt., váczi 4000 
frt., szamosujvári 500 frt., boszterczebányai 1550 frt., kassai 
4000 frt., rosnyói 1100 frt., szepesi 1700 frt., nagyváradi 1. 
sz. 7050 frt., erdélyi 5000 frt., eperjesi 500 frt. , lugosi 500 frt . 
sz. Benedekrendü főapát 2000 frt., cziszterczi apát 10,000 frt., 
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jászói prépost 2000 frt., csornai prépost 1000 frt., nváradi 
nagyprépost 1000 frt,, kisprépost 500 frt., Nyirák fehérvár1 

nprépost 300 frt., kapornoki apát 250 frt., lekéri apát 100 frt., 
scotok 600 frt . — A káptalanok részéről : esztergomi 10,000 
frt , kalocsai 7000 frt., egri 20,000 frt., nyitrai 4000 frt., besz-
terczebányai 150 f r t , váczi 1000 frt., rosnyól 1000 frt., (mint 
hallottuk, ezt a herczegprimás vállalta magára,) posonyi 
550 frt., pécsi 2050 frt., veszprémi 6000 frt., győri 3000 frt., 
szombathelyi 500 frt., kassai 700 frt., szatmári 550 frt., Csa-
nádi 1000 frt., nváradi 1. sz. 6000 frt., nváradi g. e. 425 frt., 
szamosujvári 425 frt., szepesi 1000 frt., eperjesi 200 frtot. 

Amint látjuk, a herczegprimás, az egri káptalan, sőt 
többek részéről 10 százalék ajánltatott meg, a győri és kassai 
püspök részéről 20—30 százalék adományoztatott, mind a ma" 
gyar főpapság és káptalanjainak a haza, a birodalmi kötelék, 
a király, a szenvedő emberiség részére első, s erömegfeszi-
téssel tett áldozata, az önérzetlen hazafiasságnak, s polgári 
erénynek kitűnő tanúbizonysága. 

NYITRA. — A kedves májusi napok elmultak, el-
hangzottak az öröm-, hála-és dicsénekek a mennyek király-
néjához, Nyitra utczái sem visszhangozzák többé a Sasvárra 
siető búcsúsok május folytán naponkint többször ismétlődött 
dallamait, ösztönözvén, amerre ajtatos menetök vezetett, a 
liiveket Magyarország Nagyasszonyának buzgó tiszteletére, 
— elhangzottak a dallamok, a szem azonban folyvást ugyan-
azon örömtekintettel nyugszik Máriára emlékeztető jelvé-
nyeken, mivel visszamaradtak a szivben a májusi ajtatos-
ság által inkább fölmagasztositott érzelmek. Rövid vissza-
pillantás májusra, ránk nézve üdvös, e lapok t. olvasóira 
nézve talán nem érdektelen leend. Nálunk ez évben ft. Gryu-
rikovics Mátyás esperes plébános husvétutáni negyedik va-
sárnapon a délesti istenitisztelet alkalmával a sziirkenénék 
templomában értesité a hiveket az azon templomban ismét 
megtartandó májusi ajtatosságról, kenetdúsan előadá Mária 
ezen tiszteletének magasztosságát, czélját és mikénti meg-
tartását, s a következmény mutatta, hogy a szivből merített 
szózat eljutott a szivekhez ; naponkint délután öt órára, 
midőn az ajtatosság megtartatott, számosan jelentek meg, 
kivált a nőnem volt túlnyomólag képviselve, de a világi 
férfiak közöl is többen tartoztak a rendes látogatókhoz. A 
szürkenénék magok részéről szinte mindent megtettek, mit 
gyengéd és mély szeretetök mennyei anyánk iránt sugallt, 
mi az ő dicsőségére, az iránta való kegyeletes szeretet és 
bizalom ébresztésére, és a májusi hónapot öröm-hónappá 
való átváltoztatására szolgálhatott. Fényárban úszott min-
dig az oltár ; más és más szép virágok váltakoztak az oltá-
rokon, illatjokat mintegy vetekedve a rosa mystica tisztele-
tére árasztván. Leljék eme a föláldozásban boldog lelkek 
mennyei anyánk különös vigasztalásaiban dijokat az áldo-
zatokért, melyeket Mária dicsőségére, és a mi épülésünkre 
hoztak ! 

Fölemlitem ez alkalommal az úrnapi körmenetet is 
azon haladás miatt, melyet ez évben észlelni lehetett ; a han-
gos beszéd, mely a szentség utáni sorokból azelőtt jó mesz-
szire széthangzott, ezen alkalommal nem háborgatá az aj-
tatoskodókat ; a főispán ő méltósága komoly és magábaszál-
lott áhitata megtevé hatását, akik jó példával hivatvák elől-
menni, egy leczkére jó haladást tettek. Vajha ő méltósága 

minden esztendőben Nyitrán volna az úrnapi körmenet al-
kalmával ! — Ugy van az jól uraim ! csak gondolkodjanak 
kissé, és magok is átlátják, hogy azt keresztényi jellegük 
is, állásuk is követeli. — Az alsóvárosi körmenetről, melyet 
a nyolczad-alatti vasárnapon már sok éven át ft. Krajcsik 
János apát és olvasókanonok u r ő nagysága vezet, és melyre 
illetőleg nt. Bobok József tanár ur lelkes beszédben emlé-
kező tehetségünknek átadta a gondolatokat, szivünkbe ol-
totta az érzelmeket, melyekkel az Oltári-szentségben jelen-
lévő Jézust állomástól állomáshoz kisérjük, — csak az le-
gyen fölemlitve, hogy mint rendesen nagy fénynyel és meg-
számlálhatlan népsokaság részvéte mellett tartatott meg ; a 
szentség után lépdelő értelmiség proprio motu latin éneke-
ket zengedezett, — mi dicséretöket magában foglalja. 

Junius 6-án kis, de kegyeletes ünnepély tartatott a 
papneveldében, az aligazgató ft. Sztanik Imre cz. k. ö nsga 
hivatalának 25-ik évét ünnepié ; a növendékek körében, 
kiknek, a papneveidei constitutiók szerint, ajtatos egyházi 
szellemben nevelésére befolyni állásánál fogva hivatva van, 
hálát adott a házi kápolnában Istennek az oly hosszú pályán 
elvett jókért , a kegyelemért Isten papképző kegyelmeivel 
közreműködhetni, — quos praescivit, et praedestiuavit con-
formes fieri imaginis filii sui — mi kiválóan a papokra vo-
natkozik. A növendékek sz.-mise alatt szép négyes liangu 
„Ave maris stella"-t énekeltek, mintegy kijelölve az irány-
tűt, mely által a nehéz hivatásban iter tutum kikönyörög-
hetö. O nagyságát még a boldogult püspök Palugyay Imre 
1841 a zsámbokréti plébániából papneveidei aligazgatóvá, 
1855-ben czimzetes kanonokká, szentszéki ülnökké, és in-
stituti deficientium praefectussá, kegyes föpásztorunk pedig 
zsinati vizsgálóvá nevezé ki. Ez alkalomból fölemlitendönek 
vélem, hogy ő nsga ez évben, megtakarított filléreiből, in 
casum mortis szép czélu alapítványokra tetemes összeget 
adott át káptalani kezelésnek ; úgymint hogy száz arany-
nak kamatjából 2 arany a már meglevő nagy ösztöndijt 
nyerő után a két legközelebbi jól szónokló, 4 arany pedig 
4 legjobban catecliizáló növendéknek adassék ; 200 frt . ka-
matját a papneveidei elöljárók által 8, 100 frt. a tanárok ál-
tal végzendő 5 misére ; 100 fr.-tól a kamat fele a növendé-
kek közös pénztárába, fele a vezetnököknek adandó, lia a 
fegyelemre szorgosan fölvigyázandnak ; 200 frt . a varnai 
aggok ápoldájára, 300 fr. ugyanott a plébános é3 káplán 
által végzendő intentiókra; 100 fr. varnai, és ismét 100 fr. 
kamatja zsámbokréti 5 iskolás gyermeknek, kik legjobban 
fogják tudni a katekizmust, az első sz. áldozás alkalmával 
osztandó ki ; 100 fr. kamatját a kezelés terheiért szánta. A 
kitűzött czélok fölöslegesekké teszik a további megjegyzé-
seket, egyedül az ö nagyságának hozott kivánatok összfog-
lalatját fejezem még ki, hogy az Isten bő kegyelme által 
még számos boldog napokra tartsa ! *) 

KEKKO, jun. 4-én. Egyházunkat és honunkat ismét 
érzékeny vesztesség érte. Folyó évimaj. 23-án hunyt el Gá-
cson Nógrád megyében nsgos cs. k. kamarás ghymesi és 
gácsi gróf Forgách Jenő élte 43. évében. Hűlt tetemei ugyan-
azon hó 28-án ngos és főt. Matavovszky József cz. prépost, 
alesperes s helybeli plébános ur által nagyszámú papság ki-

*) Az Isten éltesse providentem servuni Dei, liogy még százannyit 
nlapltványozhasson. Opera praecedunt intercedendo ad Deum. Szerk. 
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séretében végzett pompas halotti szertartással a helybeli 
sírkertbe tétettek le örök nyugalomra. Mennyire szerették 
az elhunytat tisztelői, kitűnt leginkább temetése alkalmá-
val. Ott láttuk az elhunytnak szeretett testvéreit, nmgu 
Forgách Antal főispán, József és Sándor grófokat, nmgu Mer-
tenz Vilmos tábornokot, s ennek nejét született Forgách 
Franciska grófnőt, a boldogultnak nővérét ; ott láttuk a me-
gye diszét s virágát, minden rendű és rangú közönséget. 
— Letétetvén a testi maradványok a sírboltba, a gloriosu-
mot de ss. Angelis ugyancsak a sírkerti kápolnában végzé 
M. J . kékkői esp. pleb. Az elhunytnak adjon az Isten örök 
nyugodalmat, a nmgu grófi családnak pedig enyhitse fájdal-
mát azon öntudat, hogy méltó bánatukban sokan osztozunk. 
Jellemzé az elhunytat kitűnő társalgási műveltsége és meg-
előző szívessége, mely első tekintetre is megnyeré neki a 
sziveket. A kath. egyház és honunk java ugy szintén me-
gyénk jólléte érdeklék őtet annyira, hogy kivált legutóbbi 
képviselő választáskor roppantul sokat fáradozott, csakhogy 
a kerületet egy jeles hazafi képviselje. Embertársai iránti 
szeretet pedig kiválólag akkor tüntette ki a nemes grófot, 
midőn évek előtt Gácsvárosa tüzlángok áldozatja lévén — 
a szűkölködőket minden kitelhető módon vigasztalá és se-
gité. S azért mondom még egyszer : áldá3 és béke lebeg-
jen hamvai fölött. 

M. J. 
AMSTERDAM, jun. 15-én. (Eredeti.) Helyzeteinkről akarok 
valamit irni, különösen a vallásiakról, szemen tartva az it-
teni protestáns hittani állapotokat. Gondolom, hogy önök, 
kiknek a protestánsokká! egy hazában kell élni, érdekeltet-
nek némileg afelől, mily prot. hittannal állunk itt mi 
szemközt. 

Ubi fuerit cadaver, ibi congregantur etiam aquilae ; 
Italia most a protestantismus hóditásíiinak hazája. Holland-
ban a benső hittani nyomort az olaszok közötti hóditásokkal 
akar ják takarni, felmutatván ,ime szellemi vívmányaink ! 
amely egyház most hódit, az él, az életreméltó.' Azért a 
biblia-társulatok ügynökei Italiára rontanak, segélyt kap-
ván a kormány hivatalnokaiban, a haladás, a művelődés 
neve alatt mindenütt, de különösen délszakon, mely hódított 
országként kormányoztatik, letelepedni, helyt foglalni ipar-
kodnak. Pedig, ha tudnák, mik ök, vagy inkább küldőik, 
saját országukban, hol 300 év óta uralkodnak, mint például 
Németalföldön ! Ök a bitet rontják, de nem épitik Italiában-

A reformatio, mikor felbujt, credót mutatott, mondva : 

,ez az én hitem, átkozom, aki nem igy hisz, nem igy tanit !< 
A romlott erkölcsű nemesség, a még romlottabb kereske-
delmi osztályú polgárság élén egy külföldi fejedelem közbe-
jöttével, Calvin reformatioja államvallás lett, mindazon elő-
nyökben részesülve, melyeket előbb a romai kath. egyház 
élvezett. A kath. egyház fiai vérrel pecsételték hitünkhez való 
hűségüket; a gorcumi vértanúk, habár Magyarországban 
nincs is officiumok, legalább névről ismeretesek, kik itten a 
protestánsok által az adott, a kikötött szó megszegésével 
legyilkoltattak. Mi lett azonban reformata államvallásból ? 
„Egy chaos", mondja Groen van Pristerer, egyik ref. hit-
tudós. 

A reformátusok két táborra oszlanak, egyik rész or-
thodox nevezetet visel, Groen vezérlete alatt, másik liberális. 

mindkettő egymással hajbakapva áll. Az első rész fönn akar ja 
tartani Calvin symbolumát, a másik, hivatkozva szabadsá-
gára, az emberi elmére nézve méltatlanságnak mondja, an-
nak alávetni magát. Egyik rész védi a praedestinatiot, má-
sik tagadja ; egyik rész állitja a servum arbitriumot, a má-
sik rész az akarat szabadságát vitatja ; egyik rész tiszteli a 
kinyilatkoztatást, a másik az emberi elmén kivül nem ismer 
másat. A liberálisok fejei : Reville Rotterdamból, Zallberg 
Hágából, Kijser Amsterdamból tagadja Jézus istenségét, a 
lélek halhatatlanságát, szóval a modern hittannak höseikint 
kiáltják magokat, mely hittan nem más, mint rationalisticus 
moral. Ezt bevallva, hittanukat humanismusnak, humánus 
vallásnak nevezik, mely arra volna hivatva, hogy jövőben 
az emberiséget egy szövetségbe foglalja. Ide jöttek a mi pro-
testánsaink, megoszolva a hit főtételeiben, nem tudván, mit 
higyjenek, mit hirdessenek a népnek, amely látván hittani-
tóinak veszekedését, kezd nem hinni semmit. 

Ez eszme-chaos ; de van benne a személyes becsület 
kérdéséből is jó nagy adag. Eme liberálisok személyökre 
nézve eldobják az egész symbolumot, a nép előtt mégis a 
symbolumot hirdetik; ők nem hisznek Jézus istenségében, a 
népnek mégis hirdetik : Jézus Isten. Adorant quod blasphé-
mant, blasphémant quod adorant. Hogyan egyeztetik meg 
ezen eljárást lelkísmeretükkel, ez ő dolguk. Pierson, liberá-
lis pastor, nem tűrhetvén el a szégyent, nem levén képes szi-
neskedésre, letette hivatalát. De Reville megmarad hivatalá-
ban, s igazolni igyekszik megmaradását, vagy inkább szi-
neskedését, mondván : még nem jött el az idő nyilt sisakkal 
felléphetni, a népben megrögzött szokások vannak, miket, 
habár haszontalanok, legyezni kell, ,én, mint pastor, meg-
tartom az én meggyőződésemet, a nép tartsa meg a magáét. ' 
Accomodatio ; azaz : a nép ad kenyeret , nem lépek elő 
meggyőződésemmel, meghagyom a népet az ő babonaságá-
ban, az ő bálványimádásában, hogy Isten gyanánt imádja 
azt, aki nem volt má3, mint én, halandó ember. Hasznos, 
tehát jó, tehát külsőleg igaz: ez a theologia,ez a prot. pastoratio 
Németalföldön. 

Az orthodoxok élesen metszik ezen eljárást, mondván: 
a liberálisban két ember van, tudós és pastor, a tudós osto-
bának tartja a pastort, a pastor hallgatást parancsol a tu-
dósnak, hogy mind a kettőnek kenyere legyen a néptől. 
Liberálisnak lenni, kivül pedig orthodoxiát játszani, — sem-
mit sem hinni, kivül pedig egész Calvint recitálni ; ez hu-
manisticus theologia. Sneijtjens, egyik orthodox pastor, 
„Alföldi reformatio" czimü könyvét eme szavakkal zárja be: 
„A liberális semmitől sem borzad el, csakhogy pastor marad-
jon ; alkalmazkodik a nép hitéhez, midőn ö maga nem hisz 
semmit, megtartja a nép vallásos ünnepeit, mikor mindezt 
szivében utálja. Hypocrisis, jól átgondolt, komolyan elhatá-
rozott hypocrisis az ö jellege. A liberális hit tannak nincs 
más hivatása, mintsem előhívni a borzalmas válságot, mely 
catholicismusban vagy nihilismusban fog végződni." 

Nem csuda, ha a ref. hittudósok kimondják, miszerin t 
nem lehet, hogy a kath. egyház ne emelkedjék ily viszonyok 
között. „Mint katholikusok egykoron .mindent hittünk ; egy 
lépést tettünk, hogy némelyeket ne higyjünk, de mégis so-
kat hittünk ; a hitből a kétkedésre, a kétkedésből az egész 
ker. hitnek tagadására jutottunk, a tagadásból pedig felösz-



lásra, halálra értünk el." A kath. hitből nihilismusba ! A 
szabad vizsgálódás jó gyümölcsöt termett. A liberálisok 
azonban nem rettennek vissza a szélsőségektől. Ha Calvin-
nak, igy szólnak ők, szabad volt a liberum examen 
jogán némelyeket a kath. credóból kivetni ; miért ne 
volna nekünk is szabad e jogon fogva Calvin credóját vizs-
gálat alá vetni, s belőle azt elvetni, amit tar that lannak gon-
dolunk ? O tőbb volt mint a romai egyház, és mi kisebbek 
legyünk Calvinnál '? — Ez haladás volt, 300 éven át a benső 
feloszlásra, a teljes hitetlenségre. 

Mily nagy ellentétet képez nálunk a kath. egyház ? A 
ref. államfelekezet, minden külső segélyben részesülve, dül, 
oszlik, foszlik : a kath. egyház, nélkülözve minden külső 
támogatást, napról napra erősödik. Ennek van hite, van 
engedelmességi erénye, erősen áll, mint a kőszáli, mig azalatt 
a ref. felekezet magában megszakadott. Vádolták a 16-ik 
században a romai egyházat, mintha elkorcsosult volna : ma 
a vád győzedelmes czáfolatot talál. A kath. egyház ma is az 
ami volt, a vádlók pedig ma egymást vádolják, művöket 
puszta emberi műnek bizonyítván, mely magától elvész. A 
kath. egyház Alföldről száműzetett, de a liberum examen 
mellett a száműzetés égő ellenmondás volt, mely legújabb 
időkben elismertetvén, a száműzetés is magától megszűnt. 
Nem kaptunk uj jogokat, csak az Istentől kapott s velünk 
született jogok gyakorlatának szentségtelen akadályai meg-
szűntek, azért IX. Pius 1853-ban a kath. hyerarchiát Alföl-
dön visszaállította, elosztván ezt öt püspökségre, bois-de-duci, 
bredai, harlemi, rurcmondei, s utrechti püspökségekro, mely 
utólsó elsővé tétetett mindnyájok között, hogy ezáltal is til-
takozás történjék az utrechti szakadár püspök ellen, aki 
magát katholikusnak nevezi. A megyék felállittatván, káp-
talanok, papneveldék, plébániák is felállíttattak, amint a 
canonok követelik. Ezáltal a kath. élet megerősödött közöt-
tünk, van püspökünk, ki körül a hivek gyülekezzenek; s 
mily lendületet kapott a kath. egyház, kitűnik abból is, 
hogy mult karácsonkor 400,000 hollandi forint gyűlt be pé-
terfillér nevében. A reformátusok felismerték ezen intézke-
désnek horderejét, lázongtak ellenünk, de hasztalan: a püs-
pökök székeiket elfoglalták, kormányozzák liiveiket. Nincs 
nap, mely megtérést ne látna. Pedig mennyi akadály van 
a megtérésben ! Könnyű az igazságtól elpártolni, nehéz 
hozzá ismét visszatérni. Elöitélet, családi, állami tekintetek, 
anyagi érdekek, személyes büszkeség, hányat tart vissza a 
megtérésben? Lát ják , hogy credójok egészen elvettetett, 
kátéjok összetépetett, pásztoraik egymás között a főpontokra 
nézve viszálkodnak, látják a kath. egyházat, mint a hegyte-
tőn diszlö, s bizalmat gerjesztő várost, miért nem térnek 
meg mégis ? Smeljtjens pastor kimondta, hogy csak a kath. 
egyház és az egész ker. hit kitagadása között lehet már 
választás ; ő nem akarja kitagadni a ker. hitet, miért nem 
tér meg mégis ? Sok éven át tanitani valamit, mint igazat, 
s most megtagadni, mint tévelyt, sok éven át kárhoztatni a 
kath. egyházat, mint babonaságot, s most vallani, mint igaz-
ságot, ez csak nagy lelkek cselekedete. Sőt soknál még ma is 
van, amit Luther mondott : ,inkább török, semmint papista'; 
ma is mondják tehát : inkább nihilista, semmint katholikus. 
Érdek és büszkeség, ez a főakadály a megtérésben. 

Lelkismereti szabadság ! Valóban ! mondanók : szol-

gaság. Alföldön a dordreehti credo érvényes, amint ez 
1816-ban revidealtatott s reformáltatott. A legújabb ratio-
nalisták rohama alatt folyamodás tétetett a zsinathoz, revi-
deálná ismét a revideált dordreehti credót. Mit felelt ? Con-
fusio et infelicitas in viis ejus. Követeltetett, hogy a liberális 
pastorok vagy a credora, vagy a pastori hivataluk letételére 
kényszeríttessenek. A zsinat : sem egyik, sem másik; hanem 
a községek, melyek szabadon választhatnak magoknak pas-
tort, segítsenek magokon. Igen, de mit tegyen a község, ha 
a candidatus a bemutató beszédében Jézust Istennek vallja, 
később, elnyervén a pastori állomást, Jézus istenségét ta-
gadja ? A zsinat arra van, hogy a reformata vallást védje, 
mit véd tehát ma ? mit tegyen a nép ? O védtelen, ő magára 
van hagyatva : mit tesz tehát ? Soha sem megy az imaházba-
A kétségbeesés, — ez az alföldi reformáltak lelki állapota. 
Szemtanuk beszélik. 

A zsinat ezen válaszára, a liberálisok részéről jött más 
követelés : az, hogy a zsinat mondja ki a teljes, személyes 
szabadságot, félretevén egészen a credót, melyre a pastorok-
nak esküt kell letenni. A zsinat erre is kitérőleg válaszolt, 
mondván : ,a hollandi egyháznak van symboluma ; ezt a 
zsinat fönn akar ja tartani, mivel egyház symbolum nélkül 
nem képzelhető. Aki pastor akar lenni, négyet kell neki 
vallani : 1) aki Istent nem hisz, annak nincs vallása ; 2) aki 
Jézus istenségét nem hiszi, nem lehet igehirdető ; 3) aki az 
evangéliumnak nem hódol, nem lehet evangélikus pastor ; 
4) aki a szabad vizsgálatot nem vallja, nem lehet prot. pré-
dikátor. Ez volt a zsinat válasza. Tehát positiv hit Istenbe, 
Jézus istenségébe, az evangéliumra, s ehez szabad vizsgálat, 
mely, ha mind a hármat el nem vetheti, nem lesz szabad. 
Vagy positiv credó, és semmi szabad vizsgálat, habár a credó 
csak ennyiből állana : ,credo in uuum Deum' ; vagy szabad 
vizsgálat, és akkor semmi credo. A zsinat hideget és meleget 
egy lehellettel fujt . Kell credo, lehet ezt elvetni ; — kell 
a credora esküdni, lehet az esküt szóról szóra megszegni. 

Az ellenmondást nem lehet elmosni, s ez az, mi kétség-
beesésre vezet sokakat. A zsinat nem titkolja a reformata 
államegyház bajait, sőt bevallva azokat, siránkozik rajtok. 
De mily orvosságot ajánl? A szabad vizsgálatot. A reformata 
egyház az Isten igéjére van alapítva, s a szabad vizsgálat, 
vagy is az ember igéje, fogja föntartani, sőt azon sebekből 
is kiorvosolni, melyeket az Isten igéje magára vont. Igaz-e 
a ref. vallás, nem tudják, a szabad vizsgálat, a felfedezések, 
a bölcselem majd kimutatja, igaz-e vagy nem? mi igaz 
benne ? mi pedig nem igaz ? Keressen, kutasson mindenki, 
amit hiendönek talál, liigyje, ha semmit sem talál hiendönek, 
ne higyjen semmit, azért mégis református lesz. Ez a zsinat 
válasza. Ez valóban nemcsak vizsgálat-szabadság, hanem 
lelkismereti szabadság is egész a lelkismeretlenségig. 

A kath. egyház egészen más. A bois-de-duc-i kath. zsi-
nat, mely mult évben jul. 25 és következő napokban tarta-
tott, bizonyiték arra, hogy a kat. egyháznak credója van, 
melyet a püspöktől az utólsó hívig mindenki őszintén egy-
iránt vall ; hogy a kath. egyházban isteni tekintély van, 
melynek mindenki magát önkényt aláveti ; hogy a hitága-
zatokra, sőt a fegyelem főpontjaira nézve is teljes egység 
uralkodik. 

Ez az ellentét, melyet a katholikusok ismernek, és az 
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egyházhoz ragaszkodnak ; do melyet a protestánsok is kény-
szerülnek tisztelni, és a jobb lelkek sajnálkoznak, hogy ná-
lok nincsen tekintély, azért a teljes feloszlás a küszöbön. 
Catholicismus vagy nihilismus! ez Németalföldön a napi 
jelszó. 

VEGYESEK. 
Minthogy az oltáregylet levelezései a ft. egyházme-

gyei és plebaniahivatalokkal az uj postarend behozatala óta 
többé nem bérmentesek ; az egylettel levelezők ennek fi-
gyelembevételére kéretnek föl az egylet igazgatósága által. 

Mikint értesültünk, nm. erdélyi püspök jul. 10—12-én 
tanári értekezletet fog tartani, melyre a tanárokon kivül 
még tek. Finali Henrik muzeumi titkár is hivatalos. Az ér-
tekezlet tárgya a tanrendszer leend, váljon osztályrendszer 
vagy szakrendszer fogadtassék-el, s mily korszerű, szüksé-
ges és hasznos módositványokkal ? Főpásztori kőrútjában ö 
nagyméltósága az iskolákra forditott főfigyelmet, azon sze-
rencsés helyzetben levén, hogy a tanügyet, a tanárok kine-
vezésével együtt püspöki telj- hatalmában birja. Kantán, a 
székelyek között, maga körül gyűjtötte a székely nemes-
séget, felszólitván, buzditván őket a kantai gymnaziumnak, 
mely megszűnt, visszaállítására, s ha lehet, nagy gymnasi-
ummá teendő felemelésére. 

Miután a pestferenczi városrészben a templom építé-
sére vezetett önkénytes adakozások véget értek, a főpol-
gármester József-külvárosban fogja eme adakozások gyűjté-
sét megkezdeni. 

,Uj korszak' 25-dik számában t. Kubinyi Lajostól egy 
rövid czikk jelent meg, a szabadoktatás szükségességéről és 
horderejéröl, melyben a lélek helyett szól a fogalmakat ön-
állólag feldolgozó agyrendszerről, s irja: „Fősuly van fektetve 
a vallási vagy felekezeti dolgokra, melyek különben is 
gyarló emberi elménket felül múlván, mind elmaradhatná-
nak." Jól van, K. Lajos ur akkor az ifjakból dressirozott ál-
latokat ügyes agyrendszerrel fog képezni. Az ember nem más, 
mint szervezett anyag, a lélek agyrendszer, a szabad akarat 
az agyműködésnek módja, a lelkismeret az agy secretioja, a 
lelki-furdálás ezen secretionak zavara ; anyag, tehát az 
anyagnak csak ügyességre van szüksége, az erkölcs, a reli-
gio nem más mint jó mütan vagy inkább gépforgás. 

Az erdélyi ref. vallás felekezet jun. 10-én Bánfi-Hu-
nyadon tartott zsinatról irja a tudósító, hogy a desolata ek-
klesiák vagyis olyanoknak, hol jószág, imaház vagyon, de 
nép nincsen,jószágait az egyházi főtanács közvetlenül kezelje. 
— Kétszáz esztendővel ezelőtt másképen történt, ugy. t. i. 
hogy a kath. templomot és a parochia jószágait a protestán-
sok elfoglalták, miután kath. nép megszűnt lenni. Most a 
protestánsok vagy kiköltöztek, vagy kitértek, az ekklésia 
földeit azonban a katholikusok nem követelik. Engedi a 
katholikus, hogy ami prot. czélra van letéve, maradjon e 
czélnál, ha prot. nép sincs helyben : de viszont visszautasit 
minden agyarkodást, mely a kath. egyházi czélokra 
szentelt javakat prt. érdekekre akarná fordítani. — Ugyan-

ezen tudósításban olvassuk, hogy Czelder Márton az er-
délyi superintendentiának az engedelmességet felajánlotta de 
ajánlata félretétetett. „Semmi közösség irányában többé nem 
lehetséges" irja P. Napló 143 sz. 

A hittéritői munkát az Isten vezeti. Felkölt sokban 
vágyat, akaratot, hogy életét e munkára áldozza fel. Folyó 
évben több munkás ment az Istennek e sokat igérö szőlő-
jébe. Jan. 19-én Marseilleben hajóra szállt Manillába öt pap, 
három szerpap, egy alszerpap, egy conversus, a sz. Domon-
kos szerzetének Ocanai házából közel Madridhoz. Ez alka-
lommal útra kelt Gojon pap annecyi megyéből Su-Tschu-
enbe, Sorin poitiersi megyéből Manillába, Cousin luçoni 
megyéből Japanba Frichot, Michot luçoni megyéből Tong-
Kingba, Cros lyoni megyéből éjszaki, Legrand poitiersi me-
gyéből nyugati Cochinchinába, Baulez marseillei, Simonét 
lyoni megyéből Pondicherybe, Blanchard poitiersi megyéből 
Coimbaturba. Egy nap annyi férfit vitt az apostoli munkára. 
— Bordeauxban jan. 25-én hajóra szállt ,három pap, kik 
Congoban uj missiói állomást fognak nyitni, Poussot, Espi-
tallé és Billon. — Brest kikötőből pedig febr. 5-én 13 apá-
cza indult Galvestonba, az Egyesült-államokba : Mallet, Pe-
lave, Barondel, Valentin, Lacote, Christophe, Fouvioille, 
Devant, Stervart, Dempsey, Daly, M'Heon, Gallay. Isten 
vezérelje mindnyájokat. Imáinkat és filléreinket várják Ok 
adják az életet, mink pedig a segélyt az Isten országának 
terjesztésére. 

M y i l t s o r o k . Egy pályázó szeretné tudni, hogy 
mint állnak a Gizella-féle pályázat ügyei, mely kérdés ily 
czim alatt „Első királynénk, bold. Gizellának védelme" még 
tavai febr. 9-én tüzetett ki. A hirdetett kérdés határideje 
1865-iki év octob. elsejére volt téve, ha tehát valaki pályá-
zatot nyit az ország előtt, méltán elvárhatják sőt követel-
hetik a pályázók, akiknek költségeket okozott — és az ol-
vasó közönség, akit szinte érdekel az ügy — hogy nyugtassa 
meg azokat, akiket legközelebbről érdekel a pályázat. 
Sajnálattal kell ilyeseket emlékezetbe hozni, a határidő ré-
gen elmúlt, s még annyit sem tudunk, váljon beérkezett egy 
vagy több munka és hova s kinek adattak ki bírálatra, vagy 
mi fog a szóban forgó muukákkal történni ? — Miért is 
egész őszinteséggel szólittatik fel a pályát nyitó ur, szíves-
kedjék minél előbb nyilvánosan, azon lapokban, hol a pá-
lya-kérdéseket hirdette, megnyugtatni és tájékozást adni 
egy pályázónak. 

Szerkesztői tudósítás. 
Eszt. C's. K. — A vallásos társulatokról irt értekezlet az olvasók-

nak általunk eló'rc biztosított örömére, amint csak a lapkiadási házigaz-
dászat megengedi, közöltetni fog. 

K—L. M. M. — Nem ejtetett el, sőt magas helyeken szükségesnek 
mondatott ki, — létrehozása teljes folyamatban van. Áldozati készsége, 
söt fölajántása nagy, a pesti kerületnek méltó versenytársa. Ennyit. . . . 

Kegyes adomány. 
Bellatinczi hivektöl a szentatyának 2 fr. 25 kr. o. é. 
F. Károly a chinai gyermekek szabadítására . . 1 fr. 
Zs. J. ugyanazoknak 1 fr. 
Bozniai szerzeteseknek a farádi hivek . . . . 3 fr. 

Ë l ô i i z e t c s i f e l li i v á s . 
A ,Religio' folyó évi julius—decemberi folyamát Isten segítségével kiadni szándékozván, ennek 

pártolására minden testvért meghívunk. Előfizetési ár 5 fr. 25 kr., melyet nevünkre czimezve, a név, a 
lakhely, és az utólsó postának jól kiirt kijelelésével, bérmetesen beküldetni kérünk. 

Pest, jun. 14-én. Palásthy Pál 
Lipót-utcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos p a l á s t h y p á l . 

Nyomatott Pesten 1866. K o e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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