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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január l-jén. 1 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ton & szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

!. Félév. 1868. 

TARTALOM : Alap-rajz. — Az egyház és a polgáro-
sodás. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Alap-rajz. 
Négy évfolyama után, mely alatt t. szerkesztő-

elődünk mély és terjedelmes tudományát, fáradhat-
lari munkásságát, törlietlen erélyét megillető babért 
fűzött homlokára, ismét átveszszük szerkesztését a 
lapnak, melyet erőnk tudatában habár szerényen, 
de lelkünk egész hevével, hálás emlékű pártfogás 
mellett három éven át vezetni szerencsések valánk. 

Azóta egyházunk sorsa, vallási viszonyaink 
nem csekély változáson mentek keresztül, és vajha 
szerencsésbnek mondhassuk a bekövetkezett fordu-
latot! Egyházunk sorsa akkoron, habár többször 
kénytelenek voltunk szivünk vérébe mártott tollal 
jelezni az ellene intézett megtámadásokat, a reá hal-
mozott méltatlanságot, még csak dördülete volt a 
közelgő viharnak; és vezéri szerepünk inkább a tá-
borhegyi megdicsőülés fényözönében folyt le a szen-
vedés azon útjához képest, melynek stadiumját a 
megalázás szégyenkövei mint szintannyi bánatos 
emlékoszlopok jelölik. 

Nemzeti életünk alkotmányos alapot nyervén a 
felelős kormányzat valósulásával a magyar egyház 
viszonyai is átalakultak, és uralkodó czimét el-
vesztve a többi vallásfelekezetek viz-szintes vonalára 
szállíttatott le. A még minszemeinkkel látott dicső-
ségnek e hanyatlása méltó sajonnal töltheti el 
ugyan keblünket; de másrészt az isteni gondviselés-
nek még a csapásokban is könyörületes intézkedése 
szerént üdvös tevékenységre, áldásos tömörülésre, és 
ekkép az egyházi életnek oly kifejlesztésére szolgál-
hat alkalmul, mely ha a régi idők előnyeinek, kivált-
ságainak külfényével nem is mérkőzhetik, de a tu-
lajdonképeni hiterő intensiojának bámulandó ered-
ményeit szülheti. 

Ugy látszik, hogy valamint a nemzetnek, szin-
tén az egyháznak is sorea saját kezeinkbe leend le-

tó /e ; meg kell próbálnunk, ha valljon az állam jár-
szalaga nélkül képesek vagyunk-e életrevalólag mo-
zogni ? A támasz jó volt, nem nehezedtünk-e kelle-
ténél jobban reá ? eddig nemigen megszokhatott té-
nyek által leszen bebizonyitandó. Helyzetünk olyan-
nak tekinthető, melyben kérdéseinkre az Urirn és 
T'numim hallgat, és mintegy saját bölcseségünkre 
hagy irányzatunkban. 

Megtört israel népének lelki ereje, ha a főpap kér-
désére a szent sors néma koczkázata tünt föl, és ma-
gára hagyatva gyakran dőre határozatának szenvedé 
következményeit ; az u j szövetség malasztja bőségesb, 
és az egyházban élő septiformis kegyelem nem en-
gedi, hogy a bölcseség az elhatározás pillanatában 
ingadozzék a czélszerü és czélszerübb közt, és vá-
lusirtása akár komoly, akár a körülmények szerént. 
legütiVösb ne legyen. 

Az egyház hitének, szervezetének lényege sok-
kal szentebb, sokkal magasztosb, hogysem azt meg-
renditeni, vagy másitani hivő kebelhez férhetne ; de 
sokkal szilárdabb is, mert valóban isteni, hogysem 
emberi erő megdönthetné vagy csak csorbithatná is. 
Ezen a téren az egyház nem ismerhet engedékeny-
séget, nem alkudozást; ez reá nézve depositum, me-
lyet semmiféle tekintetért föláldoznia nem szabad, 
nem lehet; sőt melyért az üldözés rémei közt vérét 
is ontani szolgáinak és hithű hiveinek egyenlő kö-
telme. 

Az egyház e pontot illetőleg változatlanul is-
teni; mondassanak dogmái túlélteknek; hirdettessék 
hite, szervezete az idő és korszellem köréből kiko-
pottnak; gúnyoltassanak lényegében gyökerező in-
tézményei a setét századok szülöttei gyanánt ; pelen-
géreztessenek mindezek miatt szolgái mint a hala-
dás, fölvilágosodás fényét ki nem állható, készakarva 
kerülő denevérek: mindegy, ezt az egyház öröksé-
gének, osztályrészének tekintjük, és hozzá forrt lel-
künket tőle semmiféle bántalmazás, méltatlankodás 
sem leend képes elszakitani. 

Mondják, hogy a hermelin kész inkább üldözői 
1 
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által megöletni, mint liogy a mocsáron keresztül me-
nekülve beszennyezné hó-mezét. Ez az egyház jel-
képe; kész áldozatul elhullani, kész vándorbotot 
venni kezébe és kiköltözni a földről, melynek fölvi-
lágosodottsága az ő égi fényét ki akar ja oltani, hogy-
sem igazságainak szűz tisztaságát, isteni kéz-szó'tte 
mennyei öltönyét az emberi vélemények, nézetek sa-
lakjával megfertőztetné és ekkép váltaná meg létét, 
a halandók mulandó kegyeinek becsnélküli bérén. 
Ezen az áron sem népszerűségre, sem türelemre nem 
lehet kilátása, szándoka az egyháznak; szeplőtelen 
tanaival Krisztusnak áll vagy dől; nem mondhat, 
nem vallhat mást, mint amit Isten tett ajkaira. 

Tagadhatat lan azonban, hogy mig egy részről 
az egyház ily kérlelhetlen, ily szikladaczu; más 
részről kül-életében, az idővel fölmerülő vagy el-
enyésző viszonyok közötti megjelenésében vannak 
érdekei, melyeknek szálai őt is a mulandóság, a vál-
tozás Penelope-szövetéhez fűzik, és melyeknek ren-
dezésére nézve Krisztus, ki ma is holnap is ugyanaz, 
azon isteni adományt hagyományozá egyházának, 
melyet ő „kigyó bölcseségnek" nevezett el. 

Ez azon ajándék, melynek különfélekép ala-
kuló bűvszárnyain viendő az emberiség óriási töme-
gébe, mint az ég termékenyítő harmatjának bef j^ i -
dásáraf megnyílt virígkehelybe, à változatlan isteni 
igazság himpora; ez azon fáradhatlanul szállongó 
égi méhecske, mely töprengő fürgeséggel tölti meg 
Isten igazságainak mézével a jobb lelkű világ sejt-
jeit ; és habár fulánkja van is, avval annál óvatosab-
ban él, minél inkább tudja, hogy lövelgetésével ön-
magát is sebzi vagy legalább idegenkedést szülhet, 
félelmet, tartózkodást idézhet elő benne rejlő kincsei-
nek, édességének daczára. 

Még a hatalmak is, melyek határozataiknak va-
lósításában a kényszer vaseszközével rendelkezhet-
nek, kénytelenek sokszor meghajolni a tények nyo-
mós követelései előtt, kénytelenek számitásuk körébe 
vonni a némelykor ellenökre kifejlett körülmények 
parancsszavát ; mennyivel inkább merülhet föl ezen 
szükség oly erkölcsi testületre, társadalomra nézve, 
mely az ige kétélű szellemi kardján kivül alig vet-
het valamit óhajtott sikerrel tekintélyének mérlegé-
be; mely tehát érdekei érvényesítésében jobban a 
bölcs alkalmazkodásra, mintsem az erőltető közegek 
alkalmazására van már természeténél fogva utalva. 

Bár mennyire buzogjon valaki egyházának di-
csőségeért, igazainak, jogainak megvédéséért, föntar-
tásáért, sohasem hathat kellemesen a körülménye-
ket komolyan fontolgató kedélyre, ha észreveszi, 

hogy a lelkesülés a lényeggel összekeveri az esetle-
gest, a szorosan vett joggal a mellékes előnyt, és az 
e melletti küzdés által gyűlöletessé teszi amazt, és 
veszélyezteti a külső héjazat miatt az életet magában 
rejtő magot is. Soha sem volt helyeselhető bármily 
apologetában oly irány, mely az egyházat azon szin-
ben tüntette föl, mint mely áldásait csak egy kor-
mányforma alatt, még a lényegteleneket is tekintve, 
csak egyetlen alakban volna képes kifejteni, s a 
mint ez változik, veszélyeztetve van maga az egyház 
is. Szivós az egyház még mellékesebb érdekeinek is 
megvédésében, fukar az egyszer megszerzett előnyök 
könnyebb átengedésében, mert semmit sem hamar-
kodik el, és tekintélyének szent bélyegét semmire 
sem nyomja meggondolatlanul ; ezt azonban egy 
részt azon érzékenységből is lehet talán származtat-
ni, mely mindenütt előnyökkel földiszitett eddigi 
helyzetéből szülemlett, és a méltán megszokott 
„uralkodó" jellegnek czimerében eddig viselt jelké-
peitől való megfosztatását mint életrevaló roppant 
testület közömbösen nem nézheti. 

Hogy azonban az ily helyzet, természetével 
nem lényegesen egybeforrott kellék, érezte maga az 
egyház is, melynél bölcsebben alkalmazkodó, a kö-
rülmények alakitó erejét okosabban számbavevő és 
főihasználó intézményt a nap alatt alig" ismerünk. 
Isteni mesterének, apostolainak szelleme vezérelte őt 
ebben is ; és mig hiteért, szervezetének lényegéért 
örömmel liajtá fejét a hóhér bárdja alá ; a többire 
nézve, netán gyanakodó vagy az ősi szokásaira félté-
keny népeknek ő nyújtotta a béke olajágát, az enge-
dékenység baráti kezét, és ez által számtalanokat 
vont be a kereszténység varázskörébe, melyben a 
megtört nádszál soha sem zúzatott össze, a pislogó 
kanócz soha sem oltatott ki, hanem a pogány rideg-
ség helyébe az olvasztó előzékenység, a zsidó kizáró-
lagosság helyébe a mindent megkeresztényesitő szere-
tetteljes, habár óvatos mintegy alkudozás ültettetett. 

Krisztus alkalmazkodott a törvényhez, habár 
annak sallangjait kíméletlenül leszaggatta; Pál min-
denkinek mindenévé lőn, hogy Krisztusnak ekkép 
is mindenkit megnyerhessen; a pogány istenek tem-
plomai kereszttel diszesittettek, a népek szertartásai 
a keresztény igazságok hordnokává választattak, és 
igy inkább okos átszellemesités, mint sértő lerontás 
lőn az egyház alkalmazkodásának hatásköre. Es ma-
gok a concordatumok is mik egyebek, mint szint-
annyi tanúságai az egyház bölcseségének, melynél-
fogva az általa mindenkor nem vezéreltethetett kö-
rülményekkel alkudozásba lépve a hitnek sértetlen-
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sége mellett igazaiból, jogaiból is igyekezett annyit 
megóvni, biztosítani, mennyit a reá nézve mindin-
kább mostohábbá vált helyzetnél fogva megóvha-
tott, biztosithatott, (Folyt, köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 

„Ha valaki a kereszténységet okszeriileg akarná meg-
támadni" — Lavater szavait idézzük — „amennyiben, 
mondja ö, ily eljárásban okszerűségről szó lehet, csak egyet-
len egy út áll nyitva ; és ez annak bebizonyítása, hogy oly 
kisérletek, melyek az evangeliom tanai- és szabályainak, 
nézetei- és elveinek életbe léptetése, gyakorlati alkalmazása 
iránt tétettek, hogy mondjuk ezek és ilyféle, szorosan az 
evangeliom tanitmányai szerint tett kisérletek valaha meg-
hiúsultak ; — ellenkezőleg a kereszténységnek minden kifő 
gáson felőli igazolására az egyedüli helyes, okszerű lit a ki-
sérletek, a próbák utja." 

Azaz : fürkészni kell és napfényre hozni, valljon az 
evangeliomi tanok követése, az evangeliom szabályainak fo-
ganatosítása képessé teszi-e az embert oly terhek elviselésére, 
melyeket az elviselni másként nem birna ? — valljon keltet-
nek-e benne oly erők, oly tehetségek, a melyeknek fejlesztése 
máshonnan nem remélhető ? — valljon a természetében gyö-
keredző, méiyen érzett benső szükségleteire nézve föltalálja-e 
ezen az uton a majdani kielégittetés biztos reményét könnyeb-
ben, mint akárhol máshol ? — szóval fürkészni kell és ha le-
het bevitatni, hogy a Krisztusbani hit, és a hozzá való ra-
gaszkodás magasztos, nemes javakat szerez és biztosit ne-
künk. Ha ezt sikerül bebizonyítani, be van bizonyítva, iga-
zolva egyszersmind a kereszténység is; de ellenkezőleg 
meg van az döntve, mihelyt ama tételek megczáfolása si-
került. 

E kísérlet ezerszer megtörtént. A kath. egyház tizen-
nyolcz százados fönállása,mindaz,amit magasztost s áldást hin-
tót életbe hívott, világosan, félre nem érthető módon bizo-
nyitja, hogy benne természetfölötti, isteni elem működik. Bizo-
nyítja ezt az emberinem jelenlegi egész állapota, mely az egy-
ház működésének legközvetlenebb eredménye. — Ugyanis 
azon átváltozás, melyen ezen állapot Krisztus megjelenése kö-
vetkeztében keresztül ment, a létezés minden ágában oly 
gyökeres volt, oly általános, hogy méltán újjászületésnek 
mondhatjuk, legyen az közművelődés- és erkölcsösség-, avagy 
tudomány- és művészetre nézve ; az egyén szellemi életének 
korlátain belől nem kevésbbé, mint a világtörténet nagy szín-
padán ; a család szük keretében csakúgy, mint a népek s 
nemzetek nyilvános életében, közjogi viszonyaiban. 

Igaz ugyan, hogy az egyház, szüntelenül szem előtt tartva 
isteni mesterének ama szavait : ,,Keressétek először az Isten 
országát"1), először és mindenek előtt is ezt az egyet keresé ; 
az Isten dicsőségét, és a lelkek üdvét; igaz, hogy a mulan-
dókat csak annyiban tartá tekintetbe veendőknek mindig, 
amennyiben az örökévalókhoz viszonylanak ; — de Krisztus 
szava élő forrássá lön őbenne, melyből mennyei áldás cser-
gedezett a mulandó dolgokra, csakúgy mint a patak, mely 
elárasztva a körülötte elterülő földeket termékenyíti azokat. 

') Máté 6. 33. 

Azon uj, eddig nem sejtett erők, melyeket Krisztus életre szó-
lított, s melyek viszont a dolgok u j magasb, természetfölötti 
rendét megalapiták — ezen uj erők nem működhettek annél-
kiil, hogy egyúttal befolyást ne gyakoroljanak a természet 
rendére, áthatva azt és magasabb, nemesebb ihletet, keretet 
kölcsönözve neki.2) — így legközvetlenebbül a mennyor-
szágra irányozván tevékenységét, a többi mind hozzáadaték 
neki,3) és az egyház az újkor civilisatiójának főtényezőjévé, 
szülőanyjává lön oly nagy, beható mérvben, oly hatalmas 
maradandó eredménynyel,hogy Europa magasfoku műveltsége 
lényegileg kereszténynek mondható.4) 

S ez nem is lehetett máskép. A kereszténység az isteni 
kinyilatkoztatásnak legutolsó, de ép azért is legmagasabb ki-
fejlődési foka : a tökéletes, fogalmilag bevégzett vallás. — 
Csak így magyarázható meg, miként adhatott oly nagymérvű 
uj lendületet az emberi nem tehetségeinek, tevékenységeinek 
irányzatai- és szükségleteinek ; csak így okozhatá, teremtheté, 
addig nem sejtett erővel a dolgok és fönálló viszonyok azon 
uj alakzatát, melyhez hasonlót a régi korban távolról sem 
találunk. 

Fejtsük ki jobban e tételt. Krisztusnak kinyilatkozta-
tása az isteni észnek tökéletes kinyomata, amint ez magát 
nemünk élete- s történetében szóval és tettel érvényesiti ; nem 
nyomást gyakorolván a véges észre, hanem magasztositván 
azt, nem ellentétbe helyezvén magát vele, hanem saját maga 
fölé emelvén oly térre, hová eljutni saját véges erejére ha-
gyatva, örökké lehetetlen neki. — Így lön azon intézet, mely-
bon Krisztus kinyilatkoztatási igazságait letéteményezé, igy 
lön az egyház a legfőbb, legtisztább tudománynak őrévé, de 
egyszersmind kútforrásává is : tőle nyer útbaigazítást min-
den valódi haladás a szellemi élet terén, ő vele szemben sem-
miféle ellenmondás sem tarthatja fön magát állandóan, bár-
mily ragyogó legyen is lopott fényének pillanatnyi tündök-
lése ; mert az egyház minden időkre az észbeli műveltségnek 
legfőbb irányadója. 

Krisztus, midőn tana által oly czélt tüze ki az iparkodó 
ember elé, mely hozzá egyedül méltó, ezáltal egyszersmind 
törekvésének határozott irányt, összes tevékenységének, mint 
lendületet és szabályt, ugy féket is adott ; e tan az erkölcsi 
tökély oly magas, oly tiszta eszményképét ragyogtatá az 
ember előtt, hogy annak fényében a korábbi vallások vagy 
bölcsészeti rendszerek ködfoszlányokként oszoltak szét; és 
ha a véges elme, a véges törekvés elégtelenségének nyomasztó 
öntudatában hátrálni akart a fönséges feladat elől, akkor 
oröt és támogatást a mennyből nem csak igért, de szerzett is 
neki. így lőn az egyház, Krisztus szelleme által éltetve, s 
malasztja által vezéreltetve, az erkölcsnek tanítója- és őrévé ; 
s míg a pogány vallások minden morál nélkül szűkölködtek,5) 
a bölcsészeti elméletek pedig hatálytalanoknak bizonyultak 
be, ö ujjászülé Európát, ,,megújítva a föld színét." 

Az ember fia ugyan első sorban „azt jött keresni és 

2) Ez értelemben már nagy sz. Gergely mondja : (Past. I I I , 7.) Sie 
ergo pastores erga inferiora studia subditorum suorum ferveant , quate-
nus in eis exterioris quoque vitao providentiam non rel inquant . 

3) I. h. ós Luk . 12, 31. 
4) Fall inerayer, Ges. Schrif t . II. 202. — Guizot Cours d 'hist . mo-

derne, IV. leg. 
5) August, civ. Dei, II . 6. 

1* 
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üdvözíteni, mi elveszett vala,"6) de egyszersmind magához 
szólitá mind azokat, „kik fáradoznak és terhelve vannak ;"7) 
s ezért itt alanti működésének egyik eredménye a földi ál-
dás ; azon földi boldogitás, melynek tagadhatatlan, félre nem 
ismerhető jótékony nyilvánulása Montesquieu-t ezen vallo-
másra készti:8) „Csodálatos dolog, a keresztény vallás, mely-
nek első látszatra nincs más feladata, mint az ember e föl-
dön túli üdvének, boldogságának biztositása, megszerzi és 
biztosítja azt még e világon is !" 

És mivel minden igazságnak és minden életnek kiin-
dulási pontja, végczélja és eredménye az egység, az egyesi-
tés és egyesülés, azért jött Krisztus e földre, „hogy egybe-
gyűjtse az elszéledetteket/'9) hogy egybe forraszsza ismét, 
mit a bűn és tévely ketté szakított. — Az egység azon biz-
tos, ingatlan alap, melyen egyháza emelkedik, mint az újkor 
legerősebb társadalmi hatalma, mely mindenütt, hol törté-
nelmi tényezőként lép föl, ,,épit" és társasit. A vallás az em-
ber, az egyén rendeltetésének sarkpontja, azért is legbense-
jében ragadva meg őt, áthatja minden erejét, összes tehetsé-
geit ; így történt ez az emberi-nem közéletében is. És vala-
mint az egyénben a vallási életnek ezen ugy szólván létre-
ébredése nem egyszerre és rögtön, mint a pillanat müve, tör-
ténik, hanem lassú kimért egymásutánban, megfelelve eme 
melegítő s fölvilágosító elem fokonkinti terjedésének a belső 
élet minden rétegein át, ugy az emberi-nem közéletében is. 
— I t t is csak fokonkint történt a kifejlődési haladás, amiért 
is az emberi-nem történelme azonos azon eszmék és erők ke-
letkezésének, kifejlődése- és érvényesitésének történelmével, 
melyeket a kereszténység honosított meg e földön. Midőn 
tehát röviden egybefoglalnók mindazt, mit az egyház fönál-
lása óta teremtett a tudomány, erkölcs, népjólét és socialis 
közművelődés terén, azon már fönebb említett czélból tesz-
szük azt, hogy isteni küldetésének egy ujabb fényes bizonyí-
tékát lássuk, s rajta épülve, védelmére megerősödjünk. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Ő es. k. ap. Fölsége a vallás- és közoktatási minister előterjesz-

tése folytán V a g y o n I s t v á n cz. prépostot és nyitrai éneklő-kano-
nokot novii ez. püspökké legkegyelmesebben kinevezni ; S 1 á b y F e -
r e n c ! pécsi kanonok- és székesegyházi föesperesnek pedig a „B. M. 
V. de Boly" cz. apátságot, úgyszintén N a g y J á n o s dunaföldvári plé-
bánosnak a „S. Crucis in dioecesi Quinque-ecclesiensi" cz. apátságot 
1867-ki decemberhó 13-án legkegyelmesebben adományozni méltóztatott-

PEST, dec. 30-án. A „Péterfillér"-nek uri hölgyek ál-
tal a mult napokban történt gyűjtése a vallásosságnak oly 
emelő ténye, hogy annak fölém litése egyházi tudósításaink-
nak , vajha mindig ily örvendeteseknek, méltán képezheti 
kezdetét. A nöi szívnek alaphangja a részvét ; és a szivérzel-
meit megnemesitő keresztény religio e részvétre az emberi-
ség azon három osztályát bizta, melyek iránt a pogányság 
legmostohábbnak mutatkozott. A gyermekek, a szegények 
és a betegek a ker. nők gyöngéd figyelmének lőnek tárgyai; 
és az emberi méltóságába visszahelyzett nő részvétének első 

«) Luk . 19, 10. 
7) Máté 11, 28. 
8) Espri t des lois ; XXIV, 3. 

9) J á n . 11, 52. 

könyei e parlagon hevert, pedig oly sok áldást teremhető me-
zőre hullottak. A részvét találékony levén, mint anyja — a 
szeretet, fillérek gyűjtésére is ajánlkozott az annyira sze-
gény, de szeretetben és szerettetésben leggazdagabb szent-
atya számára ; és az önfeláldozás e megragadó müvét nem 
titokban, nem rejtegetve a nemes szándékot vivé véghez, ha-
nem ünnepélyes alkalommal, a világ, a hasonlót még alig 
látott világ szemeláttára ; ekkép a részvét érdemét egyszers-
mind az őt lelkesitő hit bevallásának nem csekély nehézségű 
erényével párosítván. Önfeláldozásnak neveztük e magasztos 
ténykedést, mert valóban hősies elszántság kellett ily válla-
latra a kath. hitélet minden nyilvánulása iránt oly igen mos-
toha, sőt ellenséges körülmények közt, minők, ha mindenütt, 
de bizonyára leginkább fővárosunkban rémületes mérvben 
mutatkoznak. A szándékzott gyűjtést már napok előtt meg-
rohanták a lapok, a szentatyának szegénységéből gúnyt űzve, 
csak pazarlásának eredményeid hirdették a megérdemlett 
sorsot; fölemlítették a vért, mely világi fejedelemségének 
megmentésére a szabadság ellen ontatott, és a begyülendő 
pénzt, mint olyant tüntették föl, mely a szabadság hőseinek 
üldözésére, gyilkolására fog ismét fordíttatni, és e szerént 
minő szerep jutna a gyűj tőknek, eléggé hangsúlyozták ; 
mindez azonban nem lohasztá le a részvét, az elhatározás he-
vét, és a különféle templomokban óránként egymást fölváltó 
gyűjtő-hölgyek oly sikernek örvendettek, mely a hivőket 
örömmel tölté el, az ellenfélben pedig méltán egy kis meg-
hökkenést, de annál nagyobb elkeseredést is idézhetett elő. 
Örvendetes tanuságul szolgálhat egyébiránt e kedves tapasz-
talat, hogy nálunk is sok még a jó elem, csak kellő időben 
és nem tévesztett modorban kell a működésre moghívni ; a 
filléreket igen nagyra becsüljük, de ezeknél becsesebb előt-
tünk az ekkép is fölébresztett hitélet e mozzanata, mely ter-
mékenyítő hatását máskor is jótékonyan gyakorolandja a 
vallásos tevékenység minden irányzatában, melynek minél 
több jó lelket megnyerni az egyháznak ujabb föladata lőn. 
Egy-két úrhölgynek a neve véletlenül a gyűjtők diszes név-
sorában szintén föl említtetett, siettek azonban helyreigazit-
tatni a tévedést, nehogy nevöket homály ér je ; pedig épen 
ezen hölgyek igen sokszor igénybe veszik a papság szívessé-
gét az általok gyakorlott jótékonyság terén ; nem szemrehá-
nyásból mondjuk, csak egy kis fölvilágositásul. A gyűjtött 
fillérek összege mintegy 18 ezer frank. A hölgykoszorú öröm-
mel tekinthet e sikerre ; ezen érez fényesebb, ragyogóbb a 
részvét- és szeretettől, mely gyüjté és adományozta, mint az 
arany és ezüst, mely becsét és értékét képezi. A delnők név-
sorát történelmi szempontból is helyén találjuk ide igtatni : 
gr. C z i r á k y Jánosné, gr. C z i r á k y Luiza, gr. H u n y a -
d y Sarolta, gr. W e n c k h e i m Christina, Inkey-B a 11 y á-
n y i Antonia grófnő, gr. C z i r á k y Constance, gr. G y ő r y 
Felicia ; gr. K ö n i g s e g g Gizela ; gr. K o m i s Alice és 
Anna; b. S e n n y e i Pálné, b. R é v a y Sarolta; b. M a j -
t h é n y i I rma ; Engerth Constance, Lactis Vilma, Mann-Lu-
czenbacher Johanna, Balogh Anna, Simigh Jozefa, Brana 
Mária, Dulánszky Mária, Luczenbacher Matild, Schoser 
Franciska , Babbnig Johanna , Jankovics Róza, Szemere 
Mária, Bona Rozália, Koczián Mária, Király Mária, Be-
szédes Mária , Szemerédy Mária, Gálik Anna, Kappen-
stein Zsuzsánna, Juvencius Franciska, Müller Katalin, Máté 
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Mária, Kopp Paulina, Lonkay Antalnc sz. Tóth Jolánta, Inkey 
Ella, Elek Antonia, Weisz Juliánná, Huber Mária, Müller 
Katalin, Kubinák Erzsébet, Kovács Anna, Elek Antonia, 
Neubauer Klára, Sturm Franciska, Sturm Karolina, Stoffer 
Anna, Krausz Mária, Kissel Franciska, Eil Anna, Gercsál 
Teréz, Mayer Betti, Kún Jozefa, Kopp Jozefa, Fellner Má-
ria, Mészner Mária, Mészner Mari k. a., Gasparin Ilona, Feli. 
ner Mária, Kopp Anna, Buck Franciska, Andredes Teréz ;  

Hirsch Antonia, Kissel Franciska, Mészner Mária, Schlick 
Klára, Thill Mária, Hörrcher Mária, Weimer Mária, Bona 
Rozália, Baumann Klára, Schenk Teréz, gróf Kornis Alice, 
gróf Kornis Anna, Schenk Teréz, Schlick Klára, Sturm 
Anna. „Multae filiae congregaverunt divitias, vos supergres-
sae estis universas !" 

PARIS. (Az apostoli iskolák intézménye.) Ezen intéz 
ménynek czélja szaporitani a küldérek számát a két világ-
ban, külön iskolák által az apostoli hivatás elömozditásán 
dolgozván. Világos, hogy az apostolokat növeszteni annyi, 
mint szaporitani a választottak számát, annyi, mint leghat-
hatósabb módon működni Isten országának terjesztésére, egy-
szóval teljesiteni azon müvet, melyet Dénes az areopagita 
szerint az egyház legistenibbnek tekintett a lelkek üdvét elő-
mozditani, de hogyan történjék az ily müvesok sokasitása ? 
Az által, ha az apostoli hivatás két legnagyobb akadályá t : 
„a túlságosan világi, és az igen drága nevelést" lehetőleg el-
távolítjuk. Az iskolagyermekek között hány nemes hivatás 
magja fojtatik el a világias szellemben nevelt társakkali köz-
lekedés által ! de még többet elbátortalanít a szegénység. 
Hányszor sóhajtanak fel Jézus Krisztus szolgái a lelkészek 
szegény földmivesek lakaiban tehetségdús, nemes lelkületű 
gyermekekre akadván, kiknek kiképezését a szegénység aka-
dályozza ? Mily nagy érdemet szerezne Isten előtt az, ki jö-
vedelme egy részét ily gyermekek neveltetésére fordítaná. 
Ezen czélt tűzte ki magának a nevezett társulat. Felkeresvén 
oly gyermekeket, kikben a jó hivatás csirájával a lélek és 
sziv, kivételes jó tulajdonai egyesitvék, elhárítja előlök az 
anyagi akadályokat, és kettős jótéteményt nyújt nekik, in-
gyenoktatást, és a legszebb hivatásra előkészítő nevelést. 
Hathatósan mozdítja elő a hitterjesztő, és más hasonló czélu 
intézményeket, Kezdetét vévén Avignonban ajezsuita a tyák 
collcgiumában 1865. oct. havában, a szentatya által a követ-
kező évben áldása, és búcsúk által gazdagittatván, a világi 
és szerzetes papság rokonszenvét kinyervén, keletkezése má-
sodik évében már ötvennél több növendéket számított, Az 
apostoli iskola a jézustársaságabeli atyák collegiumának egy 
melléképületében helyeztetett el, ugy hogy a növendékek az 
osztályokat látogathassák, de igazgatása egészen külön vált, 
az osztályok bevégzése után a növendékek szabad választás 
szerint világi vagy szerzetes missióházba lépnek. Belépésünk 
alkalmával velők és szüleikkel megegyezés történik arra 
nézve, hogy ez a czél, és hogy az intézet nem tar that ja őket, 
hogy lia a bennök helyezett reménynek meg nem felelnek. 
Hogy ily érdemteljes mübeni részvét könnyittessék, a tagok 
három osztályba soroztainak : ezek alapitó, aláíró, és társta-
gok. Alapító tag, aki öt éven át évenkint 200, vagy egyszer 
mindenkorra 1000 frankot fizet. Aláiró, ki évenkint 20 fran-
kot ád. Társtag, ki évenkint legalább 2 frankot nyúj t . Szí-

vesen fogad el a társulat fehérnemüeket, élelmi szereket, ru-
hákat , könyveket. Az adományok a társulat igazgatójához 
(Directeur de l'école apostolique, Rue de Lices. 62 sz. Avig-
non) küldendők. 

LONDON. Rüssel lord jun. 24-cn a felsőházban az 
irhoni egyházról mondott beszédét röpirat alakjában közzé 
tette egy előszóval, melyben elleneinek támadásaira válaszol. 
Azt mondja, hogy ha a katholikusok az angol papság által 
bálványimádóknak tekintetnek, kiktől minden segélyt meg 
kell tagadni ; akkor ki kellene egyúttal nyilatkoztatni, hogy 
az angol kormány el van határozva Irlionban csak erőszak-
kal kormányozni. Áttérvén Derby lord okoskodására, ki azt 
állította, hogy az irhoni anglikán egyháznak épen annyi joga 
van javaira, mint p. o. a bedfordi berezegnek Convent-Gar-
deure, Russel egy perezre a tényt nem tagadja, miután mind-
két oldalon a vagyon egyházi községek javainak elkobzásá-
ból szereztetett ; de, folytatja Russel, azon javak, melyeket a 
dublini anglikán érsek egy, a bedfordi herczeg másrészről 
birnak és élveznek, ezek halála után az örökösökre szállnak, 
azonban a törvény kijelölte Bedford herczeg örökösét (fiait, 
rokonait) míg az államegyház főpapjainak halála után a va-
gyon örököse az állam, mely arról szabadon rendelkezik. 
Felel Cairus lord azon ellenvetésére is, hogy lia az állam a 
katholikusokat segelyzi, segélyezni kell a többi felekezeteket 
is ; mire Russel azt feleli, hogy ötödfél millió katholikus elha-
nyagolása nagy igazságtalanság, míg 10,000 anabaptista, 
vagy 20 ezer quaker irányábani ily mulasztás csak követ-
kezménye a jövedelmek bölcs elosztásának, összhangzatban 
az ország szükségeivel. Azon kinyilatkoztatással végzi Rus-
sel, hogy az irhoni népnek joga van az 1868-iki ülésszak 
folytán a parlementtöl több igazságosságot várni. — Bizo-
nyosan igaza van Russelnek, sajnos, hogy ily későn jött jobb 
belátásra. Russel a hatalom polczán nem ugy gondolkodott. 
Lelépvén a kormányról reményiette, hogy a reformkérdésbon 
meg fogja buktathatni a mostani torykormányt ; ez nem sike-
rülven, más ügyet kellett keresni, és Russel nem vélt jobbat 
találhatni, mint az irhoni vallási kérdést, hogy a whig párt-
hoz édesgetvén az összes irhoni képviselőket, esetleg egy ca-
bineti kérdésben többséget szerezzen. Bármiként legyen is 
egyébiránt, Russel akár meggyőződésből, akár számításból 
cselekedett, örülni fogunk jövő diadalának ezen ügyben a 
legközelebbi ülésszak alatt. Miért is ne követné ily fontos 
ügyben a parlement a middlesexi grófság hatóságának példá-
ját ? Ettől ugyanis azt kérték, hogy a Coldbatli-Fieldsi fog-
házban levő katholikus hitű fogyenczek misét hallgathassa-
nak, mely kérelem megtagadtatott. Néhányan azonban a ta-
gadólag szavazókból furdalást erezvén efölött, a sollicitor 
general és attorney-gencrál véleménye kéretett ki ujolag, 
kik azt felelék, hogy a fogházakróli 1865-iki törvény vilá-
gosan mutatja a törvényhozás szándékát : megengedni a ka-
tholikus foglyoknak, hogy saját isteni-tiszteletükön részt 
vehessenek. Ezen válasz folytán ujabb ülésben 60 szavazat-
tal 48 ellenében az engedelem megadatott. — Fájdalom ezen 
ujabb lépések a türelem felé, nem mindenütt találnak köve-
tőkre. — Nem rég a dublini városi tanács egybegyűlt afölött 
tanácskozandó, hogy az irhoni katholikusok számára kell-e 
egyotemet követelni ? A tanács protestáns tagjai közöl egye-
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dül a lord-mayor, Gray János, jelent meg, és első volt, ki 
pártolta az ügyet, kijelentvén, mikint szégyen a parlementre 
nézve, hogy valamely kath. collegiumnak Irhonban eddig is 
meg nem adta eme előjogot, és ö ezen kivánatot a követek 
házában is támogatni fogja. Gray János nemes szive, magas 
lelke annyira felülemelkedett hitsorsosai előitéletein, hogy 
erősen volt róla szó, ötet újra megválasztani a jövő évre vá-
rosbírónak, és így eltérni a bevett szokástól és törvénytől, 
felváltva egy évben katholikust, más évben protestánst vá-
lasztani. E szabálytóli eltérés Gray j avára nem sikerült, da-
czára a katholikus jelölt Carrol ur visszalépésének, mivel az 
orangisták mind ellene szavaztak. Most elég szemtelenek 
voltak utóbbiak közvetlenül egyet a magok embereiből aján-
lani, de eme szemtelenségét megsokallották a jobblelkü pro-
testánsok is, és igy lett nagy többséggel Carrol a kath. jelölt 
megválasztva. Különben az orangisták nem csak Irhonban, 
hanem Britannia központján, Londonban is űzik mestorségö-
ket. Nem rég Londonban hirdettek tüntetést „a dicső és hal-
hatatlan emlékű III-ik Vilmos alatti nagy protestáns diada-
lok emlékére, a jezsuiták összeesküvése ellen, mely az egy-
ház és állam pápasitására irányul." Londonban okosabbak 
voltak, mint Birminghamban, hagyták őket magokra. 

Romából jelentik, hogy a szentatya beleegyezett a skó-
cziai hierarchia visszaállításába, a skót egyháznak lenne egy 
érseki széke Glasgow-ban és hat püspöki megyéje, u. m. 
Edimbourg, Perth, Alberdeen, Inverness, Stirling, és Kil-
murnoch. 

G E N F . Bern városa mult május havában vesztette 
katholikus lelkészét, azóta, árván van, és nem tudjuk, mi-
kor lesz pásztora ismct ? Midőn liarmincz év előtt a gyászos 
emlékezetű Baud neveztetett ide plébánosnak, a lausannei és 
genfi ajtatos főpap Jenny, hogy a lényegeseket megmentse, 
némely kérdésekben engedett. Azóta a berniek a város 
katholikusait ami megyénktől elválasztatni, és a baseli me-
gyébe bekebeleztetni óhajták, félvén a mi papságunktól, me-
lyet türelmetlennek, és romanisticus (azaz pápai) eszmékkel 
elteltnek mondott. A pápa három év előtt engedett a sürge-
tésnek, és a pápai okmányban, moly a cantonalis hatóságok 
által elfogadtatott, ki lön kötve, hogy a berni plébánia be-
töltésében ugyanazon mód fog követtetni, mint a canton 
többi plébániáiban. Ezt azon urak megígérték, de most nem 
akar ják megtartani. Ama mód szerént a püspök nevezi a lel-
készt. Nem rég, igaz, a jobbára protestánsokból alakult ta-
nács a kath. hívekre akarta ruházni a lelkész választását, ma 
pedig ismét maga kivánja gyakorolni a kinevezési jogot, és 
hogy egészen nevetségesekké legyenek ezen urak, most az 
általok annyira gyűlölt genfi egyházmegyéből keresték a lel-
készt, ki azonban méltóságteljesen és megleczkézve az ura-
kat, utasitá vissza ezen jogtalan kinevezést. — Pedig ezen 
protestánsoknak, kik annyira avatkoznak ami ügyeinkbe, 
jobb volna a magok egyházával foglalkozni, mely nagyon 
rosz állapotban van saját igohirdetőinek vallomása szerént. 
Egyik közülök a „Chretien évangélique" czimü laphoz igy 
ir : „A pastorok meg vannak oszolva nemcsak a másodrendű, 
hanem a leglényegesebb kérdésekben. A biblia, és a divatos 
nézpont (vue moderne) egymással meg nem férhetnek, mert 
az egyik tagadja a másikat. Itt a biblia a tekintély, ott az em-

beri ész ; itt Isten személyes és szabad szellem, ott a termé-
szet erejének és törvényeinek foglalata, — az egyik oldalon 
kinyilatkoztatás és csudák, a másikon az Isten közbenjötté-
nok, az isteni gondviselésnek tagadása; itt ima és kihallgat -
tatás, ott azt mondják, bármit ké r sz , a természet menetét 
fel nem tartóztathatod ; itt Jézus Krisztus Istennek ismerte-
tik, ki érettünk eleget tett, minket megváltott, ott csak em-
bernek, habár legtökéletesebb, legjobbnak is tartatik." A 
A szabad iránynak, és modern nézpontnak közlönyei : „Zeit-
stimmen" és „Reformblätter" azon dolgoznak, hogy az evan-
géliumot a hitregéktöl (!) megtisztítsák. Ezen tannak és a 
független morálnak ha gyümölcseit kutatjuk, fönidézett 
igehirdető ily képét nyújtja : „Cantonunkban a szeszes italok 
mérge pusztít. Számtalan öngyilkosság, véres verekedések, 
szemtelen magaviselet, gyilkosságok, erkölcsi és testi elsat-
nyulás következményei. A bajt fölismerték, bevallják létezé-
sét ; bizottmányokat alakitanak, röpiratokat terjesztenek, 
gyülekezeteket tartanak, — de én kételkedem az eredmé-
nyen." Ezek után imígy végzi : „Nehéz megmondani, mi lesz 
nemzeti egyházunkból oly kormány befolyása alatt, mely az 
egyetemet és tanodákat evangelium ellenes tanárokkal tölti 
meg. H a még tiz évig a hittani ka r csak a kétely iskolája 
lesz és oly pastorokat nevel, k ik a biblicus protestantísmus-
nak többé kevésbbé ellenségei, ha szemben egy virágzó ka-
tholicismussal egyházunk a caesai'o-papismus által megront-
va foszlányokba szakad, csekély fog nyájunk lenni nem so-
ká ra . " Őszinte vallomás a katholicismus életerejére nézve, 
mely a berni urak üldözései ellenére is virágzónak ismerte-
tik, míg a pi'otestantismus elsatnyul. 

r 

BERLIN. November 20. Érdekesnek ta r t juk Porosz-
országról a következő statisztikai adatokat közleni. Az evan-
gélikusok hitét a népség 64/64 száztolija vallja, a kath. hitet 
32/71 szt., a többi felekezetet 2/65. A régi tartományokban 
1864-ben 11,736,734 ágostai vallású, 7,201,911 katholikus, 
1,524 görög hitű, 13,786 mennonita, 38,652 dissidens, 262,001 
zsidó, és 31 máshitü. Az annectált tartományok idecsatolása 
ezen arányt a protestantismus javára megváltoztatta. Hanno-
ver adott 1,682,777 protestánst, 225,009 katholikust; Schles-
wig-Holstein és Lauenburg : 990,085 protestánst, 1952 ka-
tholikust; Hessen, Nassau, Hamburg és majnai Francfurt 
985,605 protestánst, és 336,075 katholikust. Poroszhon kö-
vetkező tartományaiban túlnyomó számban vannak a protes-
tánsok : Porosz tartomány 2,137,397 protestáns mellett csak 
815,144 kath. (ez utóbbiak különösen Ermlandban) ; Pomera-
nia 1,401,985 pr. 15,131 kath. ; Brandenburg, 2,509,107 pr., 
56,168 kath. Porosz-Szászország 1,903,119 pr., 130,176 kath. 
Ellenben tulnyomóak a katholikusok következő tartomá-
nyokban : Posen 949,952 kath. és csak 501,578 pr. Szilézia 
1,755,507 kath., 1,704,949 pr. ; Westphália 907,450 kath., 
470,932 prot. ; a tulajdonképeni rajnai tartományokban : 
2,487,246 kath., és 819,057 protestáns. 1864-ik évben az ős-
tartományokban 8,401 templomot és 1,113 más, protestáns 
isteni-tiszteletre szánt épületet számítottak 6,531 pastorral, és 
igy 1,234 hivőre egy templom, és 1,707 lélekre egy lelkész esik. 
A katholikusok birtak 5,548 templommal 2567 kápolnával, 
és volt 6,706 áldozáruk, ide járul 245 zárda. Az 
utóbbiakat ide nem számítva 887 hivőre egy templom 



vagy kápolna, és 1,074-re egy áldozár esett. A men-
noniták leginkább a porosz, és a rajnai tartományokban ta-
lálhatók, az Oroszországbai kivándorlás megkevesbítette szá-
mukat. A zsidók (73 lakosra 1 esik) leginkább Posenhen 
vannak, számszerint 70,000, Poineraniában 13,000, Porosz-
Saxoniában alig 6,000, Berlinben 25,000 zsidó lakik. 1864-
ben volt összesen 1,029 zsinagógájuk. Az annectált tartomá-
nyokban zsidók vannak : Hessenben 18,390, Hannoverában 
12,424, Frankfurtban 7,157, Nassauban 7,035, Schleswíg-
Holsteinban 4,350. 

KONSTANTINÁPOLY, nov. Kormányunk az európai 
hatalmasságokhoz köriratot intézett, melynek czélja bevi-
tatni, hogy az 1856. febr. 18-án kelt fermán végrehajtatott. 
Válaszol a tett szemrehányásokra, és megmutatni igyekszik, 
hogy a keresztények sorsa a török birodalomban jobb, mint 
a katholikusoké több ker. államban. Atveszszük belőle kü-
lönösen ama jiontokat, melyek az egyházi ügyekre vonat-
koznak. 

„Az élethosszanra választott, a porta által kinevezett 
patriarchák soha sem mozdittattak el székeikről, hacsak a 
papság és hivek összesége ezt nem kivánta, vagy önkényt 
le nem mondottak, és elmozdithatlan ságok biztositéka mege-
rősítési fermánjukba mindig beigtattatott. A nyert kiváltságo-
kat a porta szigorúan megtartotta, ami részben oka is volt 
annak, hogy bolgár alattvalóinak, kik a görög papságot nem-
zeti egyházuk köréből végkép elmozdítani követelték, kíván-
ságát nem teljesíthette, miután a görög patriarcha előjogai 
közé tartozik a bolgároknak püspököket adni. — Az egyházi 
adókat illetőleg is a kormány oda törekedett, hogy a zsaro-
lások és visszaélések minden nemei megszüntessenek, hanem 
legjobb szándéka sokszor hajótörést szenvedett a különböző 
vallási községek papjainak ellenkezésén. Azon ajánlat, hogy 
a különböző felekezetek papjai az államtól kapjanak fizetést 
visszautasittatott, az egyháziak nem akarván lemondani szo-
kott dijaikról. A visszaélések ez irányban bizonyosan nem a 
fényes portát terhelik. — Az egyházi vagyon a köztörvény 
oltalma alá helyeztetett, és a keresztényeknél ugy mikint a 
musulmanoknál adómentes, szintúgy a jó czélra tett ajtatos 
hagyományok. — Uj templomok építése vagy a régiek kija-
vitliatása ellen semmi akadály nem gördittetik, ellenkező-
leg a kormány a templomok építését előmozdította több eset-
ben ingyen telkek adományozásával, vagy pénzbeli ajánla-
tokkal. Nyíltan és a megezáfoltatás félelme nélkül hirdethet-
jük, hogy a különféle felekezetek sehol sem bírnak nagyobb 
vallásgyakorlati szabadsággal, sehol nem részesülnek nagyobb 
türelemben, mint Törökországban. Tanúskodhatnak erről 
mindazok, kik a birodalmat bejárták, és a kormány a büszke-
ség egy nemével mondhatja, miszerint e tekintetben 20 év 
alatt annyit tett, mint mások századok folytán. Ami a meg-
téréseket illeti, ugyanazon tanukra merünk hivatkozni, hogy 
nálunk egy keresztény vagy egyéb nem-musulman alattva-
lót sem kény szeritettek hitehagyásra, a musulman prosely-
táskodásnak még eszméje is ismeretlen az ottomán biroda-
lomban. Lehet mondani, hogy nálunk csak a keresztény fe-
lekezetek gyakorolják a térítést, és pedig majdnem korlátlan 
szabadsággal. Azon elv, hogy a sultán alattvalói, minden 
valláskülönbség nélkül alkalmaztassanak államhivatalokra, 

azóta a legszélesebb mérvben nyert alkalmazást. Jelentékeny 
hivatalok mind a belföldön, mind pedig a külföldi követsé-
geknél, keresztényoknak adattak, és a kormány el is van 
határozva az egyenlőség elvét lehető legszélesebb alapon ki-
fejteni. Tanodák szervezésére, igazgatására nézve az egyes 
községekben korlátlan szabadságot nyúj t az állam, csak azon 
egy feltétel teljesítését óhajtván, miszerint a tanodák igazga-
tása ne bizassék oly férfiakra, kik köztudomásúlag a biroda-
lom kormánya ellen ellenséges indulattal viseltetnek, vagy a 
közrenddel meg nem egyeztethető elvüek. Oly perek, melyek 
vallási, egyházi törvényekre vonatkoznak, és természetük-
nél fogva csak az illető vallásbeliekct érintik, a musulmanok-
nál a chérif hatóságához tartoznak, a keresztényeknél pedig 
a községi egyházi bizottmány jogköréhez; ezen törvény-
székeknek meglővén saját szabályaik és eljárási modoruk. 
Az igyazságügyi nagy tanácsban, a birodalom legfőbb testü-
letében, nemcsak musulmanok, hanem keresztények is, és 
pedig nem ideiglenes, hanem állandó minőségben alkalmaz-
tattak." 

OCEANIA. Közép-Oceania apostoli helynöksc'ge. 1863. 
mart. 27-én a szentszék K. Oceania ap. helyettnökségből egy 
részt (Viti) kihasítván apostoli főnökséget (praefectorat) al-
kotott. Ugyanazon időben Bataillon, 23 évi munkásság után 
kimerittetvén segédpüspököt nyert Elloy Lajos személyében 
a sz. Máriáról czimzett társulatból, ki tipasai püspöknek in 
part. szenteltetett föl 1864-ki nov. 30-án. Utóbbi Apiában 
1866 ki febr. 10-én kelt levelében az általa nevezett missio 
állását következőleg írja le. „Samoának hivatik ocean nyel-
ven a Boguainville által (1768) föltalált szigetcsoport, melyet 
hajósok fokának nevezett, bizonyosan az ott látott sok j á r -
műtől. A samoaiak igen szeretik látogatni a különféle szigete-
ket, hajlandók levén az így meglátogatottaknak is vendég-
szeretetet nyújtani. Él tük nagyobbrésze járáskelésben, és 
vendégekfogadásában folyik le 200—300 főnyi csapatokban 
férfiak, nők, gyermekek 2—3 hónapra is távoznak. Samoa 
körülbelül 1000 mfnyiro van Sidncytöl és a 13—14 szél, és 
172—175 hosz. fok alatt terül el. Eme szigetcsoport három 
nagyobb (Savai, Upulu és Tutuila) két kisebb (Manono, Apo-
lima) és Manna szigetéből áll. Mind e szigetek vulcanicus 
eredetitek, és a három nagyobb magas hegyekkel, bő virány-
nyal bír. Savai 55 mf. körzettel, Upolu 44, Tutuila 30. Az 
összes népesség 33,000, de a föld 200,000-t is táplálhatna. 
Samvaban bőven van banan, kenyérfa és mindaz, amiapoly-
nesiaiak élelmét képezi és habár e szigetcsoport tropicus 
vidék, az égalj nem egészségtelen. Igaz folytonos a transspi-
ratio, hanem jó élelemmel, és mérsékelt életmód mellett soká 
tarthatni meg az erőket. Apia, honnét írok, leglátogatottabb, 
és fekszik Upolu északi részének közepe táján, és hajókkal 
könnyen megközelíthető; a hajók biztosságban vannak a sze-
lek elől april végétől november közepéig, az év többi hónap-
jaiban kevésbbé. Apiában van a kereskedelem itteni központja, 
honnét Polynesia ezen egész részét könnyen be lehet j á rn i 
egész a Gilbcrcsoportig, hol még 60,000 pogány találtatik. 
Két franczia matróz miután ott tiz cvig laktak, Samoaba 
jöttek nejeikkel, kiket megkereszteltünk. Gilbertben tartóz-
kodásuk alatt ajánlottak bennünket, és e népség bennünket 
óhajtana látni. Samoa évenkint 500,000 franknyi cocosolajat 
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ád el. Samoában a küldérek ajánlatára európaiak es benszii-
löttek gyapottermesztést kezdettek, ami még bővebb jövedel-
met nyujtand. A munka által, hiszszük a jólét, de az erköl-
csiség is gyarapodni fog úgymint a családok állandósága. 
Mondják, hogy e termesztmény itt jobban diszlik még, mint 
Amerikában. Mi azt hisszük, hogy általa iskoláinkat tarthat-
juk fönn. 33,000 frankon egy 600 liectarnyi területű földet 
szereztünk, mely igen termékeny, és félkörben az európaiak 
itteni lakásaikat övedzi. A hegy oldalán, melynek egy része 
a mienk, egy bő forrás több csatornának szolgáltat vizet az 
egész földrész öntözésére. Egy másik folyócska távolabbról 
jőve kelet felől határt képez, és ott, hol a tengerbe szakad, 
áll templomunk és missiói lakunk. Templomunk köböl épült 
80 lábnyi magas toronynyal. Házunk bizony csak czukornád-
szárakkal és levelekkel fedett kunyhó ; hanem van a szom-
széd hegyekben kő saját területünkön, van egy lovunk és 
egy öszvérünk, egy taligánk. Hiveink a tengerből nyert co-
ralféle kövekből meszet csinálnak. A fa többe kerül de majd 
lassan lassan haladunk. Központi házat akarunk épiteni, mely 
szükség esetében az egész szigetcsoport papjait befogadhassa. 
A kivitel jövő évre lialasztatott, mivel a föld vétele, könyvek 
nyomatása, két állomás alapítása az adott segélyt fölemész-
tette, sőt még adósságot is kelle csinálnunk. (Folyt.) 

VEGYESEK, 
— „H a y n a 1 d Lajos kalocsai érsek ő nagyméltósága 

ismert jótevőségének ismét szép jelét adá, a mennyiben a 
pesti oltáregylet czéljaira 100 frtot, a pesti jótékony nőegy-
let javára pedig 50 frtot adományozott ; a részesített egyletek 
ezen kegyes adományokért a nagy hazafinak legmélyebb há-
lájukat ezennel nyilvános uton kifejezik." (Hon.) 

— A zsidók emancipatioja iránti törvényjavaslat tár-
gyalásakor a fölsőház 4 tagja, tudnillik b. Barkóczy Zsig-
mond, Pallavicini Zs. őrgróf, b. Podmaniczky László, gr. Zi-
chy Bódog a törvényjavaslat ellen nyilatkoztak. Ezért meg-
támadja őket egyik zsidó lap, négy-levelü lóhernek nevezi a 
türelmetlenség e lovagjait, mint ritkaságot, és mondja, hogy 
szörnyű gyalázatot hoztak a hazára, szintúgy mint nevökre. 
— A négy levelű lóher nemcsak ritkaságot, de szerencsét is 
jelent. A zsidók különösen a napisajtóban oly módon bántal-
mazták már egy idő óta a kereszténységet általában, hogy 
épen nem csuda, ha találkoztak, kik egyenjogositásuk ellen 
szavaztak. Egyébiránt jó, hogy protestáns részről is volt ily 
szavazat, máskép ugyancsak meghurczoltak volna bennün-
ket, pedig az eperjesi méltatlankodó jogászok sem voltak 
katholikusok ; hallgatnak is vele a lapok ; csak menekült 
volna ismét egy zsidó lány kolostorba, lenne zaj ; de ha agyon-
vernek ott tul egy zsidót, indiscretio volna ezt kikürtölni. 

— H o r v á t h Mihálynak, a haza történet-írójának 
számára, ő cs. k. ap. Fölsége 5 ezer forintnyi évidijt méltóz-
tatott legkegyelmesebben rendelni. Clio letette gyászfátyolát, 
látván, hogy sokat hányatott fölkentje megnyugtatólag biz-
tosítva van. 

— A franczia kabinet tudatta Florenczben, hogy az 
egyház-állam kellő biztosítása végett egymaga elégséges vé-
delemről fog gondoskodni, ha az olasz kormány gyorsan nem 
lép föl azon köztudomásu előkészületek ellen, melyek az 
egyház-állam ujabb megtámadására czéloznak. Az elővigyá-

zat nem fölösleges, minthogy Terni, Orvieto körül uj szabad-
csapatok mutatkoznak. 

— Floronczböl jelentik a kölni lapnak, hogy a ministe-
rium beleegyezik Romának, mint Olaszország fővárosának 
újbóli kikiáltásába, azonban törvényt kiván alkottatni a ga-
ribaldismus ellen. Ez uj bizonyítványa volna, hogy Olaszor-
szágnak soha sem volt szándokában a septemberi conventiót 
megtartani, hogy helyesli a rablást, csak az eszközt változ-
tatja. 

— A szomorú nevü Andrea bibornok visszatért Romá-
ba, és hir szerént alávetette magát a teljes kibékülést szük-
ségkép megelőző vezeklésnek. Közölni fogjuk az apostoli le-
velet, melyben a bibornoknak sajnos tévedése és a szentszék-
nek canonicus eljárása foglaltatik. Ez utóbbi igen tanulságos, 
mint kell a canonok szelleme szerént eljárni a tévedők irá-
nyában. 

— Kajsewics Jeromos atya, a föltámadásról czimzett 
congregatio tagja, az Univershez egy munkácskát küldött 
be Josaphat polocski érseknek vértanuságáról. Ezen érde-
kes iratkában előadván szerző a rutheneknek egyesülése tör-
ténelmét a szentszékkel, állitja, hogy ezen egyességet az orosz 
kormány már majdnem teljesen lerontotta, egyszersmind 
jelzi a szomorú de nagy sikerű működést az orosz emissari-
usok részéről az osztrák ruthenek közt. 

— A velenczei clerus egyletet alakítván a szeplőtelen 
Sziiz pártfogása alatt czélul tűzte ki, mindennap fölváltva a 
bold. Szűznek szentelt oltáron misét mondani az egyház mi-
előbbi győzelmeért. 

— A florenczi várostanács ki akarja venni a szerzete-
sek kezéből a tanitást és fölvilágosodott világiakra bizni. Mi-
vel azonban a lakosság igen ragaszkodik a szerzetes taná-
rokhoz, a kivitel módozata iránt haboz a nemes tanács és 
még nem meri szándokát valósi tani. 

— Lavrianoban, a turini megyében, rablók törtek a 
templomba ; az oltárokat megfosztották minden ékességüktől, 
a szent edényeket elvitték, az elszórt szent ostyákat a kö-
zellévő kertben találták meg a hivek. 

— Nápolyban egy naptár jelent meg 1868-ik évre, 
melyben a 3zentek nevei helyett mindennap egy-egy olasz 
politikai martyr neve fordul elő. Nálunk a szentek tisztelete 
bálványozásnak mondatik, a cultusnak minő neme ez ? 

— Gori régiségbuvárt, ki Roma és környékének topo; 
grapliiáját adja ki, legújabb, a Palatin-hegyről szóló művéért Ö 
szentsége a szép művészetek nagyobb érmével ajándé-
kozta meg. 

Kérelem. 

A t. cz. egyházi hivatalokat bizalommal kérjük, mél-
tóztassanak a főpásztori körlevelek és rendeletek egy példá-
nyával szerkesztőségünket megtisztelni. 

Értesítés. 

T. elődünktől a ki nem adott irományokat átvettük és 
lehetőség szerént föl fogjuk használni. 
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TARTALOM : Alap-rajz. — Az egyház es a polgáro-
sodás. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Alap-rajz. 
(Folytatás.) 

A ki az életre hatni akar, és^_sii«onyokra be-
folyást óhajt gyakorolni : az életet, a viszonyokat 
ngy kell tekintenie, mint vannak; különben az ideált 
kellő alap nélkül keresi és minden fáradalmainak 
daczára, a levegőt verdesi inkább, mint a valónak 
tesz szolgálatot. A kereszténység a bűn szomorú ha-
tása alatt görnyedező életet vette újjáteremtő' erejé-
nek működési alapjaul, megmutatta, minőnek kell 
lennie az életnek és ezen minőség lehető valósításán 
fáradozik ; de ezen fönséges föladata mellett is az élet 
összes viszonyait ugy veszi, mint vannak, és óv-
vagy gyógyszereit azok szerént nyújt ja, kezeli. Az 
egyháznak is tehát, mint a kereszténység őrének ez 
rendeltetése, ez czélja; és azért a mindig tökéletesí-
tendő, mert még nem tökéletes élet tarka viszonyait, 
érdekeit okvetlenül szem előtt kell tartania, ha ugyan 
élesztő kiván lenni, mire hivatva is van, az emberiség 
nagy tömegére nézve. 

Ha ez a tér, melyen az egyház áldásait ter-
jeszti; ha ilyen a czél, melyért küzd és működik; a 
kath. sajtónak, és minden közegeinek, kétségkívül 
szintén ezen a téren kell mozognia, ezen czél megkö-
zelítéséért, kell lelkesülnie, A mi föladatunk is tehát 
ez, és el is fogadjuk összes egyházi, társadalmi vi-
szonyainkat ugy mint vannak, s azokra alapítjuk 
épen ezen viszonyok által eléggé megnehezített, de 
egyszersmind elég világosan kijelelt működésünket, 
mely a mily nyílt ép oly tiszteletteljes kiván lenni ; 
a sikert mély alázattal, teljes resignatióval onnan 
fölülről várandó. 

Széttekintve a téren, a küzdhomokon, melyen 
eddig e folyóirat áldásdusan működött, harczolt, 
mindenkor az egyház összes érdekeit lát juk fölvétet-
teknek munkakörébe; habár létének elég hosszú év-
sora alatt különféle korszakok különböztethetők meg, 

melyek élesebben kinyomott jelleget viselnek homlo-
kukon, és ismérvéül szolgálnak a hitéletnek vagy 
társadalmi viszonyoknak, melyek koronként jobban 
kidomborodtak. E szempontból jellemezve két kor-
szak volt, mely inkább a szelídség, nagyobb kimélet 
és csendes működés czimével diszitendő. Az egyik 
az áldott lelkű alapitónak vezetése alatt folyt le, a 
másik azon időre esik, melyben hazánk politikai 
körülményei a sajtóban is oly mérsékletet paran-
csoltak, mely minden élenkebb mozzanatot majdnem 
az aléltságig fékezett; nagy körültekintés volt ekkor 
szükséges és bizonyára nagy érdemül rovandó föl, 
hogy a lap föntartatott. A többi izgatottabb volt, 
mely jelleg nem annyira a vezetők, mint inkább a 
viszonyok természetéből magyarázandó meg, és azon 
merész megtámadásoknak tulajdonitandó, melyek az 

**0
-yház ellen intéztettek és megtorlást okvetlenül kö-

veteltek ; ekkép a dialectica, a polémia nyert fölényt, 
és a folyóirat békés virányát a lándzsatörés győzel-
mes, de egyszersmind zajosabb kiizdhomokjává vál-
toztatta. 

A dogmaticai és történelmi tér volt kiválólag 
az érdekes, és az okulni akaróra mindig tanulságos 
csatározásnak mezeje. A protestantismus a polemicus 
korszakok egynémelyikében még dogmákat vallott, 
azokhoz hivebb ragaszkodást tanusitott; kérkedett 
azokkal, mint alapelveivel, habár a symbolumok te-
kintélyét már akkor elkezdé megingatni. Örömmel 
emlékezünk vissza e vitákra ; ész ész ellen, meggyő-
ződés meggyőződéssel harczolt, a küzdó'k személyei 
a vitatkozás körén kiviil hagyattak, csak objectiv 
tárgyalás képezte a csata momentumát; mindkét fél 
még positiv alapon állva egymásnak elég pontot 
szolgáltattak a nemes küzdelem föntartására, élesz-
tősére. 

Napjainkban ily vitatkozás alig lehetséges már; 
mi talán ha békésb működésre nyit egyrészt kilá-
tást, más részről a hitélet szomorú hanyatlásának 
jeléül szolgálhat. A protestantismus elérte a méhében 
hordozott nihilismus fokát, megszaggatta a positi-
vumnak összetartó kapcsait ; egyedüli kutforrását a 
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legközönségesb iratok osztályába sorozta; tudomá-
nyos körökben legalább a biblia nem bir nagyobb 
tekintélylyel, mint bármely más könyv, és a termé-
szetfölöttitó'l irtózó ujabb kritika csak annyi érvet 
tulajdonit neki, mennyi szigorú szabályainak meg-
felel. Nincsen tehát semmi érintkező pontja velünk, 
teljesen különböző talajon állunk; az egyház tekin-
télyét elvetette, a hagyományok bizonyító erejét 
megtagadta, a szent könyveket fensőbb dicskörüktől 
megfosztotta, maga Jézus kétes lénynyé lőn az ősi 
eredetiséggel dicsekvő u j kereszténységben, és ekkép 
benne semmi dogmatikai határozottság sem keres-
hető, hanem egyedül emberi tekintélyre fektetett 
véleményeket fedez vagy tartalmaz a jogtalan czé-
gérül használt ,keresztény' szó. 

Ezen irányban tehát az egykor oly hévvel, 
annyi érdekességgel vezetett vitatkozás megszűntnek 
tekinthető, hisz ily körülmények közt még csak a 
fölvilágositás sikerével sem kecsegtethet. Az megle-
het, hogy dogmáink megtámadtatnak, de ez csakis 
puszta ellenkezésnek volna veendő a nélkül, hogy 
az ellenfél azok helyett sajátjául valamit hitbeli nyo-
matékkal fölhozhatna. A magunkét kellene tehát 
védenünk anélkül, hogy az ellenfélt megtorolhatnék, 
anélkül, hogy őt saját ilynemű terrenumán m e g t ^ 
madhatnók, mert semmivel sem bir, mit a küzdelem 
basisaul lehetne venni. A magunkénak megvédésére 
pedig más terünk is van, mely több eredménynyel 
is kecsegtet legalább a mieink előtt. 

Nagy hibát követnénk cl, és igazságtalanok 
volnánk azok iránt, kik annyi készültséggel, oly lan-
kadatlanul, és valóban hősöket megillető bátorság-
gal küzdöttek a vitatkozás terén, ha azt mondanók, 
hogy a vitázatok általában meddők szoktak lenni és 
épen azért jobb volna azokat végkép kerülni. Soha-
sem lehet meghatározni, hol teremhetik meg azok 
gyümölcsüket, és gyakran akkor hatnak leginkább, 
midőn legkevesebb figyelemre látszanak méltattatni. 
Ha azonban azt veszszük, hogy napjainkban a hit 
megtámadói már nem okulásul vitatkozni, hanem 
csak minket sértegetni, sőt meggyalázni akarnak, 
és az egész kereszténységet legalább is gyanúsítani ; 
midőn azt látjuk, hogy a vádak ellen fölhozott czá-
folat sohasem történhetik azon közegek által, melyek 
a megtámadást intézték és igy az igazolás sohasem 
hat azon körökbe, melyek az igazságtalan vádak 
hosszú jegyzékét olvasták; akkor nem érezhetünk 
kedvet a vitatkozásra, sőt majdnem minden haszon-
nélkülinek vagyunk azt hajlandók nyilatkoztatni, és 
azért teendőink közé egyelőre legalább aligha soroz-

hatjuk bővebb megtorlását a netán ellenünk inté-
zendő megtámadásoknak. 

A történelmi téren többnyire csak elferditések-
kel találkoztunk az ellenfél részéről és apologetáink-
nak szép mezejök akadt azok rectificálásában a tör-
ténelmi igazságok kiderítésére. A látható siker azon-
ban, a mieink megerősítésén kívül, a túlsó oldalra 
nézve e tekintetben sem mondható igen fényesnek ; 
nem az érvek hiánya itt az ok, hanem az ellenfélnek 
a megismerhető vagy meg is ismert igazság elleni 
azon rendszeres tusakodása, melynek tacticája sze-
rént, valamint a dogmaticai téren a százszor meg-
czáfolt vádakat ismét és ismét fölmelegíti; ugy a 
történeti tényeket a hűség fényében lobogó szövét-
nek daczára is tendentiosus elferdités szerént ujolag 
és ujolag, talán még csattanóbb méltatlankodás közt 
sorolja föl. Ily ellenféllel küzdeni sikertelen, még 
csak nemis dicsőséges. 

Az ellenünk intézett megtámadásoknak egy 
ujabb nemével találkozunk, a mennyiben tudnillik 
szorgalmasan fölkutatják és gyűjt ik az úgynevezett 
vértanúikra vonatkozó adatokat, melyek mindegyiké 
természetesen a katholikusok vérengzésének kimu-
tatását és ez által meggyülöltetésünket czélozza. 
Ezekre vagy czáfoló foliansokkal, vagy elleneink 
által okozott szenvedéseinknek szintén ilynemű gyűj-
teményével lehetne csak felelni, és az ellenfél ada-
tainál igazabb s hivebb eseményekkel ellensúlyozni. 
Azonban nem csak az alig legyőzhető nehézségek-
nél, hanem a békére, egyetértésre szorult haza érde-
kénél fogva is tartózkodunk a recriminatiotól. e 
fegyvert azokra bizván, kik azt irányunkban a rá-
galmazással együtt jeligéjüknek választották. 

Látszassunk azonban bármily kevéssé hajlan-
dóknak a sikert, az emiitett körülményeknél fogva, 
kilátásba nem igen lielyző vitatkozásra : tudjuk, hogy 
hajlamunk a kötelemnek alárendelendő, és a hol ez 
fölszólalásra, megtorlásra intend bennünket, némák-
nak nem fogunk találtatni. Semmi esetre sem fogjuk 
pedig elmulasztani mindannak rövidebb jelzését, mi 
a különféle lapokban mellettünk vagy ellenünk bár-
mily szempontból fölhozatik. Egyházunk ugyan nem 
egy ország szük korlátai közé van szoritva, világ-
egyház az; vele kell éreznünk, tudnunk sorsát, is-
mernünk megvédett vagy megtámadott érdekeit ; 
különösen érdekel mégis, mi elég tarka irányzatú 
honi sajtónkban ezen szempontból fölmerül, ugy 
hogy lapunk terjedelméhez mért és oeconomiája ál-
tal megengedett lapszemle-rovat talán rokonszenvvel 
találkozó részletét képezheti a folyóiratnak. 
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A sajtóról levén szó el nem fojthatjuk abbeli 
óhajunkat, vajha kath. szinezetü lapjaink közt az 
eddigi zilált viszonyok helyét egyetértés, kimélet, 
és az egyenlő' ezélnál fogva összliangzat foglalná el. 
Oly sok, oly elkeseredett ellenféllel kell akatholikus 
iránynak, jogvédelemnek küzdeni, a mi számunk 
pedig oly csekély, hogy valóban elmondhatjuk : nisi 
Dominus reliquisset nobis semen, quasi Gomorrha 
facti essemus; csak egyesek lángleikének kell tulaj-
donitanunk, hogy kath. sajtónk kivált a politikai 
téren, kivált annyi igazságtalan vád és gyanusitás 
közt, végkép parlagon nem hever. Ha már e csekély 
tért is kölcsönös kisebbités, becsmérlés, a küzdő sze-
mélyek megliurczolása tölti meg : az igy működő 
sajtó comprommittálja az ügyet, melyet védeni igért, 
és az önmagunk által meggyöngitett védelmét egy-
házunknak, hahotával fogadja a sánczain belől jól 
tömörült ellenfél; s ekkép a sajtó, mely mások kezében 
bámulatosan épitő, nálunk inkább romboló hata-
lommá válhatnék. 

A phoenomen maga leverő', mélyen szomoritó, 
fokozódik azonban ez a végtelenig, ha elég bátor-
sággal birunk, elég önmegtagadásunk van e sajnos 
tüneménynek okát fürkészni, bevallani. Bármennyire 
szépitsttk a dolgot, ha nem személyes ambitio, szer-
telen érzékenykedés: bizonyára szűkkeblű féltékeny-
ség szüli a gyászos meghasonlást, vagy legalább 
nagy része van benne. Elég nagy számú a hazai 
kath. olvasó közönség, hogy az életrevaló lapot pár-
tolása által föntartsa, emelje. Igyekezzék minden lap 
tartalmának czélszerüsége, irányának megfelelő gaz-
dagsága által pártolást szerezni, utoljára is ettől függ 
bármelyiknek existentiája, nem a megtámadások- és 
gyanúsításoktól, melyek minden mivelt olvasóban 
visszatetszést képesek csak előidézni, az ügyet pedig 
minden őnszépitgetés daczára elhomályosítják. Baj-
társak vagyunk mindnyájan, seb nélkül alig marad-
hat egyikünk is annyi, oly fürge, oly álnok ellensé-
gek közt; lia valaki nem tisztelhetné a hivatást, tisz-
telje bajtársában azt, hogy ez is ő hozzá hasonló ál-
dozat az egyház ügyének oltárán. Mi e kötelmünknek 
eleget tenni lehetőleg sérthetlen föladatunknak tart-
juk. (Folyt, köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folytatás.) 

Mit tett az egyház a tudományos haladás terén Az 
emberi elme igazság után törekszik, és azért minden egye-
dül az emberi elméből származott vallás csak az igazság 
amaz egyes elvétett szikráinak köszönő mulandó eredményét, 
melyek benne találhatók, hasonlólag mint a különféle bölcsé-

szeti rendszerek szintén csak a bennök rejlő szellemi erő ál-
tal szerezhetnek követőket, akármily halavány legyen is az, 
vagy akár mily egyenetlen az igazság és tévely közti arány. 
S épen ezen arány egyenetlen volta azon gyenge oldal, mely 
felöl az itészet eme elméleteket megtámadja, fogyatkozásait 
kérlelhetlenül kitárva a világ előtt. A bölcsészet maga te-
meti halottjait, a rendszerek szüntelenül fölváltják egymást, 
minden következő csak az előbbiek romjain emelkedhetik. 
De ez jól van igy ; mert akár béltartalmát veszszük, akár 
külalakját, tükélytelen minden emberi munka és az itészet 
joggal veheti bonczkése alá nem ritkán épen azon pillanat-
ban kiáltván reá a „mementó mori"-t, midőn legédesebben 
ringatja magát a halhatatlanságnak büszke reményében. 

De az itészet maga is emberi dolog, és mert az, csalat-
kozhatok; nála részrehajlatlanabb, szigorúbb biró az idő, 
mely irgalom nélkül halomra dönt mindent, mi csupán az 
emberi észnek szülemény«, minek alapja nem az örök igaz-
ság. Ez azon második próba, melyen keresztül kell hogy 
men jen minden vallási rendszer : az idők Ítélete. — Korán 
vagy későn, évek vagy századok múlva hozassék ezen Ítélet : 
súlya alatt összeroskad, megsemmisül minden, ami emberi. 

Porban hever nem egy csodált mesternek tanszéke, ki-
szavának igéző hatalma által ezreket gyűjtött maga köré; 
feledékenységbe merült nem egy vallási rendszer, mely vi-
rágzása korában a követők millióival büszkélkedett ; meg-
sárgult, szúette okmányokból tanulmányozza rég elavúlt dog-
máit a szorgalmas búvár, és nem érti, hogy ily nézetek, mi-
ként tudtak egy időben oly mély benyomást, oly. tartós ha 
tást gyakorolni a kedélyekre. Egyedül az egyház állotta ki 
e kettős próbát, egyedül az ő hite bizonyult be ingatlan, hoz-
záférhetlen, isteni igazságnak, daczára az emberi vélemé-
nyek örökké változó hullámzásának; daczára minden hala-
dásnak, mely a szellemi és társadalmi élet terén történt ; da-
czára mindazon fölfedezéseknek, melyek még naponta gaz-
dagítják az emberi tudomány máris roppant gazdag tárházát. 
Az ö hite azon központ, melyből minden emberi tudomány 
ered, melyet a tisztakedélyü búvár keres, mely felé a józan 
bölcs elmélete irányul ; szóval az ö hite azon központ, mely-
ben a kutató, tanuló elmének a tudás roppant területén nem 
ritkán messze szétágazó törekvései találkozván, azonos 
irányban működő testvérekül ismerik föl egymást. Es akár-
mennyire térjenek is el látszólagosan egymástól mind amaz 
ösvények, melyeken az emberi szellem az igazat keresve 
halad — azon szellem ki most a csillagok megmérhetlen pá-
lyáit vizsgálja, most a föld gyomrában aláereszkedve rétegeit 
számlálja, majd megint az anyag végelemeit bonczolja, majd 
saját esze gondolatának titokszerü keletkezését, természetét 
s törvényeit fürkészve lesi ; ki most földgömbünk véghatárait 
kutatja, hol ereiben megdermed a vér, most ezredéves moh-
fedte szikláról, már-már eltünedező alig látható jelekből le-
olvassa rég elmúlt századok, régen elporlott nemzedékek 
mondaszerü történetét —- mindezen ösvények utóvégre is 
egy pontban szelik egymást, — a hitben. Minden ami az 
igazságot szolgálja, szolgálja vallásunkat is; s mindaz mit 
századok óta a pihenni nem tudó emberi elme felhordott a 
tudomány kimerítheti en mély aknáiból ; mindaz hitünk tu-
lajdonává vált, ahonnan szüntelenül uj meg uj érvekot merit 
önigazolására. 

2* 
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Sőt többet mondunk. Vannak kérdések és talányok, 

melyeknek fürkészése körül fönakad az emberi elme : — ki-
sértse meg az Istenség létének titkait fejtegetni, azon ma-
gasztos, egyszerű, változhatlan egységet, mely egyszersmind 
a földi ezer alakú, szüntelenül változó életnek örökké dús 
forrása, — vagy ami sokkal közelebb esik : fejtegesse a tér 
és idő még elég határozatlan fogalmait, s száz meg száz lát-
szólagos ellentmondásra találand ; és mint prismán a napsu-
gár, úgy látszik az örök igazság is megtörtnek a véges tu-
domány üvegén át de csak rövid ideig ; ezen ellenmondások 
mindig csak ideiglenesek, a szemlélő rövidlátásában gyöke-
redzőknek mutatkoztak, és valahányszor az emberi ész egy-
mást megsemmisitő végeredményekre jutott, az időre kelle 
hagynia a kétely eloszlatását, és csakugyan az idő volt a ki-
békítő ; ez cgyenlité ki a viszályokat, ez varázsolá át nem 
egyszer legszebb összhangzattá az ellenmondásokat olyany-
nyira, hogy nem ritkán védcszközzé lőn, mi kevéssel ezelőtt 
még támadási érvül szolgált ; — az idő tevé ezt, mely az 
emberi elme gyarló szüleményeit oly kérlelhetlenül halomra 
dönti. így keletkezett a keresztény Europa azon csodaszerü, 
bámulatos haladása, melyben minden évtized u j fölfedezése-
ket hoz, uj tért nyit a szellem működésének és bövitve lát-
körét uj álláspontokat teremt, — igy lön az, utósó és biztos 
végeredményeiben a keresztény igazságnak megdönthetlen 
védve- s bizonyítékává, és nap nap után igazolja Benjamin 
Constantnak, ezen a részünkre való hajlásnak minden gya-
nújától bizonyosan ment férfiúnak eme szavait : „a kik a 
18. században szent könyveinket ép annyi gyűlölettel mint 
megvetéssel üldözték, azok az ó-kornak sajnálatraméltó felü-
letes ismeretét tanúsították. Legarczátlanabb szemtelenség-
nek kell a legnagyobb tudatlansággal párosulnia, hogy va-
laki a geresis könyvéből oly csúfot űzhessen mint pl. Vol-
tairae és társai ezt tevék."1) 

Haladás és tudomány hamis vallásokkal soha sem lép-
tek frigyre. A régi pogány vallások is bizonyos mértékig töl-
tötték be követőiknek szivét, de a tudomány szemben állt 
velők ; amazok oltárokat, templomokat épitettek és költőik 
magasztalák, művészeik diszesiték az álisten cultusát, de a 
tudomány nem ismeré el, az ész nem hajlott meg előtte, ha 
fejedelmek és népek sorban imádták is öt. Tudomány és hit 
mint két ellenséges tábor állott szemben egymással, és a böl-
csészet atyjának tragikus sorsa, ki a hazai vallás sértett ér-
dekeinek esett áldozatul, kézzelfoghatólag mutatja, hogy a 
két elem közti súrlódás élethalál harczczá fajult, mihelyt az 
ész föladatának és méltóságának öntudatára jutott, mely 
harcz csak a mythologia végvereségével és annak megfele-
löleg a tudományos kutatás diadalával végződött. — Hasonlót 
tapasztalunk mindazon felekezetek körül, melyek az idők 
folyamában egyházunkból kiváltak. „Sokat forgolódván a vi-
lágban" — igy ir de Maistre — „van szerencsém ismerni 
néhány törvényét. Szerencsétlenség volna a számolóra, ha 
valamely nagy számsorozat minden hatványát egymásután 
kénytelen volna kiszámítani ; miért is valamint ezen, ugy 
más esetekre is vannak képletek a munka megkönnyítésére. 
Nem szükség tudnom — jóllehet korántsem mondom, hogy 

nem tudom — mit tesznek s mit hisznek itt vagy ott ? Azt 
tudom, s ez nekem elég, hogy, ha hit uralkodik még egyik 
vagy másik szakadár országban, a tudomány oda még nem 
hatott be; hová pedig a tudomány már bejutott, e hit elenyé-
szett; természetesen nem rögtön, hanem fokozatosan, azon 
törvény szerént, hogy a természetben nincsen ugrás. Egyetlen 
egy valláson kívül a többi nem állhatja ki a tudományos 
próbát, mert a tudomány olyan mint ama savany, mely az 
aranyon kivül minden fémet felold."2) 

Mi az, mi a kereszténységet oly hatalomra segité, mi 
az idők szüntelenül változó alakzatainak közepette követke-
zetes, változatlan befolyását olyannyira biztosította neki ? A 
keresztény hit nem csak igaz, ő az igazság maga, azért nem 
fél a tudománytól, azért nem is áll vele ellenségesen szemben, 
ellenkezőleg saját keblében hordja a minden valódi tudo-
mánynak főclveit és alaptörvényeit. Nincs a gondolkodó el-
mét foglalkodtató oly kérdés, a dolgok akármelyik rendére 
vonatkozzék is az, melyre keresztény hittudomány csuda-
szerü szerkezetében nem találtatnék a felöl et. Valóban em-
beri elme nem gondolhatott ki ily vallást még legkezdetle-
gesb alapvonásaiban sem ; vallást, mely olyannyira alkalmaz-
ható lenne minden emberre, s minden állapotra, annyira 
megfelelő az ész követelményei- s a sziv vágyainak, annyira 
rokon szellemünk lényével. A mit az ó-kor legélesebb s leg-
haladottabb gondolkozású elméi nem találtak, mi körül 
csak mintegy sötétben tapogatództak, azt e vallás megmagya-
rázza nekünk, melynek hirdetői soha a legkisebb bölcsészeti 
kiképeztetést sem nyerték és a felelet, melyet az emberi ész 
legbonyolultabb kérdéseire ad, világosság-, szabatosság ma-
gasztos fönkeltségre nézve mesze fölül haladja mindazt, mit 
teremtett elme még csak sejthetne is. Ep azért az elfogulat-
lan, tiszta kedélyű, józan bölcs csakis bámulattal s tisztelet-
tel közéig feléje ; minél jobban merül el benne, annál inkább 
érzi magát isteni ereje által meghódítva. — Igaz ugyan, 
hogy az egyház oly dogmákat is hirdet, melyeket eszünk 
föl nem foghat, értelmünk át nem érthet, melyeket örökös, 
véges elme által föl nem lebbonthető fátyol takar. De mielőtt 
hivét ezen titokteljes térre vezetné, bemutatja előtte jogczi-
meit, melyeknél fogva bizalmat s hitet követel tőle ; e jog-
czimeket a természetes tudás köréből veszi, ugy hogy az; 
hacsak saját törvényeihez liütelen lenni nem akar, ez uton' 
a malaszt által támogattatva, okvetlenül hinni kezd, és hisz. 
Es az ész, miután bebarangolta a természetes tudás véghe-
tetlen rónáit, szivesen figyel a hit szavára, mely egyedül ké-
pes megfejteni előtte létének talányait oly módon, mint azt a 
természetes rend képletei és hasonlatosságai szerént sejti, 
és szivesen sejti, — mert szivének vágyai a véghetetlent, az 
istenit óhajtva kerestetik vele. 

A hittitok, a mysterium örökké volt, e világon. De a 
kereszténység előtt lidércz gyanánt nehezedett a szellemre, 
zaklatva, zavarva ; és csak a keresztény hittitoknak vala fön-
tartva nemesíteni a szellemet, s erejét megfeszített tevékeny-
ségre serkentve, soha meg nem szűnő ösztönéül szolgálni 
magasztos czélu törekvéseinek. (Folyt, köv.) 

") Benj. Constant. De la religion consid. etc. Tom. IV, ch. 11. 
*) A pápaságról IV k. 2. f. ; 244. 1. a pesti növendékpapságnak 

magyar egyházirod. isk. fordítása szerint ; 1867. 30. folyam. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
BERLIN, dec. 14. 1867. Boroszlóból jelentik, liogy ott a 

pápai hadsereg számára történt gyűjtés szép eredményeket 
mutat föl. Több névtelen 100—300 porosz tallérnyi ado-
mánynyal van bejegyezve. Köln városa katholikusainak pél-
dájára most a boroszlói katholikusok is feliratot intéznek a 
porosz királyhoz a pápa érdekében, — Hála Adolf herczeg 
közbenjárásának, ki mindeddig szorult anyagi viszonyai mi-
att nem lehetett bőkezű katholikus alattvalói irányában, a 
porosz királyi kormány a limburgi püspökség dotatioját tete-
mesen nagyobbra emelte, ugy hogy ezentúl lehetséges leend 
nem csak a kanonokokat állásukhoz mérten ellátni, (eddig a 
püspök a káptalannal együtt 6000 tallért kapott) hanem a 
megyei papneveldét is föntartani. 

Gröttingenben e napokban az irgalmas szüzek gondjára 
bizott u j kóroda áldatott meg Wedekind ő méltósága a hil-
desheimi püspök által. Ezen alapítás a néhány év előtt el-
hunyt Volmer ur utolsó müve. Neki köszönjük e túlnyomóan 
protestánsok által lakott városban levő majdnem összes kath 
tanintézeteinket is. 

r 

Érdekes ismerni a némethoni vegyes vallású országok-
ban a kath. egyházi, (istenitisztelet) czélokra fordíttatni szo-
kott összegeket. 1866-ban Bajorország adott katholikus cul-
tusra: 1,440,835 forintot, protestáns egyházi czélokra pedig 
586,591 forintot. Ha a protestáns és katholikus népség ará-
nyát tekintjük, az osztás méltányosnak tetszhetik, de nem 
kell megfeledkeznünk arról, hogy a polgárosodás utain ha-
ladó (!) jelen századunk kezdetén a bajor kormány is néhány 
száz millió forint értékű vagyont vett el a kath. egyháztól, 
mialatt csupa paritásból a protestánsoknak mindent megha-
gyott. Fölösleges megemlitenünk, hogy az annyi előnyben 
részesített bajor protestánsok azért mégis porosz uralom után 
vágynak, mialatt az annyira zaklatott katholikusok ma egye-
düli védői a bajor korona és nép méltóságának és független-
ségének. 

A würtembergi kamara 88,388 forintot szavazott meg 
a protestáns lelkészek fizetésének emelésére és 57,781 forin-
tot a katholikus plébánosok javára, végre 1000 forintot a 
zsidó rabbinusoknak. A katholikus lelkészek fizetésének 
emelése némi magyarázatát leli itt is a katholikus javaknak 
ezen országban is történt elkobozásában. Mindamellett be 
kell vallanunk, hogy a túlnyomóan protestáns Wurtemberg 
itt még aránylag méltányosabban járt el, mint a kath. Bajor-
ország, 

Hivatalos kormányadatainkra támaszkodván, végre 
kitűnik fővárosunkban, hogy a liberálisaink által annyira 
kidicsért kényszeroktatás mellett is Berlinben nem kevesebb, 
mint 18,154 tanköteles gyermek nem látogatja a nyilvános 
tanodákat. Van ugyanis Berlinben a hivatalos kimutatás sze-
rént 84,958 tanköteles gyermek, és ezek közöl csak 66,804 
látogatja az iskolákat. Mindez bizonyítja, hogy az erőhata-
lom, a törvényes kényszer még az iskolai mintaállamban 
sem elegendő arra, hogy a szülőket a gyermekeknek isko-
láztatására vonzza. 

VILNA. October. A „Wiest" czimü szakadár lap szer-
kesztőjének innét keltezett következő levelét hozza : „Orosz-
hon nyugati tartományaiban egy idő óta az orthodoxiát (sza-
kadárságot,) iparkodnak meghonosítani. Az orosz ügynek 
magának érdekében óhajtanám, ha eme terjesztési módot fi-
gyelemmel kisérnék, és őrködnének. Nem szólok azon eszkö-
zökről, s módról, melylyel a kath. pórok közötti legújabb 
megtérések eszközöltettek, hanem jelenleg azon eljárásra 
akarom fordítani a figyelmet, melyet az orthodox propaganda 
a samogitáknál követ. Ezeknél buzgóbb katholikusokat alig 
lehet találni. A samogita magába zárkózott, hallgatag, kiil-
befolyásnak megközelithetlen, híven őrzi meg vallási hagyo-
mányait. Epen nem ismervén az erdői körén túl történőket, 
azt sem tud ja a pápai hatalom legújabb időben mily megráz-
kódtatásokat szenvedett. Szent Péter utódja az ö nézete sze-
rént, még mindig a hatalmas egyházfő, kinek szavára a ki-
rályok megrettennek. Az orthodox propagandának tehát itt 
igen óvatosan kell eljárnia. Mit mondjunk azért azon elemi 
tanitókról, kik az iskolában a gyermekeknek képeket muto-
gatnak, melyeken a pápa leggyalázatosabb módon gúnyolta-
tik ? Mily befolyást fog ez ama gyermekek szülőire gyako-
rolhatni '? I ly propaganda nemhogy használna, de fölötte ár t 
ügyünknek, s csak a katliolicismus megerősitését eszközöl-
heti. Arra vonatkozólag, mily eszközöket használnak a ka-
tliolicismus külső befolyásának gyengítésére ? két legújab-
ban történt tényt akarok fölemliteni. Egy kath. földbirtokos-
nak kertjében volt egy szobor, mely Flóra istennőt ábrázolá. 
A rendőrség főnöke valamely szentnek tartván, elvétette he-
lyéről. Egy tartományi városkában a házak egyikének ut-
czára nyiló üregében a Madonna szobra volt. A városi főnök 
le akarta onnét dobatni, hanem a rendőrségi katonák nem 
akartak engedelmeskedni, ugyanazon szűz anyát látván 
ábrázolva, ki t a keleti és nyugoti keresztények egyiránt 
tisztelnek. Erre a főnök a zsidókhoz fordult, kik a Madonnát 
le is verték, és összetördelték. A potitikai atheismus tehát 
elégtételt nyert. Azt mondtam : politikai atheismus, mert 
Vilnában először volt alkalmam hallani „orthodox atheis-
musról" az ujon megtért, katholikusokból orthodoxokká lett 
hivek tiszteletére adott lakomán. A szónokok egyike üdvö-
zölvén a neophytusokat, odáig ragadtatott hevében, hogy ki-
nyilatkoztatta, miszerént a katholikus hitnél még az ortho-
dox atheismust is többre becsüli. 

VEVEY. A berni kormány egyházunk zaklatásában 
az orosz minta szeréut látszik eljárni. A berni kath. plébá-
nia üresedésben levén , a berni kormány jogtalanul a lel-
kész kinevezést akarja megtenni, pedig erre csak a baseli 
püspöknek van joga ép ugy mint a Jura többi plébániáira 
nézve, miután hivatalosan értesül arra nézve, hogy válasz-
tottjai a polgári hatóság előtt nem personae ingratae. A ba-
seli püspök ez esetben is az általa alkalmasoknak itélt áldo-
zárok jegyzékét a kormánynak megküldé. Ez utóbbi azon-
ban magának tulajdonítván a kinevezési jogot csődöt hirde-
tett a plébániára a hivatalos lapban. Természetes, hogy erre 
egy pap sem jelentkezett. Most a berni tanács anélkül, hogy 
akár a püspököt, akár a plébániai községet erről értesítette 
volna, a freiburgi collegiált káptalan egy tagját novezto ki, 
akit liberális múltja miatt képesnek vélt arra, hogy szaka-



> 1 4 e» 

dási térre lépjen. Hanem a választott a protestáns és radicál 
kormány által róla tartott rosz véleményt nem igazolta. Azt 
válaszolta ugyanis, hogy addig el nem fogadhatja a berni 
plébániát, még minden canonicus feltételek nem teljesülnek, 
és a két hatalom közötti vita megoldást nem nyer. A lapok 
erre azt jelenték, hogy a berni kormány eme választ vissza-
utasításnak tekinti, és kevésbbé scrupulosus áldozárt keres. 
Reményijük, hogy hiában keres. A clevelandi püspök Észak-
Amerikában Romából hazatérve Svajczon keresztül vette út-
ját, és Charban néhány napig megállapodott Florentini püs-
pöknél. Meglátogatván a papneveldét, egy elragadó beszéd-
ben festé az amerikai egyház állapotát, hol annyira érezhető 
a küldérek, az áldozárok száma. Alig végezte beszédét, há-
rom növendék-pap ajánlkozott őt követni. E nemes példát 
másnap még öten követték, kiknek elutazásuk rövid időn 
várható. Több amerikai püspök meglátogatta ez alkalommal 
a schvytzi collegiumot, és a benczések einsiedelni zárdáját. 
Ezen hírneves apátságnak több tagja van Amerikában, hol 
különösen a tengerentúli számos németajkú telepitvényesek 
lelki szükségeivel foglalkoznak. Az északamerikai köztár-
saság egyik püspöke Henni a sz. galleni püspökség neveltje. 
A cincinnatii püspök azon hirt hozta, hogy a pápa több uj 
megyét akar fölállítani Északamerikában. Hála a belföldi 
missiók törekvéseinek mindinkább szaporodnak az állomások 
oly helyeken is, hol túlnyomó számú protestánsok mellett 
katholikusok laknak. Az ily állomások szükségesek a nyári 
idény alatt különösen a fürdő helyeken, hová sok belföldi és 
külföldi hitsorsosunk jön. Mult évben alapköve tétetett le 
Sain-Mirit-ban (Engadin) egy templomnak, melyet Appert 
kanonok már föl is szentelt. Több ezer katholikus volt jelen 
az ünnepélyen és számos protestáns, kiket vagy kíváncsiság 
vagy titkos rokonszenv vonzott ide. Van most itt is a kör-
nyéken több mint 500 kath. munkás, kik forrón óhajtják a 
kath. isteni tiszteletet. Henrisauban, Appenzell cantonban is 
nyittatott állomás. A szent mise először a gyár egy termében 
tartatott meg. 

AMSTERDAM. 1867-ki sept. (Prot, zsinat.) Mult hó 
19-én kezdettek meg az evangelicus unió küldötteinek ülé-
sei. Az első jelentéseknek szenteltetvén, elég meddő és unal-
mas volt, élénkebb a második midőn Bersier pásztor Parisból, 
kedvelt franczia szónok, a független morálról értekezendő 
nagyobb figyelemre számíthatott, hanem a megtámadott el-
lenfelek jelen nem lévén, ínég valami hiányzott. De türelem ! 
hadd jöjjön el a harmadik nap, és nem leend panaszuk, mert 
a küzdelem komolylyá vált. Az egyik oldalon a föltétlen val-
lási szabadságnak és minden következményeinek, jelesen az 
egyház s állam teljes szétválasztásának védői, a másik részen 
az előjoggal bíró nemzeti protestáns egyháznak harczosai, 
állottak a szószék tövében. Először is egy angol dissidens 
leczkézte az appenzelli kormányt és a ineklenburgi bereze-
gek, mint akik középkori eljárást követnek. Astié Lausan-
nehól igenis tanári hangon és módon azon tényből indulván 
ki, hogy a minden oldalon követett vallásszabadság sokszor 
félreismertetik, különböztetést akar tétetni az absolut és ön-
magában meghatározott keresztényelem, és emberi fölfogása 
között, mely utóbbinak szükségkép hiányosnak, változékony-
nak kell lenni. Lange német tudor Posenből oly tárgyról szó-

lott, mely ellenkezésre nem talált, hanem inkább köztetszés-
sel, a keresztényelemnek universalis jellegéről, megmutatni 
iparkodván, hogy a vallásban sok egymásnak ellenmondani 
látszó dolgok megoldásukat nyerik. Eddig a gyűlés még min-
dig nyugodt volt, de ugyanaznap ebéd után élénkebb. Egy 
hollandi, Neuville úr az elemi tanodákról olvasott jelentést. 
Tudni kell, hogy e kérdés Hollandiában élessé fejlődött. A 
kormány az orthodoxusok nagy botrányára az iskolát neu-
trálisnak jelenté ki vallási tekintetben. E kényes tárgyban 
Pressensé ur volt szónoklandó. Egy részről óvakodni kellett 
a kormányrendszer elleni pártott sérteni, de mégis a meg-
győződésnek is kifejezést adni. A szónok ismert tehetségé-
vel áthatolt a nehézségen. Miután a bibliát mint nevelési esz-
közt hatalmasan kiemelte volna, kárhoztatta a ker. állam 
eszméjét, melyet pogánynak nyilvánított, mivelhogy az indi-
vidualitást, az egyedüséget elnyeli. A szónok avval végzé, 
hogy az iskolák vallási neutralitásának szükségét következ-
tesse. Rognon pastor Parisból ellenkezőleg az egyház és ál-
lamközötti szövetség, egyesség mellett szólalt föl. Már Pres-
sensé beszéde alatt, ki az államegyház eszméje ellen beszélt, 
észre lehetett venni, hogy többen elhagyják a termet, elé-
gületlenségök nyilt jeleit adván. Ezen urak az isteni jognak 
apostolai, porosz theoeraták voltak, kik úgy vélekedtek, hogy 
itt a politikai, a világi hatalom iránti köteles tisztelet hiány-
zik. Este néhányan azon tételt vitatták, hogy a hivönek min-
den esetben alá kell magát vetni a tekintélynek, legfölebb 
szenvedőleges ellenállásra szorítkozván. Ez sok volt. A régi 
hugenotta-vér többekben erre fölgerjedett. Astié tiltakozott 
mondván, hogy ha a 16-ik században ezen elvhez tar-
tották volna magokat, az albai herczeg minden protestánst 
megfojtott volna, és Hollandia még most is a spanyolok igája 
alatt nyögne. Ez viszhangra talált. Mig azonban a németek 
többnyire a szenvedőleges ellenállás elméletét védték ; Ber-
sier, Ragnon és Pressensé azt vitatták, hogy a keresztény 
fegyverrel is védheti nem ugyan meggyőződését, hanem tár-
sadalmi jogait. A további vita folytán ugyan az ellentétek 
némileg élőket vesztették, de végre is a németek visszavo-
nulván mondák : ezek a francziák mindannyian forradalmá-
rok; viszont a francziák német hitsorsosaikról azt jegyzék 
meg : megfoghatni mért sikerül minden Bismarknak. 

OCEANIA. (Folyt.) A két nevezett állomás: egy is-
kola, és egy tanoda catechisták képzésére. Fönebb leirt föl-
dünk nyugoti szélén egy dombon laknak a missiói, Minasszo-
nyunkról nevezett szüzek 16 (samoan, creol) leánykával. 
Most csak '2 nénikénk van. A leánykák ingyen vétetnek föl, 
az általok varrással, vagy külső mérsékelt munkával szer-
zett összeg elég eltartásukra. Ezeken kivül járnak be az in-
tézetbe mások is, környékbeli fiatal leánykák, és catechistá-
ink nejei. A catechisták képzőintézete a nevezett zárda, és 
a mi lakásunk között áll. Növendékeink nagyobb része nős, 
minden házikóban két család van, összesen eddig 8 ház. Vio-
lett atya a catechisták gyermekeit, és más bejáró gyermeke-
ket is tanitja. 0 több fiatal emberrel külön házikóban lakik, 
hol a tantermek vannak. Ezen fiatal emberek egyszersmind 
banán-, kenyérfa- stb. művelők. Mult évben 5000 font gya-
potot termesztettek, ez kevés ugyan, de kezdetnek elég. Ap-
piában birunk vagy 1000 cocusfát, melyek 4—5 esztendő 
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múlván gyümölcsözni fognak. A samoaiak ugyan e nélkül 
elélhetnének, de mégis nagy nélkülözés volna ez. Amit Ap-
piában tettünk, megkezdettük a szigetek más állomásain is. 
Upolu-ban 5, Savaiban 2, Tertuilában 1 állomással birunk, 
és mindeniknek van földje. Mult évben 6 kápolnát és két 
nagy templomot építettünk. A templomok egyike Verne atya 
müve, és ez legnagyobb a szigetcsoportban Upolu szigetén. 
Ugyanazon sziget nyugoti kerületének főhelyén Dubreuil 
atya és Károly testvér szintén templomot építettek, melynek 
megtekintésére minden oldalról jönnek. A Bataillon vicarius 
által Appiában épített templomban püspökké szenteltettem. 
A két utolsó évben Samoa részére két könyvet nyomattunk, 
a nagy kátét Lyonban 6000 példányban és imakönyvet Sid-
neyben 4000 példányban. Ez 2000 frankba került, de nélkü-
lözhetlen volt. Küzdenünk kell itt a congregationalisták, és 
Wesleyánusok felekezete ellen, melyek a szigeteken bennün-
ket megelőztek. Van nyomdájuk Upoluban, és a londoni 
bibliai társulat segíti őket. A katholikusok évről évre szapo-
rodnak, csakhogy szétszórva élvén a szigeteken, ritkán láto-
gattathatnak. Távoliabb helyeken a catechista előimádkozik, 
látogatja a betegeket, tanit, és keresztségre előkészít. Rende-
sen ugyanazon helyeken van néhány prot. catechista is, kik 
rágalmaznak, ócsárolnak bennünket. Jelenleg Samoaban 60 
helységben vannak liiveink és mindenikben van catechistánk, 
47 templomaink közöl 11 kőből, 14 fából, a többi bambusból 
épült. Tiz év előtt is még csak 9 községünk volt 7 templom-
mal. Híveink összes száma Samoában 3000. Ez nem sok 
ugyan, de Isten áldása kezd bőven nyilatkozni, a közvéle-
mény mellettünk van, a legelőkelőbb főnökök felénk hajla-
nak. Néhányat visszatartóztatott a félelem, hogy családjaik 
által elhagyatnak, hanem sokan minden akadályt legyőzve 
hozzánk csatlakoztak. Más helyeken, hová eddig nem lép-
tünk, Tutuilában például, ujonmegtért családoknak ki kel-
lett vándorolni, de ezeket ismét visszahívták, és most Leone-
ban, Tutuila főhelyén keresztény községgel birunk, és tem-
plommal. Két protestáns, miután hiában küzdött ellenünk, 
visszatért Angliába. Bárcsak volna két áldozárunk ezen állo-
más számára, hová most még azok is hívnak, kik eddig leg-
nagyobb ellenségeink valának. Ha késünk, a buzgóság alább 
szállhat, és ujabb protestáns kísérlet talán nagyobb sikert fog 
aratni, amidőn nehezebb lesz czélunkat elérni. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Geschichte der biblischen Literatur und des jüdisch-helle-
nistischen Schriftthums.'' Historisch und kritisch behandelt 
von Dr. Julius F ü r s t, Prof. an der Universität zu Leipzig. 

Erster Band. 1867. 

A jelen mü szerzője szép elismerést vivott ki magának 
a bibliai tanulmányok terén zsidó-chaldeus szótára által, mely 
angol nyelvre is lefordíttatott. Jó elővéleménynyel vettük 
kezünkbe ezen munkáját is mindamellett, hogy a ,kritisch' 
szót szintén megpillantottuk a ezimlapon, mert igen jól tud-
juk, különösen a német kritika mily elveknek szokott hódolni 
kiválólag a szentkönyvek tartalmának megítélésében. A ge-
nius azonban, mely a kritika ujonan kijelelt tere fölött uralg, 
őt is elandalította bűvös szárnyainak suhogásával, és annyira 
szolgálatába szegődött, hogy a hatalomra vergődött kritika 

elvek rablánczait némi büszkeséggel csörteti, és az azok 
iránti hódolatban még társait is, mint különben a haladáshoz 
illik, fölülmúlni igyekszik. 

Az előszónak elolvasása után azonnal tisztába jöttünk 
az eljárás kitűzött irányával, melyet elég világosan kifejez e 
szavakban : „Es schien mir ein dringendes Bediirfniss der 
Neuzeit auch die uralte israelitische Nationalliteratur 
und das neue Testament, die Hauptquellen unseres ganzen 
Culturlebens, geschichtsgemäss zu erforschen und das Er-
forschte als Ergebniss dem V o l k e darzureichen. Dazu 
musste aber die biblische Literatur aus dem Dominium der 
Theologie in das der Geschichte, aus den düstern Schreine 
eines wundersüchtigen Glaubens in den sonnenhellen Kreis 
uralter volksthümlicher Literaturen geführt werden." 

Bepillantva tartalomjegyzékébe csakhamar megtalál-
tuk a kulcsot is, mely az ujabb megoldás csarnokát fölnyitja. 
Olvashatók ugyanis az ily czimiratok : Die Geschichte Ab-
rahams nach der Grundschrift, és ismét: Abrahams Lebens-
bild nach der Bearbeitung. Die sagenhafte Geschichte Josefs 
nach der Grundschrift, és ismét : Das Lebensbild Josefs nach 
der Bearbeitung. Úgyszintén: Die Sintfluthgeschichte des 
Erzählers, utána pedig : Die Sintfluthsage bei dem Ergänzer, 
valamint: Die Sagengruppen nach der Fluth in zweiten 
Weltalter. Sage über Kenaan ; Sage über den Ursprung des 
Weinbaues ; Sagen von Belus-Thurme und von der Völker-
und Sprachenscheidung; die Mythen und Sagen in der Vor-
geschichte Israels stb. 

Mondhat juk, gyönyörű eljárás a bibliai irodalom tör-
ténelmében ! A hol tetszik, kétféle írót különböztet meg ; 
egyik azt irta, mi valószínűleg igaz, történelmi ; a másik 
ugyanazt átdolgozta saját intentioja, iránya szerént, vagy 
hozzá adott némelyeket ; vagy a mi egy kissé elüt a közön-
ségestől, vagy épen valami rendkívülit, csudást foglal magá-
ban, az mythus, az mese. Tehát e dolgozatban is az ujabb 
kritikának azon két szabálya szolgál zsinórmértékül, mely 
szerént a) a csudák lehetetlenek levén mindaz, mi ilyesmit 
foglal magában, nem lehet valódi történet; b) a szentköny-
veknek csak bizonyos magva igaz, a többi a könyvszerzők-
nek hozzáadása sajátszerű czéljok szerént, és azért, mint 
mese, mint tendentiosus toldalék elvetendő. 

Ki nem látja ezen eljárásban az ó szövetségi szent 
könyvekre nézve épen azon modort, melyet az evangéliumok 
irányában Renan követett? E mellett pedig mi maradhat 
meg rendithetlenül a szentkönyvekben '? de ha hasonló elvek 
állíttatnának föl bármily tartalmú könyvekre nézve, elvek 
tudnillik, melyek azoknak tartalmával, jellegével merőben 
ellenkeznek és megbuktatásukra vannak kigondolva, az oly 
kritika előtt semmiféle mű sem állhatna meg. Mondja ugyan 
szerző : „Die geschichtliche und literarische Betrachtung der 
Bibel kann nicht nach einem besonderen Maasstabe gemes-
sen, nach individuellen ästhetischen und literarischen Regeln 
dargestellt werden. Die Literaturbetrachtung der Bibel muss 
wie die der Literaturen aller alten Nationen geführt wer-
den." Mily ingatag azonban ezen nézete, önmaga tanúsítja, 
midőn ezen irodalmat a többi népekétől annyira elütönek 
nyilvánitja, és épen azért nem tagadhatja, hogy épen ennél 
fogva is más mérvessző szükséges annak megítélésében ; kü-
ilönösen pedig mint sehol másban, ugy itt sem szabad fölálli-
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tani oly kiindulási elvet, mely petitio principii, vagy, mely 
supposito laborat. 

Mi lett a szentirásból a protestantismus kezében ? Egy-
kor e hit egyedüli forrásának kiáltatott ki, minden betűje a 
Szentlélektől sugallottnak mondatott ; az egyház gúnyóltatott 
hogy a szentírás mellett még hagyományt is ismer el; mennyi 
vér folyt a szentírás egyedüli tekintélyének megalapításáért ; 
most ugyanazon protestantismus, mely akkor ezen elvnél 
fogva magát a fölvilágosodás hordozójának hirdette, tönkre 
tette teljesen a biblia tekintélyét, a tudományos haladás ne-
vében mythusok tárává bélyegzi, és mint ilyent mutatja be a 
népnek is. Ezen őszinteség azonban dicsérendő; legalább 
kárhoztatva van általa azon kétszinüség, mely szerint múlt-
kor valaki azt tanácsolá, hogy a népnek a dogmákról ugy 
kell beszélni, mint a szentírásban foglaltatnak, a tudományo-
sok úgyis tudják, hányadán vannak a bibliával. A protestan-
tismusnak a dolog ily állásánál fogva sem kellő isteni tekin-
télylyel biró szentirása, sem hagyománya nincs, nincs tehát 
hitének,vallásának forrása ; már a levegőben függ minden alap, 
minden irány nélkül ; löketik az események, körülmények 
által, de azért ő mindig a fölvilágosodás, a haladásnak fegy-
vernöke ; mit nem is lehet tagadni, ha a vallási testületnek 
czélja vagy haladási jellege a vallásos kötelezettségen való 
tágitás és igazi alapjainak is megrenditése. A kath. egyház 
napjainkban ép ugy kénytelen a protestantismus rombolása 
ellen védeni a szentiratokat, mint egykor védelmezte a ha-
gyomány tekintélyét. Ha a szent könyvek tartalma oly for-
rásokból és oly módon keletkezett, mint ezt a jelen mii szer-
zője is előadja, akkor kár a bibliatársulatoknak oly nagy 
költséggel a bibliát kiadni ; igen szerény kis iratka lehetne, 
ha egyedül az szemeltetnék ki belőle, mi még talán va-
lami történelmi valósággal bir; az erkölcsi parancsok pedig, 
és még inkább a dogmák alkalmasint egy lapon elférnének. 
De lássuk a müvet magát. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Nm. Girk György pécsi püspök a pesti oltáregylet-

nek 50 forintot kegyeskedett adományozni, melyekért az 
egylet nevében ezennel a legforróbb hálaköszönet nyilvá-
nittatik. 

— Péterfilléreket Budán a következő úrhölgyek gyűj-
töttek : Hegyessy Betti és Zsófia, Fluch Johanna, Reitz taná-
csosné, Majláth Györgyné, Dőry Carolina, Eötvös Josephine, 
Eötvös Jolánka, Jeszenszky, Ferenczy, Baltay, Orsiczky, 
Molterer kisasszonyok ; b. Sennyei Pálné, Paulovics Teréz, 
Henzler, Fischer és Frohmann úrhölgyek kisasszonyaikkal 
együtt, Steden Ilka, Blumné aszouyság. (I. T.) 

— Schlechta Ignácz pesti polgár végrendeletileg a többi 
közt a lipótvárosi basilikának hagyományozott 3000, a belvá-
rosi templomnak 500, a józsefvárosi tomplomnak 1000, a fe-
rencziek templomának 200, a ferenczvárosi templom építé-
sére 3000 frtot. „Eleemosinas illius enarrabít omnis ecclesia 
sanctorum." 

— Az „Unitá" szerént Parisban egy lap hirdettetik ezen 
czim alatt : „L'Athée, az uj eszmék lapja." Jól jegyzi meg, 

hogy az atheismus nem uj eszme, hanem régi esztelenség, ré-
gibb Dávid koránál, ki már mondá : Dixit insîpiens in corde 
suo, non est Deus. 

— A lapirodalom statistikájára nézve legújabban fá-
radságos gyűjtés után az állapíttatott meg, hogy az egész vi-
lágon 12,500 lap jelenik meg éspedig: Európában 7000; 
Amerikában 5000 ; Asiában, Afrika- és Oceaniában 500. Ter-
mészetes, a most keletkező sok magyar lapról még nem volt 
a gyűjtőnek tudomása, különben legalább is az utolsó posi-
tióban többet számitott volna. 

— „Az Unitá Cattolica" szerkesztősége a karácsonyi 
ünnepek alkalmából 58,150 frankot, és különféle becses tár-
gyakat küldött Romába. Ekkép nyilatkozik a pápa iránti hű-
ság csalhatlan tényekben, melyekhez legkevésbbé sem fér-
het a nálunk divatozó gyanusitás, mintha az ily adományok a 
papságtól származnának egyedül ; a félszigeti clerus kifosz-
tatott ép ugy, mint a szentatya, (le van a hívőkben pietas a 
szentszék iránt, melyet csak a garibaldismus tagad, hogy a nép 
nevében is űzhesse fosztogatásait. 

— Bolognából irják, hogy ott 200 garibaldista ment 
keresztül; a hatóság föl akarta őket tartóztatni, azonban 
mindegyik formaszerü útlevéllel birt és pedig a kormánytól. 
Ez mind morális eszköz, és a galantuomo becsületes poli-
tikája. 

— A franczia kormány ismét megkezdi reform-ja-
vaslatait a szentszéknél mint egyedüli módot, mely által az 
európai hatalmakat a pápai birtok biztosítására, a szentszék-
nek az olasz királysággali kibékítésére lehetne birni. A régi 
kétszinüség uj lendületet nyer ; lemondtak-e és le fognak-e 
mondani az olaszok Roma birtokáról ? sohasem, enélkül pe-
dig nem lehet egyezkedés. A francziának előbb kellett volna 
máskép gondolkodni ; most vagy fön kell tartania az olasz 
királyságot, vagy lerontani oly sok áldozatba került müvét. 
A föntartásn.ak utoljára i« álrlozatjául esnék a pápa mint 
Miksa Mexicoban. 

— Romai levelek erősitik, hogy a porosz követ fölha-
talmazást kapott annak kijelentésére, miszerint Poroszország 
Rouhernek Romát illető nyilatkozatát magáévá teszi. Bis-
marck ekkép hatalmas lépést tesz a franczia nemzetnek ro-
mai politikája felé és avval majdnem hasonló védnökséget 
igényel magának. Különös, hogy a legerősebb, legrendezet-
tebb hatalmak elismerik a pápai állam kérdésének nagy po-
litikai horderejét is, csak a kisebbek vagy rendezkedők bán-
nának el könnyen vele. 

A pápa által megszentelt diszkard Napoléon császár-
nak volna szánva. Inkább kegyességnek a jele, mint a valódi 
érdemnek jutalma. A mentanai győzelem semmikép sem ér 
föl a solferinoi és magentai csaták által okozott károsításával 
a szentszéknek. A hős pedig itt Napoleon volt. 

Kegyes adakozás. 

A pápai hadsereg sebesültjeinek a tótsági esper. kerületből a 
szombathelyi megyében : 

Borovnyák József hidegkúti plébános . . . . . 2 f r . 
Ratkovics Veudel vizlendvai plébános . . . . . 2 f r . 
Térdessy Márk titt inai plébános . . . . . 2 f r . 
Veren Is tván pertócsai plébános . . . . 1 cs. arany. 
Sit'tár József fölsölendvai plébános . . . . . 2 f r . 
Vugrincsics Boldizsár f. lendvai káplán . . . . 1 f r . 
Az aradi zárdabeliek . . . . . . . . 5 fr . 
Az aradi hivek . . . . . . . 3 fr . 30 kr . 

Összesen 17 fr. 30 kr. és 1 es. arany 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdon os POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Giilgóezy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 f r t . 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 (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január 8-án. 3 . 1. Félév. 1868. 

TARTALOM : Alap-rajz. — Az egyház és a polgáro-
sodás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Alap-rajz. 
(Folytatás.) 

A kath. sajtónak czélszerü kezelésétől senki sem 
tagadhatja meg a befolyást, melyet az ügyeinkre, 
érdekeinkre jótékonyan kifejteni képes. Általa ha 
nem is sikerül mindig vagy csak igen ritkán téve-
lyének, igazságtalanságának beismerésére vezetni az 
ellent; mégis a benne nyilatkozó tudomány-erő, ön-
védelmi buzgalom, erélyes jellem, s főleg, mint a 
a kath. sajtónak a többi fölött kiváló jellege, a min-
denkire egyaránt kiterjeszttt igazság- és jogszeretet, 
a gyógyithatlanul elfogultakat vagy ex professo go-
noszkodókat kivéve, minden józanabbul és kissé 
igazságosan gondolkodók előtt tiszteletet viv ki 
ügyünknek, mi a rokonszenv nem kelthetésének ese-
tében bizonyára eléggé fényes, habár óhajtott meg-
nyugtatásra aligha képes sikernek mondható. 

Ennél azonban talán még érdeklőbbek egyhá-
zunk kül- és belviszonyai, mint olyanok, melyek 
lényébe közvetlenül mélyebben hatnak és szellemi 
benső ereje szintannyi látható jelenségeül méltán 
tartatnak. A mily nagy ép oly üdvös haladásnak te-
kinthető ezen irányban a világi katholikusoknak 
mélyebb bevonatásuk a kath. közös érdekekbe; fő-
pásztoraink megértve a kor hangos követelését, látva 
a már régebben megtört utat, a cultusminiszter ur-
nák a „kath. status" és ,népnevelési egyletek' iránti, 
föl kell tennünk, legjobb szándoku fölhivása által is 
áldásos tevékenységre ébresztetve oly társadalmi 
közeget alkottak az egyház keblében, mely az ér-
dekközösség és közvetve a hitélet emelésére is leg-
több sikert, legjobb eredményt engedi reményleni. 

De ha kétségtelenül üdvös a világiakkal való 
tömörülés, a közös érdekek körüli összhangzatos mű-
ködés; bizonyára szükséges a papságnak is lehető 
legbensőbb egyesülése, legszorosabb szövetkezése 
mindazon fokokon keresztül, melyek az egyház egyik 

lételemét, a hierarchiát képezik. Kiválóiaga papság 
van hivatva, hogy ,acies bene ordinata' legyen, mely 
ha önsoraiban szilárdul, rendületlenül tart össze, és 
a közös érdekekbe bevont, és épen ez által is na-
gyobb ragaszkodásra ösztönzött világi hivők szabad 
csapatjai szintén gyámolitják az ur harczaira hiva-
tott egyháziakat: sokat és sokfélekép zaklatott szent 
ügyünk oly védseregtől fog környeztetni, melyet 
semmiféle felfuvalkodottság sem hagyhat ki számí-
tásából, és a használandó fegyvernemet is jobban 
meg fogja vizsgálni az ellenfél, mint ezt tenné oly 
esetben, ha a papságot önmagában is megoszolva, 
a hívőktől is elhagyatva hiszi vagy épen tiidja. 

Kényes természetű a tárgy, melyről szólni aka-
runk, és még kényesebbé válik azon susceptibilitás 
által, mely különféle oldalról azonnal jelentkezik, 

rA. helyt egyházi ügy pendittetilc meg kivált egy kis 
concretségben, személyekkeli viszonyban; ámde az 
idő és hivatásunk egyaránt sürget, hogy többet gon-
dolva az ügygyei mint az igen. izgékony idegrend-
szerrel, véleményünk kimondásának szabadságában 
csakis a tisztelet és köteles hódolat kívánalmai által 
korlátoztassuk magunkat. 

A fölső- és alrendü papság közti canonszerü vi-
szony egész az utolsó hajszálig annyira ki van 
mérve, hogy e tekintetben semmi kívánni, semmi 
rendezni való sincs, és egyedüli óhajtásunk e tekin-
tetben az, hogy a canonok egyszersmind azoknak 
szellemében is érvényesíttessenek. A canonok rideg 
alkalmazása azoknak üdítő szelleme nélkül csak me-
rev legalitast szülhet, a fölebb- és alattvalók közt 
merően disciplinaris köteléket képez ; pedig az egy-
ház- és canonjainak szelleme szerént oly benső, lé-
lekből fakadó, szivélyes viszonynak kell létezni, 
mely a disciplina hideg keretében az atya-fiui, egy-
másközt pedig a testvéri hajlam szeretettó'l sugárzó 
képét varázsolja a keresztény világ elé. 

Igy van-e ^ez, nem szeretik-e itt-ott a sacrum 
r e g i m e 11-t inkább sacrum i m p e r i u m-nak tekin-
teni és ezen irányban működni? nincs-e tartózkodó 
félelem által a külső hódolatból kizárva a fiúi tisz-

3 
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teletnek, bizalom- és nemesen szabad meghajlásnak 
érzete, és igy a külsőleg látható alárendeltség egye-
dül a canonok fegyelme erejének vagy egyszersmind 
a lélek és sziv önkénytesen, örvendezve megnyiló 
készségének is szüleménye, jelensége-e ? oly kérdés 
melynek megoldása, tulajdonképen a melyre való 
felelet inkább az illetők tapasztalásában, mint vala-
mely általános mcggyőzó'désben található föl. 

Óhajtanunk azonban szabad és kell is, hogy az 
egyházi kormányzatban ne csak gondosan kerültes-
sék mindaz, mi a világnak amugyis oly lehangoló 
agyarkodásai közt még azon részről is idegenkedést, 
elhidegülést, a törvényes köteléken való tágitási haj-
lamot szülhetne; hanem minden eszköz és mód ér-
vényesíttessék, mely által, lia valamikor, most bizo-
nyára legszükségesb, mert áldozatokra egyedül ké-
pes benső ragaszkodás, igazán fiúi csatlakozás ered-
ményezhető. Legyen távol minden féltékenység a 
tekintély és jog az általi megcsorbulására nézve, ha 
nyájas leereszkedés, mintegy családi közlékenység 
enyliiti a hatalom jogarát ; más részről számüzettes-
sék a hatalom elleni gyanakodás, bizalmatlanság, 
mintha az egyedül az alárendeltek szolgai félelmé-
vel táplálkoznék. Különösen a káptalanok szívleljék 
meg szép, minél nagyobb érvényre emelendő hivatá-
sukat, mely őket nem csak a főpapok tanácsosaivá^* 
hanem némileg közvetítőkké is tette a főpásztor és 
alrendü papság közt; elszigetelniük tehát magokat 
akár egyiktől akár másiktól annál kevésbbé szabad, 
minél áldásosb kötelemszerü közreműködésök, és 
minél szomorúbbak a következmények, melyek el-
zárkozottságukból mindkét irányban az egész me-
gyére, az egész megye szellemére háramlanak. Kü-
lönben ezen viszonyok rendszerében nem egyszer 
föltűnő volt előttünk, hogy mig a szentszékeknél 
megvan a fiscus, ki a közvádló szerepét viszi hivata-
los feljogosításnál fogva, alig van a szentszéknek hi-
vatalos személye, ki a netán vád alá helyezett egy-
házit kötelességénél fogva védené. Egyedül sújtó 
bíróságnak tűnik föl ekkép a papra nézve a szent-
szék, melynek keblében nincs, ki nemes föladatánál 
fogva annak könyörületéről is tanúskodnék. Az 
Advocatus pauperum és Defensor matrimonii mellett 
oly diszes helyet foglalhatna el az A d v o c a t u s 
cleri, ki annál szükségesbnelc látszik, mivel ott ül az 
actió villámait szóró Ficus sacrea sedis. 

A fő- és alrendü papság közti szívélyes egyet-
értés, bensőbb csatlakozás érdekében óhajtandó to-
vábbá, hogy gátoltassanak meg bármily oknálfogva 
netán hatalomra vergődött egynémely udvaroncz-

nak túlkapásai, melyek képesek a különben magára 
nézve legjelesb fópásztornak is kormányát homályba 
borítani, a megyei clerus szellemét megrontani, és 
nagy áldozatokkal kivívott nimbusát igen rövid idő 
alatt befátyolozni, kinek tehát a kormányzati kör-
től való távoltartását a fópásztornak és megyének 
érdeke egyaránt követeli. 

Ne értessünk félre; nem a főpapi udvarokban 
levő egyháziakat általában értjük mi itt, kik leg-
többnyire fényes tehetségeik-, feddhetlen becsületes-
ségük-, a megye érdekében minden áldozatra kész 
lelkületüknél fogva nagyon is méltók az egyház -
kormányzati magasab körben tevékenyen, befolyá-
sosán részt venni; ezek a mily fáradságos ép oly 
sokféle kellemetlenséggel behintett pályájokon teljes 
tiszteletét birják mindenkinek és valódi áldás gyanánt 
tekintendők a főpásztorra szintúgy mint megyére néz-
ve ; hanem értjük az olyant, ki fölemelkedvén, a főpász-
tornál kivivott bizalmat inkább önérdekeinek bányá-
jává teszi, mint jóhiszemű főpásztora és a megye 
jóhirének, emelkedésének forrásává, tényezőjévé, és 
azért inkább udvaroneznak nevezendő, minthogy 
mindegyik hajlongásánál cg y fokkal magasbra akar 
emelkedni önérdekeinek, terveinek hágcsóján, és 
annyival lenyomja a közérdek, közjó mérfokát. 

Hol ily ember lép a főpásztor és clerus közé, 
ott a bizalom és őszinte fiúi hódolat viránya csak-
hamar fonnyadásnak indul és a papság között oly-
annyira szükséges harmónia megzavartatik. Szíve-
sen teljesiti a papság főpásztorának még terhesebb 
rendeleteit is ; de igen bénul ezen készség az udva-
roneznak olyatén föllépése által, mintha a rendelet 
inkább tőle mint a megye fejétől származnék. Az 
udvaroncz, hogy hatalmát jobban és hosszabb időre 
megalapíthassa, igyekszik a clerust majdnem hermc-
tice elzárni a főpásztortól; minden jobb tehetséget,mely 
figyelve tetteire kártyájába láthatna és a szellemi erőt 
tekintve, őt még fölül is múlhatná a teendők iránti 
ügyességben, iparkodik távol tartani ; ha ez nem si-
kerülhetne igen nagy föltünés nélkül, egy ideig 
megtöri, azután módját ejti őt speciosus szin alatt 
az udvari körből eltávolítani ; mert ő nem tűr má-
sokat, mint kevésbbé ügyeseket, vagy kik minden-
ben neki hódolnak. A tevékenységet az ily udva-
roncztól nem lehet megtagadni, azonban ezt is önér-
deke kívánja; mert senkit sem akar a teendők bár-
mely ágába beavatni, inkább a saját kezében köz-
pontosít mindent, hogy ekkép egyedül ő levén min-
denben kellőleg jártas, nélkülözhetlenné tegye magát. 
Satellesei vannak, hisz sokféle az érdek, melvnek az 1 , j 
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ő élelmessége tápot nyuj t vagy kielégítést szerezhet; 
ekkép egy kis csapatot gyűjt magának, melynek au-
tomat-tagjait viszonszolgálatra kötelezi, és ezt gyak-
ran igénybe is veszi, ha tervének kivitelére netán 
többek szavazatának súlya szükségeltetnék; velők 
véd- és daczszövetséget köt, és ily alapon vészes be-
folyását rendithetlennek hiszi, nem gondolva meg, 
hogy egy kis változásnál, mely okvetlenül es gyak-
ran a gondoltnál is előbb bekövetkezhetik, dicsősége 
porba hull és quantum fuit indeliciis, tantum erit in 
luctu, a mily rettegett volt az előtt, oly megvetett 
leend ekkoron. Haman bibliai udvaroncznak szere-
pét játsza az ilyen az előtte térdet nem hajtó Mardo-
eheusok, az Urnák választottjai fölkentjei ellen ; 
de annak csak dicsőségére tekint, nem egyszersmind 
szomorú végére; ki, midőn őt Esther asztalához mél-
tatta, dicsőségének lakomáját vélte tartani, pedig 
haláltorát ülte. Volt, és ha nem volna, lehet ismét e 
fajú ember, kinek túlkapásai ellen lcgbiztosb ut ala-
posan constatált tényeket, lia a szelidebb kisérlet 
meghiusulna, még a nyilvánosság terén is bemutatni. 

(Vége köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folytatás.) 

A kereszténység kiállván a tudomány tüzpróbáját, azt 
magával kibékítette. De ez még nem minden. A keresztény-
ség újjáteremtve a tudományt, tulajdonképen kebeléből szülé 
azt. Halljuk Guizot véleményét e tárgyban.1) „Elvitázhatlan 
tény," úgymond, „hogy Európának összes szellemi és erkölcsi 
haladása lényegileg theologián alapszik, mely az elméket, 
vezérli és irányozza ; nézetek és elvek kivétel nélkül azon 
befolyás jellegét viselik magukon, melyet a theologia, a hit-
tan reájuk gyakorolt ; hittan i szempontból döntjük el a po-
litika, a bölcsészet, a történelem egyes kérdéseit. — A theo-
logia szelleme azon vér, mely a világ ereiben buzog, egész 
Bacon- és Descartes-ig. S ezen befolyás, melyet a theologia 
ilyeténképen gyakorolt az összes viszonyokra, fölötte áldás-
dús vala, mert nem csak hogy Europa szellemi tevékenysé-
gét ápolta és termékenyítette, hanem még ezenkívül a tudo-
mányos haladásnak egy oly rendszerét alapította meg, mely 
véghetetlenül fölülmúlt mindent, mit az ó-kor e tekintetben 
ismert." S Wachler beismeri2) : „Nyugaton az irodalmi te-
vékenységnek főtárgya mindig a theologia volt, mely téren 
a tudományos szorgalom igen sok eredményt mutathat föl, 
mindamellett, hogy a (középkori) tudományos munkák tán 
legkisebb részét ismerjük csak, mivel a kéziratok nagyobb 
része kiadatlan maradt. Ezen eredményre majd minden ko-
lostor közreműködött, s némely szerzetnél, mint például a 
domonkosok- és ferenczieknél, az írás igazán hivatásszerű 
foglalkozás vala. Azon férfiak, kik a reformatio idejében a 
birodalmi gyűléseken, viták alkalmával, és a tridenti zsina-

' ) Cours (l'histoire moderne. Lee . VI. 
Handbuch (1. Li t terat . F rankf . 1823. I I . 290. 

ton mint a katholikusok szóvivői fölléptek, tiszteletet paran-
csoló tudományt tanúsítottak. A tudományok szeretete és 
tisztelete általánosan uralkodott."3) 

Es lia komolyan megkérdezzük : ki volt az, ki a tudo-
mány szent tüzét ápolta, midőn egy bukott világ romjain vad 
csordák ünnepeltek borzasztó diadalt, enyészetnek szentelve 
mindent, mi gyilkos fegyvereik s nyers erejök körébe esett ? 
Ki az, ki a miveltség arany magvát újra hinté a tudomány 
elpusztított földjébe ? A válasz csak egy : Az egyház vala 
mely menhelyet adott a tudományoknak zárdái csendes cel-
láiban ; — az egyTház alapitá a falusi szerény oskolákat, me-
lyek a kezdetleges fogalmak keretében működtek csak ugy, 
mint az egyetemeket — universitates scientiarum — e büszke 
védgátokat, melyeken a barbarismus magasra csapkodó hul-
lámai végre megtörtek. — És a mint itt a király fiát taní-
totta, hogy majdan bölcsen vezethesse a reá bízott népeket, 
— ugy ott a napszámos gyermekét oktatá ingyen, az Isten 
szent nevéért, nem pénz- és jutalomért, mint az ó-kor rhetor-
jai. S mig az erőslelküt bevezeté a keresztény bölcseség fön-
séges csarnokába, addig a szellemi kisdedről sem feledkezett 
meg, hanem kiterjesztvén gondoskodását minden gyermekére 
kivétel nélkül, mindegyiknek juttatott tehetségéhez képest. 

„Altalános műveltség" hangoztatja egy bizonyos irány, 
azt gondolva hetyke tudatlanságában, hogy ujat mond ez-
zel ! „Általános műveltség,"— ős eredeti keresztény eszme 
az, mely e szavakban fekszik — és az egyház, amint először 
hangoztatá, ugy egyedül is érvényesité azt minden időben. 

Az ó-kor, azon kor, mely a rabszolgaságban az emberi 
méltóságnak legkárhozatosabb lcalacsonyitását közönyös 
szemmel nézte, nem érti vala, ha találkozott is magasabb 
röptű elme, követelve az általános műveltség jogát és köte-
lességét. A mennyből kelle alászállnia, ki e nagy szót mond-
ja : „a szegényeknek hirdettetik az evangelium" s akkor 
kezdé érteni a világ, hogy az igazság, ismerete többé nem 
lehet kizárólagos kiváltsága az „uralkodó tizezer"-nek.4) 

3) Németországban a kolostorok közül mindjár t eleinte Fu lda , Rei-
chenau és St. Gallen tűntek ki tudományos tevékenység á l ta l . És nem 
csak férfi — de még nőkolostorokban is ápol tatot t a tudomány. Ganders-
heim! Roswitha, német apáczának müvei bizonyít ják, mennyire haladtak 
az akkori idők hölgyei a komolyabb mivoltségben. „Zárda könyvtár nél-
kül olyas valami, mint vár fegyvortár nélkül" általános közmondás vala. 
Nem csekély azon kolostorok száma, melyek tüzetoson azon czélból ala-
pít tat tak, hogy a tudományos törekvés menhelyei logyenok. (Hurter, In-
noc. I I I . 6, I I . 272.) - Francziaország föogyházi iskolái közül nem volt 
egy sem, moly bizonyos, hosszabb-rövidebb ideig ne tündöklött volna. — 
A legkitűnőbb püspökök maguk tanítot tak és a taní tói székről hivat tak 
meg a püspöki cathedrára. — Maga Humo bevall ja : (II. Richard II . fej.) 
„Ha az angol nemzet Europa minden népeit fölülmúlja történelmi emlé-
kei- és évkönyviróinak számára nézve ; ugy ezt csak a katholikus klé-
rusnak köszönheti, ki e kincseket szorzó és megőrzé számunkra. . . . A 
ki ezen évkönyvekbon akár csak fölületesen is lapozgatott, lehetetlen, 
hogy az irály minden nehézkessége mellott reá ne ismerjen a remekírók^ 
főképen a költők befolyására. — Giesebrecht, kinek katholikus viszo-
nyok iránti, épen nem barátságos érzülete eléggé ismeretes, a német csá-
szárok történetét tárgyaló munká jában a zárdai évkönyvirók latinsá-
gáról elismorőleg nyilatkozik oly értelemben, hogy az „olegondőképen 
tiszta és erőteljes." A mint az angol nyelvben még ma, ugy a f rancziá-
ban is „elerc" tudóst jelentett, az olaszban podig „laico" tudat lant , (Vico, 
Scionza nuova p. 201.) Hasonlólag a németben „Pfa f f " egyértelmű volt 
tudóssal ; miért is Tauler a hires szónok Platót „Grospfaft '"-nak nevezi. 

4) 1. Hur ter , Innoc. I I I . 3, 572 ok. 4, 99. s k. 1. a székesegyházi 
és zárdái oskolák mindönki előtt nyitva állottak. Nogonti Guilbort apát 
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Romának köszönik a kereszténységet Europa népei. S 
épen a kereszténységnek a népvándorlással egyidejűleg tör-
ténő kiterjedése veté meg Schlegel Fr igyes tanúbizonysága 
szerint u j alapját azon erkölcsi és szellemi kifejlődésnek, 
mely most a római-german népek egész lényegén, nyelvükön 
és alkotmányukon, erkölcsein és gondolkozási modorukon 
sőt még a képzelődési tehetség irányán is mutatkozik. — 
Legfényesebb bizonyítékát az egyházadta ezen lendület mély 
behatásának épen a nyugati nyelvek szolgáltatják. Oly any-
nyira hatotta át a kereszténység az összes indo-german nyel-
veket, hogy lehetetlen a kereszténynek gondolkozási és elő-
adási modorát a Demokritok, Aristippok, Epicurok vagy a 
pantheisticus stoikusokéval tökéletesen azonosítani, kölcsönös 
befolyásuk és hatásuk csak átalakítás ; és a hitetlenség ama 
közös kapocs, mely szellemrokonokul tünteti őket. Azért 
kételkedik Condorcet egy tudományos atheisticus műnyelv 
létesithetése iránt, mert nyelvünk a kereszténység által — 
amint ő mondja — meg van mételyezve.5) 

Röviden és szabatosan fejezi ki ezen eszmét IX. Pius 
pápánk 1846-i nov. 11-éről kelt encyclicájában, mondván : 
„Csodálatos fölvilágositásban, megerősítésben és tökélyetesi-
tésben részesül az emberi ész, mihelyt az Isten megismeré-
sére ju tot t" 

S ez nem is lehet másként. — Természetfölötti, isteni 
bölcseség az, mely kifejezését nyerte hitünkben ; ez elől min-
den szellemi sötétség szükségképen hátrál. Ezen természet-
fölötti bölcseség, az ekként nyilatkozó isteni ész melengető 
sugarai alatt fölolvad az állati érzékiség jégkérge, mely a 
bukott ember értelmét lenyűgözve tar t ja , és ezen értelem 
újjászületve a hitben, és a hit által, föltámad mintegy halot-
taiból. Mely újjászületés fönakadás nélkül halad, mihelyt az 
első lépés megtörtént ; mert minden megczáfolt tévely a lo-
gikai összefüggés törvényeinél fogva bukásában száz testvért 
ránt magával, míg viszont, egyetlen egy helyesen megoldott 
kérdés a talányok egész sorozatára adja meg a néha már 
régóta, de hasztalanul keresett választ ; s igy az értelem ki-
bontakozva, az érzékiség évezredekig hordozott súlyos bé-
kóiból, szabadon és akadálytalanul fejlődhetik, biztos léptek-
kel haladva a tudomány tömkelegében, mert neki a kinyi-
latkoztatott hitigazságok csalhatatlan iránytüül szolgálnak, 
mely igazságok egyúttal a czélt ismertetik meg vele, melyet 

t a n ú s í t j a , hogy egész F rancz i ao r szágban nem volt falu, melynek nem 
let t vo lna sa já t oskolá ja . 

5) Ecks t e in Askesis , 155. — A k e r e s z t é n y eszmék mély és az ed-
d ig iek tő l elütő volta u j műnyelv a lko tásá t követel te, mely a görögül bo-
szélö keresz tényeknél nem annyi ra ú j o n n a n képzet t , mind inkább a régi 
szokásos szóknak, más, u j értelembeni a lka lmazásábó l ke le tkeze t t . I ly 
t üze t e sen keresz tény r é sz in t uj, részint c s a k átidomított , á tszel lemitet t 
f oga lmak , péld. ayutnu iç megszentelés, tixtífivó a l áza tos ság , uui f í -
ifrjiriç lélekismeret , ö n i s m e r e t ; n v t v u n szellem, i / u / í lélek, xo/to; 
v i l ág , n y á n r i szeretet , a a j / | hús, ember i tes t — s ezen fogalmak szá-
m á r a u j , megfelelő nyelvészet i a lakot m é g c sak teremteni koll . Hasonló 
mérvben lőn a la t in nye lv keresztény sze l lemben át idomítva, Ter tu l l ián , 
Cypr ián , Arnobius, Hieronymus, Augus t inus , és a Vulga ta á l ta l . — De 
m i n d e z e k n é l sokkal mélyebben bevésve visel ik magukon a keresztény 
szellem je l legét az u j a b b — román és g e r m á n — nyelvek, melyekben a 
k e r e s z t é n y Eu ropa eszmemenete l eg t i sz t ábban visszatükrözik , elvontab-
ban a z elmélkedésben, bensöbbon és mélyebben , hol a lélek szellemi éle-
téve l foglalkozik. L . Wedever , das Chr i s t en thum und die Sprache, 1867 ; 
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elérni, és az utat, melyen ezt megközelíteni kelljeil. Csak a 
kinyilatkoztatás tünteti föl amaz álláspontokat, a honnan a 
dolgokat szemlélnünk kell, ha azokat valódi lényegükben 
látni, és ha tudni akarjuk, mily viszonyban állanak a minde-
nek közös végokához. Mert mind az, mi a szellem birodal-
mában ténykedik, vagy az anyag világában él és mozog, sa-
já t különleges rendeltetéssel bir, s mindannyi tényező lévén 
az Isten nagy világtermében, mindegyiknek határozottan ki-
szabott tér és föladat jutott a malaszt rendének nagyszerű 
összletében, azon természetfölötti kosmosban, melyet Isten 
kezdettől fogva tervezett, és melynek valósítására, életbelép-
tetésére természet és malaszt, isteni és emberi értelem, sza-
badság és szükség egyaránt közreműködtek. Ily körülmé-
nyek közt csak az birhat általános átnézettel, aki a központ-
ban áll, azonkivül csak egyes részletekre figyelhet; csak a 
ki egészen fölfogta a művészt, a ki egészen átérti terveit, és 
czéljait, csak az képes müvét helyesen megítélni, mert a he-
lyes bírálat az egyes részletek kellő fölfogásán és az egész-
nek, benső összefüggésének józan átértésén alapszik. I t t a 
földön pedig mindenütt a természetfölötti rendnek egyes, itt-
ott elholyezett szálaival találkozunk, minden arra mutat, 
hogy rendeltetésünk kezdettől fogva természetfölötti, ezen 
közös czélhoz képest lett a mindenség, lettünk mi is a Te-
remtő által alkotva, és eme czélt kell szem előtt tartanunk, 
ha épen e mindenséget és benne önmagunkat helyesen föl-
fogni és józanul méltányolni akarjuk.6) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BERLIN. (Protestáns missioknak a kafferek közötti 

képe.) A „Voser Zeitung" egyik multévi számában egy czik-
ket közölt a kafferek közötti anglikán missiokról, mely egy 
utas jegyzékeibőljjvan meritve,részrehajtatlansága miatt figyel-
met érdemel, de egyúttal szomorú képet nyújt. „Kereskede-
lem — igy ir a nevezett lap — iparvállalatok, vasutak, táv-
írdák, hajózás ügyében sok gyakorlati, hasznos dolgot tanul-
hatunk az angoloktól, de tekintsük csak, mit saját szemeink-
kel láttunk, azon eszközöket, melyeket az anglikán papok 
fölhasználnak, hogy a missiókból is lehető legnagyobb hasz-
not, és jólétet merítsenek. A kereszténység terjesztése min-
den időben nagy és nemes ügynek tekintetett, és Angliában 
is mindig nagy buzgóságot láttunk kifejtetni ez irányban. Je-
lentékeny összegek gyűlnek évenkint e czélra. Látni fogjuk 
a keresztény szeretet eme adományai mint használtatnak 
föl, és miként felelnek meg az anglikán küldérek a beléjök 
helyzett bizalomnak. Az ország különböző helyein, templo-
mokban ugy, mint termekben megjelennek egy evangéli-
kus társulat küldöttei, hogy meghatón ecseteljék a tro-
picus égalj alatt működő küldér nehéz sorsát. Lakása nyomo-
rult viskó, körülvéve kiéhezett kafferek által, a pusztaságnak 
közepette van, kitéve a tropicus, vészt és lázat hozó szelek-

6) J o g g a l mondhat ta t ehá t Cousin : Nulle science par t icu l iè re 

n 'es t possible, qu 'au sein de la science généra le , laquelle emprun te ses 

dernières explicat ions à la science de Diou. V . Cours de 1819. I I . pa r t , 

p . 339. É s Malebranche (Recherche de la véri té. Préf . Par i s 1491. p. 

VI . ) L 'espr i t devient plus pur , plus lumineus , plus fort e plus é t endu 

à proportion, que s 'augmente l 'union qu'il a avec Dieu ; parce que c ' es t 

cet te qui f a i t toute sa perfec t ion . 
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nek. Nejének és gyermekeinek társasága, kiket a nehéz 
munka a forró nap alatt betegágyra teritett, nem adhat neki 
vigaszt nehéz küldetésében. Veszélyes utai az oroszlányok, 
tigrisek, mérges kigyók hazájában élénk színekkel ecsetel-
totnek ; és mindamellett a küldér nem ön javára, ha-
nem templomok, iskolák alapítására, emelésére, és a mezte-
len kafferek öltöztetésére kér segélyadományokat. Ezen el-
beszélés mély benyomást tesz az ajtatos lelkekre, és nagy 
összegek nyújtatnak. A szegény özvegy ugy mint a gazdag 
lord, a büszke gyáros, mint a szegény munkás adják fillérei-
ket a szent czélra. Végre elérkezik az elindulási idő, midőn 
a szegény küldér áldásoktól kisérve hajóra száll. Egy idő 
múlván újra látjuk a jó reménység fokán. Borzasztó szélvész 
után, mely alatt bőrig áztunk, az 1862-ikév egy nyári este-
jén elérkezünk X. missiói állomásra. Sokat hallottunk a kül-
dérek vendégszeretetéről, és sóvár pillanatokat vetünk az 
állomásra. A kutyák ugatása sejteti velünk a lakás közellé-
tét. Áthatolván a zápor által megszélesedett patakon, és egy 
dombot megkerülvén egyszerre csak a küldér háza előtt ta-
láljuk magunkat. Megemlékezvén az anglikán gyűjtő küldér 
beszédeire csak kunyhót véltünk találni. Mily nagy volt meg-
lepetésünk, midőn egy csinosan épített, sőt fényes külsejű lak-
hásüat láttunk, mely vetekedhetnék a brémai vagy hamburgi 
gazdag tőzsér nyaralóival. A küldér urak értesülvén megér-
kezésünkről szívélyesen fogadtak. Nagy és szép istállók fo-
gadták be lovainkat míg bennünket [fényesen bútorozott szo-
bákba vezettek. Miután az utiport lemostuk a küldér ur ter-
mébe mentünk. Az itt tapasztalt fényűzés, a küldérnők gaz-
dag öltözéke kirivó ellentétet képezett az udvaron látott 
nyomorult, mezítelen kaffer-alakokkal. Szeretetre méltó házi-
gazdánk kitűnő estelit, jó borokat, és pezsgőt szolgálatott. 
Este 11 órakor kint a verandában egy csésze igazi mokka-
kávé, és valódi havanna szivarokban részesiteténk. Missionk 
ügyei, mondá beszélgetés közben gazdánk, egy idő óta ha-
nyatlanak. A krimiai háború, az angolindiai lázadás, az ame-
rikai testvérgyilkos harcz és az angol gyárvárosokbani éhség 
sokat ártottak. A telepitvényeken alapított püspökségek foly-
tán jövedelmeink apadtak. A pénz, mely ez előtt közvetonül 
nekünk adatott át, most a püspököknek küldetik és nekünk 
morzsalék jut a kenyérből. Tapasztalásaink után furcsán 
hangzott a küldér ur parnasza. Másnap a küldér beszélt a 
missió éredményeiről, hogy olvasóink erről Ítéletet hozhassa-
nak, jó lesz előbb valamit a kafferekről szólanunk. A kaffe-
roknek nincs szorosabb értelemben vett vallásuk, hisznek úgy-
nevezett „esőcsinálókba" és csudatevő tudósokba, kiket 
ugyan nem tisztelnek de akiktől babonás módon félnek. A 
törzsököket örökös főnökök kormányozzák, kik élet-halál 
fölött zsarnoki módon rendelkeznek. Eme zsarnokság okozza, 
hogy minden időben sokan menekültek az angol- és hollan-
dussá lett előbbi portugál birtokokra. Ezek száma évről évre 
szaporodván az angol kormány maga nevezi ki most a főnö-
köket. Eme főnökök minden időben tanulékony eszközei va-
lának az anglikán küldérek titkos fondorkoclásainak. Hábo-
rúra serkenték őket az angolok ellen csak azért, hogy meg-
gazdagodjanak. A kaffereknek fegyverre, puskaporra, ónra 
volt szükségök, a küldérek, az uszítók lettek a béke közbon-
járói jutáimért. Ezen aljas áruló eljárása az angol küldérek-
nek, a farmerek által sokszor följelontetett, hanem a bárány-

bőrbe burkolt farkasok soha sem büntettettek, mert párt jok 
Angliában, az úgynevezett Exeter-Hall párt befolyásával a 
vészt mindannyiszor elhárította. A bekövetkezett marhavész, 
mely megfosztotta a kaffereket a lehetőségből harczieszközö-
ket szerezni, és Grey kormányzó ügyessége véget vetett e 
háborúknak, minek folytán a küldérek nagyban nem üzér-
kedhetnek többé, maradnak azonban folyton gazdag apró-
kereskedők. A kafferek jelen szegénysége többet rábírt, hogy 
a küldérek csábító Ígéreteire hallgatva körülöttük leteleped-
jenek. Egy-egy darab föld, közlegelő és gyermekeikrőli gon-
doskodás igértetett. Az így letelepedett családok különben 
a többi Kafferek által megvettetnek, kik egyébiránt is az 
europaiakkali szorosabb közlekedés által ezek erkölcstelen-
ségét is elsajátítják. A küldérek eljárása pedig korántsem 
oly természetű, hogy a bajort segíthetne, miután embereik 
által, hogy csak egyet emlitsünk, állomásaikon a Kafferek-
nek pálinkát áruitatván, a részegeskedést előmozditják. A 
telepitvényeken megjelenő lapok bizonyítják, hogy legtöbb 
bűn, tolvajság, stb., a missiói államások környékén történ-
nek. — A 12 —14 éves fiuk és leánykák kifejlettségre 
nézve hasonlítanak a mi 18—20 éveseinkhez. A küldérek-
nek ezek közötti összes müködésök abból áll, hogy gyako-
rolják őket a zsoltároknak kaffer nyelveni éneklésében, 
és dolgoztatnak velők földeiken. Néhány ügyesebb fiu mes-
terséget tanul, és kitanulván ismét egy ideig szolgál a kül-
dérnek, de egy sem jut odáig, hogy független állást szerez-
hetne magának. A nap munkájának befejezése után az euró-
paiaktól tanult bűnöknek engedi át magát. A missiókra for-
dított temérdek pénz így csak a barbárok megrontására, és 
a küldér gazdagítására szolgál." Távol vagyunk attól, teszi e 
jelentéshez a „Voser Zeitung," hogy higyjük, miszerint az 
összes anglikán missiók hasonlitanak az itt festetthez, vannak 
tisztességes kivételek, de azt tart juk, hogy körültekintőknek 
kell lennünk, mielőtt missiókra pénzt adunk. 

KONSTANTINÁPOLY. November. 1867. A bolgárok 
mindinkább hangosabban követelvén egy nemzeti, a görög-
től független egyház alakítását, Gergely patriarcha, elődei-
nél okosabb, egy részét joghatóságának föl akará áldozni, 
hogy legalább a másik részét megtarthassa. 0 tehát Aali ba-
sának tervet nyújtott be jegyzékalakban, melyben a patri-
archatus nevében beleegyezését jelenti, hogy egy függetlon 
bolgár patriarchatus alakittassék, melynek Photius egyházá-
val csak dogmatikai közössége volna ; csakhogy ezen patri-
archatusnak határai volnának északfelöl a Duna, délről a 
balkán, keleten a fekete tenger, nyugatról Szervia, 0 a tér-
képen egy von alt húz Messemoriától Nischig, mindaz a mi a 
vonalon tul északra fekszik, a bolgár független egyházhoz 
tartoznék ; ami délről, megmaradna a görög patriarchának, 
tehát még vagy harmadfél millió bolgár, kik a balkán és a 
rhodopi hegység között l aknak , egészen Konstantinápoly 
kapujáig. A görög patr. tehát egy, kétfelé hasitott Bolgáror-
szágot alkot, mely semmi ethnographikus valóságnak meg-
nem felel, csak azért persze, hogy a patriarchatus koronájá-
nak legszebb gyöngyét odadni no kényszerüljön. De ezen 
rendszabály nem felel meg a bolgárok óhajának, kik követe-
löbbck és várni tudnak, és azért Gergely patriarcha ajánla-
tát el nem fogadák. A görög patriarcha ongedménye tehát 
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semmire sem vezetett. Oroszország mely jelenleg leginkább 
a hellenismust műveli, de ez ellen is fordulva, mihelyt ma 
vagy holnap magasabbra törnének vágyai, a részrehaj latlant 
játsza, és a bolgároknak engedést javasolt. A bolgárok e kö-
rülmények között a portának és magoknak is legjobbat ten-
nének, ha nyiltan és határozottan a római egyház kebelébe 
térnének : fájdalom, legtöbben nem errefelé hajolnak, miután 
nem az igazság, hanem a nemzetiség vágyaik főrugója. 

OCEANIA. (Vége.) Mielőtt Upolu és Savai szigeteket 
látogattam, hol minden állomáson 2—3 hétig hirdettem a 
jubileumot, egy hónapot Tutuilában töltöttem. Most második 
látogatásra készülök. Upoluba és Tutuilába nehéz jutni, a 
keleti szelek sok hajótörést okoznak, múltkor is egy cate-
chistánk egész családjával elveszett. Tutuillán állandóan leg-
alább 2 áldozárra volna már most szükség, Upolu, és Savai-
ban is egy-egy u j állomást kellene nyitnunk. Az első a sziget 
déli részén volna 3000 főnyi nép között, melynek főnökei 
már katholikusok, és hol most nincs protestáns igehirdető. 
Schal atya apiai küldér e távoli helynek ellátásával is meg 
van bizva. A sziget hegyein keresztül 8 mértföldet kell jár-
nia, hogy ezen neophytusokhoz eljusson. A másik tervezett 
állomás Savai nyugoti része volna, hol 4000 ember között 
180 katholikus. Delahaye atya, északról három napi utat 
tesz, hogy őket meglátogathassa, amit csak ritkán tehet, mi-
vel más kerületben egyedül van minden segély nélkül. Ennek 
székhelyén Lealatéle-ben szép kőtemplomunkban mondottam 
karácsony napján a szentmisét. Savai egész kath. népessége 
ide sereglett, fiatal emberek énekeltek. A Gondviselés enged-
te, hogy itt három protestáns hitküldérrel találkozván több 
kétszász ember jelenlétében ezeket megczáfolhassam, téve-
lyeiket kimutatván, amióta a megtérések sokasodtak. Safo-
tulafaiban Savai szigete főhelyén is halad ügyünk, de itt egy 
nagy templomra volna szükségünk. Gave atya már is gyűj-
tött építési anyagot, és a hitterjesztő egyesület segélyével az 
épitést megkezdhetni reményli. Tongában atyáink most fejez-
ték be azon templom építését, mely az egész tongai sziget-
csoportban legszebb. Az iskolákra vonatkozólag Castagnier 
atya irta múltkor : Nagyszerű „Kotoanga" volt Maofagában 
(gyülekezet) a tongai kath. iskolagyermekeknek kátékát, ol-
vasó-könyveket stb. osztogattunk. 380 tanonezunk van: 220 
Muaban, 110 Maofagában és 50 Hihifo-ban. 6—7 évtől 14-ig 
járnak iskolába. Muaban 4 tanító és 4 tanítónő működik, 
fizetésük csibe, vagy más hasonértékü tárgy, melyet a gyer-
mekek a hónap első napján hoznak. Az ünnepélyes díjkiosz-
tás után verseny-futás volt, melyre protestáns atyánkfiai is 
megjelentek. — Wallis-ban főt. Bataillon vicarius egy nagy, 
100' hosszú, 36' széles, és 20' magas templomot építtetett. 
Padel atya pedig segittetvén Lajos testvér által oly monu-
mentális basilicát épít sz. József tiszteletére, melynél különb 
egész Polinesiában nem leend, s mely beillenék Europa vala-
mely nagyobb városába is. Munkásait művészekké képzi ki. 
11 község váltakozik a munkában. Oszlopok, faragványok, 
szobrok nem fognak hiányozni. A tiz év előtt kezdett munka 
talán 5 év múlván befejeztethetik. Látni való ebből, hogy a 
hit Wallisban is azt eszközli, mit a középkorban létesített, 
miután a sziveken diadalt aratott, emlékeket emel, melyek e 
győzelmet tartósan hirdessék. — Botumaban, hová eddig 

kiildéreket nem lehetett adni, mégis terjed a hit catechistáink 
által. Nehéz a közlekedés e szigettel, mivel előbb Sidneybe 
kell menni, és ott valami alkalmatosságra várni. — A toke-
laui szigetek között (100 mf. Samoától) kettő katholikus. 
Appiából néha-néha látogatjuk. E szigetek népessége még 
1862-ben 600 főt számított, ma már csak 200-at. A perui 
kalózok erővel elvitték rabságba a nép javát. 1863 elején 
oda indultam, tudván, hogy 100 catechumenus vár a kereszt-
ségre, de a rablók megelőztek, és én hűlt helyöket találtam. 
Mielőtt elhurczoltattak, catechistájuktól kérték a keresztel-
tetést, mi meg is történt. A kalózok után egy franczia hadi-
hajó indult, és általában a francziák sokat tesznek e gyalá-
zatos mesterség megszüntetésére." — Eme tudósitás kiegé-
szítésére ide igtatjuk a Máriáról nevezett társulat évi jelen-
téséből a következőket. 

I. S a m o a. Upolu szigete a vicariatus központja, a 
helynök Apiában a szigetcsoport főhelyén lakik. 1863-ban 
tartatott meg itt első izben az urnapi körmenet. Az európai 
hajók árboczaikra lobogókat húztak föl, és egy hamburgi 
hajó 21 üdvlövést adott. Ezen ünnepély oly benyomást tett 
az itteni protestánsokra, hogy többen még catechistáik közöl 
is jelentkeztek nálunk tanitásra. Az appiai leánytanoda 
1864-ki jul. havában nyittatott meg. A catechisták képzőin-
tézetei itt és Clydesdalcban nagy sikert Ígérnek. Itt kezdé 
tanulását a Romában nem rég pappá szenteltetett Gata Joa-
chim. Missiói Sziiz Máriáról nevezett zárdánkban pedig a 
szüzek leány tanítónők et képeznek. 

II . Tonga. A nagy tongai szigetcsoport 3 kisebb csoportból 
áll, egymástól vagy 40 mf. távolságban : Délfelé a szorosabban 
vett tongai szigetek ; középen a haapati szigetek, északon a 
vavani sziget. Legnagyobb ezek között Tonga-Tabu. A kül-
dérek alkalmazkodván a pol. fölosztáshoz a missiót 3 kerü-
letre osztották, állomásaik : Maofoga, Hihifo, és Mua levén, 
a tangai rnissio 1842-ben Chevnon atya által az akkor a ki-
rály mellett még hatalmas methodisták ellenkezése daczára 
alapittatván csak lassan fejlődhetett, a keresztények állhata-
tossága daczolt az üldözésekkel. Bouzet gróf az oceaniai 
franczia birtokok igazgatója segélyére jővén a missionak 
György király vallás-szabadságot adott. Ezóta a nyilt üldö-
zés megszűnt, és a megtérések szaporodtak. A király most 
nem mutat ja magát ellenségünknek, nekünk, a pogányok-
nak és methodistáknak egyenlő szabadságot adván hitünk 
gyakorlatára. Mindemellett a tongaiak most is úgy véleked-
nek, hogy neki a catholicismusrai áttérés sehogy sem tetszik. 
1865-ki jul. 14-én irta Lamaz atya, hogy a maofagai missi-
oban az űrnapja először tartatott ünnepélyes körmenettel, 
ami igen nagy hatást gyakorolt. A tongai szigetcsoporton 
2200 kath. van. 

I I I . Vallis. Ezen sziget, hova (1837.) a mostani hely-
nök mint egyszerű küldér jött, most 3000 hivőt számlál há-
rom állomással. 1863-ban néhány prot. igehirdető, zavarokat, 
idézendök közöttünk, jöttek ide, de minden siker nélkül. 

IV. Tutuna. Ker. községünknek itt egy vértanú halála 
veté meg alapját. Chaval atya 1841-ki máj. 28-án meggyil-
koltatott. Azt mit prédikálása által el nem érhetett, elérte 
szenvedése és az égbeni közbenjárása által ; a szigetbeli la-
kók jóformán magoktól tértek meg, mert néhány hónap 
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múlván a vértanú halála után azonnal kérték a keresztséget. 
Tutunan két állomás van, 2500 hívővel. 

V. Clydesdale vagy Nazareth. A tapasztalás tanította 
arra küldéreinket, hogy ha sikerrel akar juk a protestáns ca-
techisták törekvéseit ellensúlyozni, jól tanított katholikus ca-
techistákra lesz szükség, hanem azt is belátták, hogy ilyenek-
nek képzése a helyszínén költségesebb és nehezebb is, azért 
egy központi intézetet terveztek, hova az egész helynökség 
területéről vétetnének föl fiatal emberek. Ez eredete a cly-
desdali eollegiumnak, mely 10 mérföldre fekszik Sidneytől, 
másfél mföldre Vindsor városától a kék hegyek oldalán. Az 
1865-évi jelentésben olvassuk: Clydesdaleban 15 gyerme-
künk van öt vidékről, tehát különböző nyelvűek, mert majd 
minden szigetcsoportnak saját dialectusa van. Vegyük ehhez 
az angol, franczia, latin nyelvet, és fogalmunk van a nyel-
vek számáról, melyeket Nazarethben beszélnek. Czélunk ca-
techistákat, s ha lehet áldozárokat képezni az Ujakból hi-
tünk terjesztésére. Tanuláson kívül dolgoznak, hogy eltartá-
suk költségeinek legalább egy részét szerezzék meg. Látván 
itt az európaiak munkásságát, iparát és miként használtat-
nak föl ennek termékei isteni tiszteletünk fényének emelé-
sére, látván templomainkat, szertartásainkat lelkesülni fog-
nak, és megtanulják, mikint kell a halál setétségében levő 
testvéreiket az örök élet számára megnyerni. Mult évben 
28 növendék volt Nazarethben, hanem négy áradás tönkre 
tevén veteményeinket, szorgalmunk gyümölcsét, számukat 
le kellett szállítani." Clydesdale-ban lehetne bort, búzát is 
termeszteni, de a gyakori kiöntések, vagy túlságos száraz-
ság nagy akadály. Közép-Oceania holynökségében van 18 ál-
lomás, az emiitett collegiumot ide nem számítva. Helynökün-
kön és a segéd-püspökön kívül működnek a sz. Máriáról ne-
vezett társulatból 24 áldozár, egy bonszülött pap, 7 manista 
testvér, 4 szerzetesnő. A 70 ezeret meghaladó népségben a 
katholikusok számát 12—13 ezerre tehetni. 

IRODALOM. 
(Folytatás) 

A bevezetésben szerző általában az írás és irodalom, 
különösen pedig a zsidó Írásbeli jegyek és irodalom keletkez-
téről, minőségéről szólván átmegy az irodalmi termé-
kekre, melyek közt legrégibbnek vallja a cosmo- és geo-
goniáról szóló okmányt, mely szerénte „wahrscheinlich schon 
in derErzväterzeit niedergeschrieben wurde und das hebräische 
Schriftenthum damit begonnen hat." Nehogy azonban valaki 
nagy súlyt fektessen az irat tekintélyére már csak régisége 
miatt is azonnal hozzáteszi : die Anfänge jeder Geschichte 
eines Volkes treten zunächst aus dem Nebelmeer der Sage 
hervor. Die Sage ist dio Quelle der älteren Geschichte. Der 
erwachte Trieb, nur wirklich Gesehenes mitzutheilen, das 
Wunderbare und Auffallende von der Sago abzustreifen, ist 
die Genesis der Geschichtschi-eibung." (50 1.) Magára a cos-
mogoniára nézve pedig nézete a következő : „Die hebräische 
allgemeine Cosmogonie, wie sie an der Spitze des biblischen 
Schriftthums steht, ist vom Standpunkt einer für jene Zeit 
sehr erklärlichen beschränkten Weltkunde vom Erzähler ver-
fasst worden. Sie ist nur nach dem Vorbilde westasiatisehor 
Cosmogonien in edler Einfachheit dargestellt, von den Ergeb-

nissen der Naturwissenschaft aber so weit entfernt, dass 
wohl kein Besonnener darin eine Theorie der Woltschöpfung 
sucht." (61 1.) 

E szavakban egy nagy mystificatio és egy igen gőgös 
tudatlanság vagy legalább annak affectálása rejlik. A mys-
tificatio ugyanis abban rejlik, hogy a biblia cosmogoniai a 
nyugotázsiai cosmogoniak mintájára, csakhogy nemes egysze-
rűségben van előadva ; máshol is szokása a szerzőnek a né-
peknél divatos hagyományokra hivatkozni, hogy ezeknek ha-
sonlítását a bibliai eseményekhez kimutassa és igy azon kö-
vetkeztetést vonhassa ki, hogy hisz a bibliában is csak az 
fordul elő, mi más népeknél, és azért valamint amazok me-
sék, ugy mese ez is. Holott el kellene ismernie, hogy ezen 
megegyező vagy egymáshoz hasonlitó eseményeknek vala-
mely forrásuknak kell lenni egy alapeseményben, mely bi-
zonyára a bibliában, mint legrégibb könyvben van följe-
gyezve, és ebből származtak a többi népeknél is a hasonló el-
beszélések, nem pedig mintha a biblia vette volna át és dol-
gozta volna föl a különféle népeknél divott nézeteket. Maga 
a szerző által bevallott „edle Einfachheit" is emellett szól, 
ha különben az ily hagyományok összehasonlítása már rég 
bizonyságot nem tenne a bibliai események történelmi igaz-
sága mellett. A gőgös lenézés vagy tudatlanság pedig azon 
állításban fekszik, hogy egy józanul gondolkozó som fogja 
azon cosmogoniában a világ teremtés thooriáját keresni. Az 
ujabb kor legjelesebb természetbúvárai győzelmesen bebi-
zonyították, hogy kutatásaik eredménye a bibliai teremtés-
történet igazsága mellett szól, és igy tapasztalaton nyugvó 
érvet hoznak föl oly ügy valóságáról, mely nem elméleti, ha-
nem mint történelmi tény egyedül történelmi, tapasztalati 
okerőkkel is dönthető el. 

A bibliai cosmogonia megfejtésén, kellő felvilágosításán, 
a természetbúvárok kutatásaival való megegyezésének vagy 
ellenkezésének kimutatásán a legjelesebb elmék fáradoztak 
és méltó is a legjelesebb szellemek versenyére ősi régiségét 
szintúgy mint egyszerűsége mellett is megragadó fönségét 
tekintve. Ezenkívül az egyház, minden féltékenysége mellett 
a szentkönyvek tekintélyét illetőleg igen tág mezőt hagyott 
a vitatkozásnak, minthogy dogmái körébe egyedül azt vévé 
föl, hogy Isten e világot és mindent, mi benne foglaltatik, 
semmiből teremtette, a többire nézve pedig szabad tért enged 
a legelágazóbb véleményeknek. Ezeknek még csak ismerte-
tésébe sem, még kevesbbé lehet szándokunk érvelésükbe, vagy 
megczáfolásukba ereszkedni, annyi be van bizonyítva, hogy 
a rend, mely szerént a teremtés sora itt elöadatik, a dolgok 
természetét tekintve teljesen correct, mi az előadás valósá-
gára nézve nem csekély érvül vehető; adatott légyen a 
teremtésnek ezon egymásutánja akár Ádámnak tudtára, és 
őriztetett meg hü hagyományban, mig irásba is foglaltatott ; 
vagy nyilatkoztatott ki később valakinek vagy épen Mózes-
nek talán schematice valamely képben,mindegy, tartalma két-
ségkívül meglepő. 

Véleményünk szerént e mindenség fejlődésének meg-
határozásában a valótól legtávolabb állanak azok, kik a fej-
lemények mostani módozatából ab analógia indulnak ki. A 
toromtés oly actusa volt a mindenhatóságnak, hogy semmiféle 
hasonmása sincs, és igy abból, hogy a természet mostani tör-
vényei szerént ily módon, annyi vagy ennyi időn át fejlődik 



24 

valami, jön létre, a teremtés processusára semmikép sem le-
het következtetni. Ha a teromtést megengedjük, bizonyára 
mind Isten tökélyeinek, mind a lények természetének legin-
kább megfelelő a szentkönyvnek azon előadása, hogy Isten 
a lényeket tulajdonságaik egész teljében hozta létre, oly ál-
lapotban, hogy képesek voltak azonnal saját föntartásukra, 
terjesztésökre, és csak akkor határozta meg a természet tör-
vényeit, melyek szerént azután fognának magukhoz hason-
lót létre hozni, nemzeni. Az Istentől teremtett Ő3 világ anny1 

évezredeken keresztül oly sok belső változáson ment keresz-
tül, hogy annak most fönlevő romjaiból a keletkezés rend-
jére és módjára biztos alapot nyerni aligha lehet. Igen jól 
jegyzi meg az analogusok ezen eljárására nézve Bosizio, hogy 
az hasonlítható annak tévedéséhez, ki a színpadra kerülvén 
valamely darabnak eljátszása után, az ott heverő fegyverek-
ből, ruhák és diszitményekből biztos következtetést akarna 
vonni, mily darab és mikép adatott ? Elég az, hogy senki 
jobbat nem tudott mindeddig fölhozni, érvényre emelni, és az 
anyag örökkévalósága vagy az önkeletkezés és lassankénti, 
egymásbóli kifejlődés theoriája sokkal nehezebb akár elhi-
vésre, akár megalapításra, mint az Urnák teremtő szava. 
Ezen, a szerző által is mesének mondott cosmogonia tehát 
olyan, mely megszégyeníti a tőle elütő de mindamellett való-
nak hitt theoriáit korunknak ; egyszersmind pedig könnyen 
hihető az is, hogy ez levén legnemesebb egyszerűségű a többi 
népeknél is előforduló cosmogoniák közt, a valót is bizonyára 
legjobban megközelíti, és igy a többi cosmogoniák ennek el-
torzitásai, nem pedig hogy ez a többi cosmogoniák mintájára 
van kigondolva. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— S im o r János herczegprimás ő fömagassága az 

esztergomi jótékony egylet elnökségéhez 300 forintot mél-
tóztatott küldeni oly meghagyással, hogy annak fele a kir. 
városi, fele pedig a vízivárosi, sz. tamási és sz. györgymezei 
házi szegények közt osztassék ki karácsonyi vigaszul. A 
növendékpapság a szent ünnep előestéjén „a szent karáeson-
est" czim alatt akadémiát tartott, az apáczák növeldéjében 
pedig karácsonyfa diszlett; ö herczegsége mindakét intézetet 
szerencséltette magas látogatásával, és az utóbbiban hit-
elemző tanítást is intézett a gyermekekhez. Karácson nap-
ján ő fömagassága végzé az istenitiszteletet, velőkig ható be-
szédben fejtegetvén Istennek Jézus születésében nyilatkozott 
határtalan szeretetét. (I. T.) 

— Az egri növendékpapság egyházirodalmi társulata 
decemb. 15-én tartotta meg védszentjének, a szeplőtelenül 
fogantatott sz. Szűznek tiszteletére évenként rendezni szo-
kott „Mária-ünnepélyt," melyet Mariássy Gábor fölszentelt 
püspök ő mlga jelenlétével méltóztatott emelni. 

— Mariássy Gábor ő mlga legújabban 400 forintot 
nyújtott át az egri érsek ő excjának azon czélra, hogy az ő 
mlga által évenként adandó ezen összeg az érseki főmegye 
legszegényebb tiz állomásán levő segédlelkészek közt osz-
tassék ki. 

— Az I. T-ban Mátyusföldéről inditványoztatik egy 
oly társulat alakítása, melynek tagjai arra köteleznék mago-
kat, hogy kizárólag a kath. sajtó termékeit pártolják és ter-

jeszszék.— Mi már évek előtt javasoltuk ezt, s örvendünk az 
üdvös eszmének újbóli megpenditése fölött; az alakitandó 
kath. status legczélszerübben kezdeményezhetne majd ezen 
ügyben; de addig is működhetik egyesek buzgalma. 

— Gratzban uj kath. lap keletkezett ezen czim alatt : 
„Gratzer Volksblatt." Első számában újévi üdvözlet foglal-
tatik „an unsere Freunde und Feinde;" ezt követi ily föl-
iratú vezérczikk : „Sind wir clerical ?" Sok sikert a jószán-
doku működésnek. 

— Belgiumban a király jóváhagyta az egyházi iskolák 
és alapítványok secularizatioját. Legjobb is lesz még a re-
verendánkat is secularizálni ; viseljék azt az ily kormány-
férfiak vagy tartsák magoknál a szekrényben, és a papnak 
csak akkor adják ki, ha valami tisztkedést kell végezni, 
hogy ekkép épen semmi sajátja se legyen az egyháznak és 
szolgáinak. 

— A viterboi clerus azonnal a város fölszabadítása 
után levelet intézett a szentatyához, melyben a többi közt 
ekkép szól : , ,Quae hie nobis contigerint, quae timuerimus, 
quae passi simus, silentio praeterimus ; scis enim omnia, nam 
qui Te oderunt, ubique eadem audent, praesertim in clerum 
sacrasque virgines. At haec Ecclesiae damna suis hic emolu-
men t s non caruerant ; universi siquidem civium ordines vix 
ut tantisper novos illoä homine3 experti, gubernio Tuo, bea-
tissime Pater, aequissimo et mitissimo ut tenacius ex corde 
devinciantar oportet." A szentatya kegyes válaszában mon-
dá : „Sanctissimam religionem nostram maxime praesenti 
beilo pulsari, eaque potissimum de causa civilem istius San-
ctae Sedis ditionem impeti, nemo est qui ignoret. Id impu-
dentissime profitentur nefarii consilii auctores ; id blasphe-
mia, scommata, cavillationes ephemeridum eius factionis 
apertissime evincunt, id impia et horrenda facinora turbarum 
ab ipsis immissarum ita confirmant, ut in tanta factorum luce 
ne volentibus quidem caecutire liceat." Valóban borzadály 
nélkül alig lehet olvasni, mit vittek véghez a templomokban 
az olasz egység hősei; nem lehet szent az ügy, melynek ily 
védői vannak. 

— Bizonyos Elpin Helena német hölgy, ki Garibaldi-
nak igen szenvedélyes barátnéja, a berlini „Nat. Zeitungé-
ban egy beszélgetést tesz közzé, melyet bámult hősével tar-
tott, ki is a többi közt ezt mondá : „October 24-ét Lemminél 
töltöttem Florenczben, a kormány a helyett, hogy tán aka-
dályozta volna Roma elleni tervemet, megengedte, hogy a 
néphez beszédet tarthassak." Lassan és lassan nagyobb fény-
árad az eseményekre és azok tényezőire; mit a franczia 
kormány férfiai elhallgattak, majd kimondják magok a szent-
szék ellenei. 

Kegyes adakozás. 

A szentatyának a szentbenedeki plebánia-hi-
vek a szombathelyi megyéből : . 3 db. ez. húszast és 2 fr . o. é. 

A chinai kisdedok számára JBuesánszky Jó-
zsef plébános 1 fr . 5. kr. 

Szerkesztői tudósítások. 

K e c z e l r e : Az „Iskolabarát" megszűnt ; a többi meg van ren-
delve. 

P ü s p ö k 1 a k r a : Az 50 f r t . már rég registrálva volt az I. T -
bán ; a másik ügyre nézve megtettük, mit megtehettünk. 

A veszprémi előfizetéseket f. hó 5-én, a pécsieket 6-án kaptuk meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor ál tal (Érkövy, Gnlgóczy 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 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 11-én. 4. 

Előfizothctni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputciza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nvomdai irodájá-
ban, (haltéi- és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

TARTALOM : Alap-rajz. — Allocutio. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Alap-rajz. 
(Vége.) 

Oly korban, mely fölszabadítja a bünt, és ezt a 
papban is inkább gonoszkodásból, mint lelkiismere-
tességből rójja meg; mely neveti a valódi erény le-
hetőségét is, és a legőszintébb jámborságot csak 
szinlelésnek tart ja ; oly korban a merő jámborságon 
alapuló jó példa is elveszti vonzó, utánzásra fölhivó 
erejét, és inkább ész, miveltség, tudomány az, mi te-
kintélylyel, sikerrel léphet föl ; legáldásosb pedig és 
szükséges is, mindkettőnek testvéries szövetkezése. 
Ennélfogva igen óhajtandó, hogy a papság körében 
is, melynek szintén különböző tehetségüekből állnak 
tagjai, figyelem iordittassék azokra, kik jobb tehet-
ségekkel megáldatva, a tudományok és ismeretek or-
szágának is fölavatottjai és igy készültebb harczo-
sok is lehetnek az ellenféllel szemközt/ ki szintén 
észszel, tudománynyal lépvén föl egyedül is csak 
szellemi, értelmi fegyverrel győzhető le. Ez jelenleg 
annál szükségesebb, minthogy más oldalról fölke-
restetnek a tehetségdúsabbak, kecsegtető kilátás 
nyittatik előttök; ha ily körülmények közt otthon 
mellőztetnek, kellő tér nem nyittatik számukra, a 
jobb helyeket mások, bár mi oknál fogva kegyelteb-
bek nyerik el : elkedvetlenittetve vagy elhanyagol-
ják magokat, vagy oly directiot vesznek, mely 
inkább pártolóik felé hajtja őket, és igy szép tehet-
ségeik, szorgalmuk, tudományú inkább mellőzte-
tésöknek mint azt megillető szerencsének lehet for-
rásává, az egyház pedig oly férfiak tevékenységét 
veszti, legalább kellő irányban, kik sok egyebeknél 
sikeresebben léphettek volna föl szent ügye mellett. 
Senki sem szükséges okvetlenül, igaz; és igy egy-
szerre is lehetnek többen, kik összevéve sem szük-
ségesek ; nem is lehet senki oly őrültségig fölfuval-
kodott, hogy ezt magával elhitethetné ; de annyi igaz, 
hogy bizonyos körülmények közt csak bizonyos 

modalitásu emberek tehetnek legtöbbet, kiket tehát 
nem szabad elidegeniteni, hanem meg kell az ügy-
nek nyerni ; mire sokszor elegendő fáradalmaiknak,te-
hetségeiknek elismerő fölcmlitése,oly bánásmód, mely 
nyilt kifejezés nélkül is a tevékenység és fáradsá-
gosan szerzett miveltség megbecsüléséről tanúsko-
dik. Tehát nem azt óhajtjuk, hogy mindenkor má-
sok elé tétessenek, hanem azt igen, hogy hasonló 
körülmények közt reájok is fordittassék figyelem. 
Esz és tudomány mindig kivivhat magának annyi 
fölényt, hogy annak pártolása a netán miatta mel-
ló'zötteket is előnyének elismerésére, és azért meg-
nyugvásra birja; ki azt annyira sem tudná becsülni, 
sokkal vastagabb önérdekünek mondandó, hogysem 
bármily körben avagy helyen a miveltsége miatt 
kitüntetettnél üdvösebben lett volna képes működni. 

Nem akarunk mélyebben ereszkedni azon té-
nyezők fejtegetésébe, melyek a fő- és alrendü pap-
ság közti egyetértés, összhangzatos működés előidé-
zésére, megszilárdítására vezetnek. A ki az embere-
ket czélszerüen akarja kormányozni, azokat nem-
csak lehető tökélyeiknek, hanem tagadhatlanul meg-
lcvő gyarlóságaik-ésszükségleteiknekconiplexximával 
is kell venni. A szeretet, mely egyik alapja a keresz-
tény kormányzatnak, találékony a szivek megnye-
résének, lebilincselésének eszközeiben, a „sedium as-
sistrix sapientia" pedig szerencsés azok alkalmazá-
sában; az emiitetteket is csak azért hoztuk föl, mi-
vel azoknak megpenditését ezen az uton is szüksé-
gesbnek tartottuk kellő figyelemébrcsztés végett; 
az utóbbit azon örvendetes tapasztalásnál fogva is 
mely szerént primás ő herczegsége székvárosában a 
jobb erőket egybegyűjtve azok közreműködésével 
egy irodalmi egyletnek veté meg alapját,mint már ezt 
Győrben is tevé, és hasonló eljárást örömmel ta-
pasztalunk Egerben is ; és igy e főpásztorok kijele-
lik az utat, melyen hatni, ügyeinket emelni, érde-
keinket biztositani magas belátásuk szerént is leg-
czélszerűbben lehet, különösen az irodalom terén 
dühöngő elleneinkkel szemben. 

Ha korunk nagy diplomatája szerént Franczia-
4 
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. országnak nem szabad már csak egy liibát is elkö-
vetni,mert elég az eddig elkövetett sok hiba ; nekünk 
katholikusoknak sincs már semmi koczkáztatni va-
lónk, úgyannyira, hogy már majdnem mindenben 
egyedül a lényegnek megmentésére vagyunk szo-
rítva. Egyesüljenek tehát az erők minden téren, te-
rén a sajtónak is különösen ; különféle irányban egy 
czélra törekvő lapjaink tág mezőt nyitnak mindenki 
előtt, az ismereteknek minden szaka, a tudományok-
nak minden osztálya szerént; vezérelje működésün-
ket mindenben tisztelet, a szükségesekben egyetér-
tés, hódolat; de az igazságért küzdőkhez illő nyílt-
ság, bátorság is. 

Ha talán túlságosnak látszanék aggályunk, 
töprengésünk a jövő iránt, mentse ezt ki azon meg-
győződésünk, hogy mi azt sem alaptalannak, sem 
fölöslegesnek nem tar t juk ; különösen pedig azon né-
zetünk, hogy saját és sorsosainknak is korát, hely-
zetét tekintve a bekövetkezhető válság minket sújt-
hat legérzékenyebben, és azért igyekeznünk kell a 
mit meg lehet nienteni, azt megóvni, és az ellenünk 
zúduló vihar t , mennyiben elveink sérthetlensége 
megengedi, lehetőleg megkérlelni. Ezt tenni egyaránt 
javalja, sőt parancsolja az okosság, a min- magunk 
iránti kötelem, mely sohasem követeli öszszes érde-
keink veszélyeztetését olyas miatt, mi a lényeghez 
netán nem tartozik, és azért annak megmentése, 
vagy tűrhetőbbé tétele végett áldozatul is hozható. 

Ezechias király élettörténetében (IV. Reg. 20.). 
olvassuk, hogy ő Baladan babyloni fejedelem követei-
nek némi kérkedéssel mutatta meg tömérdek kin-
cseit, ez által is némi súlyt akarván kölcsönözni ki-
rályi hatalmának. Az Urnák nem tetszett a dicsek-
vés, a mulandó javakra fektetett ezen önbizako-
dás, és azért kijelentette a királynak, hogy minden 
kincse, unokáival együtt Babylonba fog hurczoltatni 
zsákmányul, fogságba. A hajlott korú király hallva 
e szomorú jóslatot teljes megnyugvással e szavakra 
fakadt: „Bonus est sermo Domini, quem locutus est, 
dummodo sit Veritas et pax in diebus meis." Sem mi, 
sem sorsosaink ily resignatióval nem nézhetünk a 
jövőbe; ki teheti, ám tegye, de a méltó aggályaink ál-
tal ébresztett tevékenységet ezen irányban legyen 
szives nem gáncsolni, mert szeretnők ha lehet, ily 
uton is mind egyházunk igazait megmenteni a zsák-
mányozás gyászos csapásától, mind utódainkat meg-
óvni attól, hogy Babylon hőseinek legyenek egy-
koron eunucliusai, rabszolgái. 

Az egyház, mint t. elődünk mondotta, kész a 
a pokol kapujáig menni az állammali egyezkedésben ; 

a kifejezés erős, a szelídebb igy hangzik: amicus 
usque ad aram ; mindkettőnek azonban ugyanegy a 
jelentése. Az egyháznak nem is volt soha sem szán-
doka, sem czélja, ex professo ellenkezésbe tenni ma-
gát az állammal, vagy a változásnak alávetett kor-
mányformákkal. Természete szerént ő coordinalt ha-
talom az állammal, sem fölötte sem alatta lenni nem 
rendeltetése. Ha némely időben fölötte látszott lenni, 
sajnos körülmények és sokszor magának az állam-
nak fölliivása tette ezt szükségessé ; ha elnyomatott, 
tűrte, de helyzetét rendesnek sohasem ismerte, nem is 
ismerhette el. Az államnak sem fekhetik jól fölfogott 
érdekében, az egyházat szolgai állapotra juttatni, 
mert ez által áldásos erejét bénitja saját kárára. 
Az államnak vagy végkép el kell válni az egyház-
tól és ezt magára hagyva függetlennek elismerni; 
vagy mint coordinált hatalmat kell tisztelnie, üdvös 
czéljában támogatnia, de ügyeibe irányadólag ekkor 
sem szabad avatkoznia. Ez legtermészetesebb álla-
potja az egyháznak ; nálunk ilyennek látszott eddig, 
s mint ilyen egyszersmind alkudozásképes az állam-
mal, mely minőségében engedhet is usque ad aram. 
A tömjénezés az Ur oltárán az egyháznak kizáróla-
gos joga ; ne liiuskodjék az állam az Ura t megillető 
tömjénből csak néhány szemecskét is megtartani 
saját számára; i l latjában megosztozhatik az egyház-
zal, melynek áldásai az egész államot ép ugy illetik, 
mint annak egyes tagjait. 

Jó szándoku működésünkre szeretnők e kettős 
jelleget nyomni: megadni mindenek előtt Istennek, 
mi Istené, de föltétlen bizalmatlansággal, makacsul 
nem vonakodni abban sem, mi az államé. Es ennek 
lehetségesnek is kell lenni, különben vagy az egy-
háznak az állammal, vagy ennek az egyházzal való 
összeférhetlenségét kellene megengedni ; egyik oly 
csapás volna az emberiségre, mely mindkettőre 
szorul, mint a másik. Zsinórmértékül e kettős 
irányban mindkét hatalomnak constitutiója szol-
gál, melyet egyiknek sem szabad ignorálnia. Sok 
bajnak volt és lehet ismét forrása majd egyiknek 
majd mindkettőnek félreismerése, melyből a kölcsö-
nös bizalmatlanság, féltékenység származott. Ha va-
lamikor, most bizonyára szükséges, hogy mindegyik 
tisztába jöjjön erre nézve, és kölcsönös jogtisztelet, 
de kellő, lehető engedékenység alapján is tüzettesse-
nek le a határjelek, melyeken innen vagy tul ve-
szélyeztetnék az oly igen szükségelt kölcsönös egyet-
értés, a közjóra irányzott működés. 

Kötelességünk teljesen megbizni azokban, kik 
e nagy mű létesítésére hivatva vannak és nem is 
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kétkedünk, hogy annak valósításában nemcsak a 
jelen pillanat, nem egyedül a jelen körülmények 
fognak szemeló'tt tartatni, hanem oly biztositékot 
keresendnek, mely a netán ismét fölmerülhető nehéz-
ségek közt is hatalmasabb védgátul szolgáland érde-
keinkre nézve. Magasztos a garantia, melyet az apos-
toli jogokkal, — a melyek nem az absolut kormány-
formálioz, hanem a kath. fejedelmet egyedül megil-
lető szent koronához csatoltattak, és a korona, véle-
ményünk szerént, maga választhatja az orgánumot, 
mely által ezen jogok az egyház javára gyakorlan-
dók — főlruházott király személye, vallásossága, lel-
kismeretéssége nyújt ; mivel azonban az eshetőséget 
is számba kell venni, és megtörténhetik, hogy min-
den fejedelem sem fog lángolón buzogni az egyház 
érdekeiért: nem tagadhatjuk egyéni nézetünket, 
hogy több biztositékot látunk a fölségnek és nem-
zetnek egyaránt felelős ministeriumban, mint csakis 
a fejedelemnek egyéni vallásosságában; ezt II. Jó-
zsef példája eléggé tanúsítja. Hogy a fejedelemnek 
ily rendszer mellett is elég erélyes a vetó-ja, azok? 

kik mélyebben vannak a titokba avatva, talán hoz-
hatnának föl a legújabb időkből is példákat. 

Egyébiránt e tekintetben inkább kötelmeink 
vannak állásunknál fogva, mint jogunk vagy ha-
táskörünk ; de a mennyi ez utóbbiból van, a szabad 
véleményezés terén mindkét irányban föl fogjuk 
használni; készakarva izgágáskodni nem fogunk, sőt 
mennyire lehet, a kormány nemes intentioit gyámo-
lítani nem késendünk, meg levén győződve, hogy 
még az sem mindig üdvtel en valóban, mi első pilla-
natra olyannak tűnik föl, kivált ha a régiből, mihez 
különben hozzá is kell szoknunk, valamit feledni tu-
dunk. A mindent nivellirozó korszellemnél fogva re-
ánk, ugy látszik, némileg a lemondás ideje követke-
zett be; a helyzet még veszélyesebb csak akkor le-
hetne reánk nézve, lia mindenre, mi körülöttünk tör-
ténik, szemet-hunyva működnénk. 

Ily irányban, ezen az alapon akarván működni, 
bizalomteljes tisztelettel kérünk mindenkit, különö-
sen, kik szellemi kincseikkel eddig is gyámolitották 
e lapokat, kegyeskedjenek nehéz, és netáni félreérté-
sek által még inkább megnehezithető föladatunkban 
támogatni, részvétükkel pártfogolni bennünket. 
Nyitva álland e folyóirat minden, még, lia történ-
nék, az ellenünk forduló véleménynek is, csak a 
szentügy földerítésére, emelésére szolgáljon, mely 
előtt el kell törpülni minden személyiségnek. Viszo-
nyaink, külsők és belsők, oly bonyolódottak lehet-
nek, hogy még a különben biztos delejtű is sokáig 

inoghat, mig kellő helyzetét föllelheti. Ne anathema-
tizáljuk ilyenkor egymást, tisztuljanak az eszmék, 
világosodjék a helyzet békülékeny, tanulékony esz-
mecsere által, és győzzön ami jobb, mert ez közelebb 
áll Istenhez, kinek szent nevében indulunk nehéz 
munkánkra. Pollók János, 

felelős szerkesztő. 

Saiictissiini Domini Nostri 
f i i 

«livina Provident ia PAPAE IX. 
ALLOCUTIO 

H A B I T A I N CONSISTORIO S E C R E T O 
Die X X . decembris M D C C C L X V I I . 

Venerabiles Fratres. 
Dives in misericordia Deus, qui consolatur nos in omni 

tribulatione nostra, moestis rebus jucunda permiscet, Vene-
rabiles Fratres, ut in eo semper sperantes, nullisque deterriti 
difficultatibus pergamus alaeriori usque animo justi t iae iter 
insistere, et Ecclesiae suae sanctae causam impavide propu-
gnaro, omnesque vires ad Apostoliéi ministerii Nostri partes 
expleiidas intendere. Omnes profecto vident, quanta divinae 
suae bonitatis argumenta praebere dignetur clementissimus 
Dominus inter gravissimas calamitates, quibus in bac tanta 
temporum iniquitate ubique afflictatur Ecclesia, et haec Apos-
tolica Sedes premitur, atque inter maxima, quibus undique 
cingimur, pericula. E t sane dum Satanas, ejusque satellites, 
et filii, horrendis quibusque modis contra divinam nostram re-
ligionem, contra Nos, et hanc Petri Catliedram furere , et sae-
vire, ac infelicissimae Italiac populos, ex parte longe maxima 
Nobis devotissimos, divexare non cessant, misericors, ac mi-
serator Dominus miris ostentis adest Ecclesiae suae, adest 
Nobis, et omnipotenti sua auxiliatur virtute. Enimvero, Ve-
nerabiles Fratres, omnes catholici Orbis Sacrorum Antistites 
aretissimo fidei, caritatisque vinculo Nobis, et huic Sanctae 
Sedi in dies obstricti unanimes, et id ipsum sentientes, qua 
voce, qua scriptis, rei catholicae causam defendere, et Nos, 
et banc Apostolicam Sedem omni ope juvare non desinunt. 
Atque etiam laici viri, in magnis publicisque per Europam 
congressibns, suam attollunt, vocem ad catholicae Ecclesiae, 
et hujus Sanctae Sedis jura tutanda, et ad civilem Nostrum, 
ejusdemque Sedis Principatum vindicandum. Quae ejusdem 
civilis Principatus causa in parisiensi praesertin Senatu, et in 
Collegio legibus ferendis nuper fuit unanimis prope suffragiis 
ac sententiis splendide et magnifice propugnata, bonis omni-
bus plaudentibus et exultantibus. Catholici autem populi 
abominandam inimicorum nostrorum perfidiam vehementer 
détestantes, publieis, ac splendidis significationibus filialem 
suam erga Nos, et hanc Sanctam Sedein pietatem et venera-
tionom declarare, et continuis largitionibus Nostras, ejusdem-
que Sedis angustias sublevare gaudent, atque utriusque sc-
xus fidoles, licet pauperos, suo aore Nobis opitulantur. Ac 
praesto sunt inter Ecclesiasticos, Laicosque Viros, tum cla-
rissimi Scriptores, qui suis operibus, tum disertissimi oratores, 
qui suis sermonibus in publieis quoque conventibus veneranda, 
et inconcussa justitiae, veritatis, et hu jus Apostolicae Sedis 
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jura diligenter sapienterque defendere, et adversariorum men-
dacia refellere summopere gloriantur. Quamplurimi autem 

viri, nobilissimo etiam genere nati, ex omnibus fere regioni-
bus religionis causa excitati, propriis familiis, ae etiam uxo-
ribus, filiisque relictis, ad hanc urbem certatim coneurrunt, 
et omnibus despectis incommodis a c periculis, Nostrae militiae 
riomon dare, et pro Ecclesia, pro Nobis, ac pro civilis Nostri, 
et hujus Sanctae Sedis Principatus defer,sione* vitam ipsam 
profundere non dubitant. Nec desunt catliolici parentes, qui 
religionis spiritu ineensi filios suos etiam unigenitos ad hujus 
Sanctae Sedis causam tuendam mittunt, et illustre Machabeo-
rum matris aemulantes exemplum, illos pro hac causa san-
guinem fudisse gloriantur, et gaudent. 

Accedit etiam ut populi civili Nostrae ditioni subjecti, 
quamvis nefariis omnis generis insidiis, minis, damnisque a 
perditissimis hominibus exagitati, tamen stabiles, et immoti 
in sua erga Nos, et hanc Sanctam Sedem fide permaneant. 
Quos inter profecto eminot Romanus Populus, Nobis penitus 
dilectus, summisque laudibus decorandus, cum fere omnes 
cujusque ordinis, gradus, et conditionis hujus Almae Urbis 
cives singulari Nos affectu et obgequio prosequi, ac civili No-
stro, et Sanctae hujus Sedis Imperio obtemperare, Nobisque 
succurrere summopere gestiant. Nostis autem, Venerabiles 
Fratres, qua fidelitate Nostri milites, omni certe laude dignis-
simi, excellant, et qua admirabili virtute ipsi contra scelestis-
simnrum hominum turmas depugnarunt, et quanta cum glo-
ria in acio mortem pro Ecclesia occubuero. Ae probe scitis, 
Serenissimum ac Potentissimum nobilis, et gencrosae Galliae 
Nationis Impcratorem, gravissima Nostra considerantem pe-
ricula, strenuos suos misisse milites, qui cum praestantissimis 
eorum Ducibus, omni alacritate et studio, in Nomentano prae-
sertim, et Eretino certamine, Nostris militibus auxilium dare, 
et cum ipsis fortiter dimicare, et pro hac Sancta Sede cum 
summa sui nominis laude mortem oppetere laetati sunt. Neque 
ignoratis quomodo in sacrarum praesertim expeditionum re-
gionibus, Deo auxiliante divina evangelii lux quotidie 
magis effulgoat, ac sanctissima nostra religio majora incre-
menta suseipiat, et sedentes in tenebris, et umbra mortis, de-
pulsa mentis caligine ad sanctae matris Ecclesiae sinum con-
fugiant, et quomodo ubique varia pia instituta quibusque 
cliristianae civilisque societatis classibus, et neco ssitatibus vel 
maxime utilia in dies augeantur. 

Quae quidem omnia a Nobis breviter commeinorata, ac 
multiplices impiorum hominum insidiae miro modo detectae, 
ac dissipatae, luculenter ostendunt quomodo omnipotens, et 
misericors Dominus, in cujus manu sunt hominum corda, 
Ecclesiam suam mirifice tueatur, defendat, et evidentissime 
confirmet inferi protas nunquam adversus earn esse praevali-
turas, Ipsumque Nobiscum esse omnibus diebus usque 
ad consummationem saeculi. Itaque, Venerabiles Fratres, ma-
ximas, ac iinmortales clementissimo misericordiarum Patri 
pro tot acceptis beneficiis semper agamus gratias, omnemque 
spem, et fiduciani in Eo unice collocantes, non desistamus fer-
ventissimis precibus Ipsum exorare, ut per mérita Unigeniti 
Filii sui Domini Nostri Jesu Christi pergat Ecclesiam suam 
ab omnibus eripere calamitatibus, ac nos liberare a Nostris, 
Suisque inimicis, eorumque impia consilia, et desideria con-
fundere, et dissipare. Atque etiam Eum deprecemur, ut eos-

dem inimicos, atque etiam illos, qui contra Nos pugnantes in 
Nostrorum militum potestatem redacti, omnique caritate a 
Nobis tractati, in sua pertinacia persistunt, ad salutarem poe-
nitentiam, ac rectum justitiae tramitem reducere dignetur. 
Quo vero facilius annuat Deus precibus nostris, deprecatores 
apud Eum indesinenter adhibeamus primam quidem Inimacu-
latam Deiparam Virgincm Mariam, quae omnium nostrum 
est amantissima mater, ac potentissimum christianorum au-
xiliura, quaeque quod querit invenit, et frustrari non potest : 
deinde vero Beatissiinum Petrum Apostolorum Principem, et 
Coapostolum ejus Paulum, omnesque Sanctos Caelites, qui 
cum Christo regnant in caelo. Antequam vero dicendi finem 
faciamus Nobis temperare non possumus, quin méritas am-
plissimasque laudes tribuamus, et gratissimi animi Nostri sen-
sus iis omnibus, et singulis profiteamur, qui Nostram, hujus 
Sanctae Sedis, Ecclesiaequo causam, tum voce, tum scriptis, 
tum subsidiis, tum alia quavis opera, ac vei ipsius vitae dis-
crimine, tanta cum sui nominis gloria propugnare contendunt. 
Atque haud omittimus in omni oratione, et obsecratione, cum 
gratiarum actione, Deum, a quo omne datum optimum, et 
omne donum perfectum descendit, humiliter, enixeque pre-
cari, ut istos omncs Ecclesiae suae filios Nobis carissimos, ac 
strenuissimos ejusdem Ecclesiae defensores, uberrimis quibus-
que dfvinae suae gratiae donis, omnibusque caelestibus suis 
benedictionibus cumulare velit. 

Az egjliáz és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

A tudománynak mint ilyennek azon föladat jutott, hogy 
a dolgok utolsó végokait fürkészsze és elemezze,1) valamely 
dolog végokának ismerete pedig egyszersmind rendeltetésé-
nek tudománya is, mely tudomány, ha a létezők összletére 
terjeszkedik, a bölcseség lényegét toszi.2) — De mivel a hit-
ben mindkettőt föltaláljuk, mivel a hit, a szellemi és anyagi 
mindenség végokát és végczélját, azaz rendeltetését ismer-
teti meg velünk : önkényt következik, hogy a hit az, mely-
ben minden valódi tudomány, minden valódi bölcseség gyö-
keredzik. 

A mit ekként a dolog természetéből lehozunk, arra a 
tudományos haladás történetének minden lapján fényes bizo-
nyítékot találunk. Tagadhatatlan, hogy a kereszténység ke-
letkezése óta a tudomány minden ágában, főképen pedig az 
alap- és főtudományban, a bölcsészetben, nagymérvű haladás 
történt. Mennyire nem múlják fölül Aristotelest, aquínói sz. 
Tamás vagy péld. Leibnitz állam- és népjog, lélek- és er-
kölcstan, avvagy a hittan akár csak legkezdetlegesebb kér-
déseire nézve is ; mennyivel fölötte állnak Ágoston és a ke-
resztény ó-kor oskolái Plato és az akadeiűiák fölött! Igaz 
ugyan, Plato külalakra nézve utánozhatlan, párbeszédeinek 
művészi tökélyét senki sem érheti utol, és a fogalmak éles és 
kimeritö körvonalozásában Aristotelest fölülmúlni majdnem 
lehetetlen ; de annak daczára is a mi keresztény bölcseink 
véghetetlenül meghaladják mind a kettőt okoskodásuk biztos 
és alapos volta, valamint azon könnyüség által, melylyel le-
hozásaikat teszik, azon világosság által, mely bölcseimi ered-

' ) Arist. Metaph. I, 1, 2. Thom. Aquin. in h. 1. 
-) Thom. A<]um. c. goat. I, 1. 
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menyeiken elömlik, s mely által azok az összes keresztény-
ség köztulajdonává váltak. 

De nem csak saját geniusuk felsőbbségének köszönik 
iróink és atyáink emez elsőségét ; — a bit vala azon iránytű, 
mely őket vezérlé a legbonyolultabb kérdésekben, melyek-
nek megfejtése lehetetlennek látszott Plato előtt, miért is 
viharos tengerhez hasonlitá, melyen a gyarló véges ész töre-
dékeny sajka gyanánt hányattatik ; a hit vala azon irányzó 
csillagzat, melyet szemeik kerestek, mint sötét tyjelen a kor-
mányos keresi az éjszak csillagát, hogy állása szerént eliga-
zodva keresse és találja a biztos parthoz vezető utat, — és a 
hit vezérfonalán indulva, hamarább, könnyebben, de szeren-
csésben is oldák meg ama kérdéseket, melyek megvitatása 
körül a classicai ó-kor legjelesbjei hiában fáradtak. 

S innen van, hogy „haladás" azon alapon kivül, me-
lyet a hittudomány letett, hogy mondjuk u. n. haladás a ke-
resztény elvek ellenére teljességgel lehetetlen. Megkísérték 
azt a tizenhatodik században és az ősi egyháztól a régi hit 
reformatiojának álarczája alatt elszakadva annak örökérvé-
nyű elveit is lábbal taposták, a philosophiának egy uj, fényes 
korszakát Ígérve, melyben, mint a „fölvilágosodottság" uj 
századában az Isten és emberröli tudomány, eddig ismeret-
len alapokon uj lendületet nyerve, gyökeres átalakuláson 
menend keresztül. — Egy perczig ugy látszott, mintha a 
rationalismusé lenne a jövő, azon tané, mely a félszegség és 
habozás jellegét nyilván hordja homlokára sütve, mely épen 
ezért a féltudósok, az elmegyengék kedvencz rendszere. — 
De uralkodása rövid ideig tartott, csakhamar a pantheismus 
lépvén helyébe, mely nem egyéb, mint épen a rationalismus 
szigorú következetességgel levont corollariumainak fogla-
latja, mely corollariumok fogalmazásától annak követői épen 
félszegségök- s habozásuknál fogva irtóztak ; — mert lia az 
emberi értelem minden igazságnak, tehát az isteninek is zsi-
nórmértéke, mint ezt a rationalismus állitja ; és ha csak az 
igaz és való, mit a közönséges ész ilyennek elismer és fölfog, 
akkor ez csak jogosan és következetesen cselekszik, midőn 
maga magát hirdetve Istennek, magán kivül mást el nem 
ismer, meg nem tür. — De hasonlóképen ennek dicsősége is 
csak mulandó volt. Megjelent a materialismus és rideg kéz-
zel széttépve a magát istenítő halandó büszke álomképeit az 
oktalan állatok közé veté őt. 

Lát juk ebből, hogy rationalismus, pantheismus és ma-
terialismus csak ugyanazon egy láncznak gyuriii, a keresz-
ténység ellenes rendszerek fokozata ; a második tévely az 
elsőnek, a harmadik viszont a másodiknak lévén kiegészí-
tője. — De haladást e rendszerek épen nem jeleznek; nem 
tartalmaznak semmi ujat, csak ismétlései azok régen elavult 
világnézleteknek és mint ilyenek a régi pogány idők egyes 
műveltségi epocháira emlékeztetnek. — A személyes Isten-
beni hitet és az erkölcsi törvény absolut lételét a régi görög 
sophisták csak ugy tagadták, mint napjaink rationalistái. Az 
eleai oskolák ezer esztendővel Spinoza előtt hirdették a mo-
nismus tanát ; — Epicur és Lucretius kézzolfoghatólag mu-
ta t ják, mily haladást tőn a materialismus mar ciz O-ÍÍ orban, 
jóval Krisztus megjelenése előtt. 

Régen elavult dolgok, a kereszténység szellome által 
már régen meghaladot t álláspontok ezek, melyrek eme rend-
szerekben újra fölélednek és ezredéves sírjaikból kibújva 

kisérteties testekben megújítják a kereszténység elleni liar-
ezot, melyben már egyszer megverettek. A hazugság szelleme 
az, mely a dölyífel, szenvedélylyel és vétekkel szövetkezve 
a halandó keblét dúlja, vég nélkül folytatva elkeseredett 
harczát a jobb elemekkel eme világ birtokáért. — Régi baj 
ez, de korántsem haladás ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 3-án. A szent-István-társulat tegnap dél-

után tartotta ezévi első választmányi ülését. Gróf Cziráky 
János ő excja mint elnök az elnöki széket a társulatnak je-
lenvolt idősb védnökének, a társulat körül úgyis örök érde-
mekkel biró egri érseknek, ft. Bartakovics Béla ö excjának 
engedte át. Igazán szép beszédében a nm. grófelnök érdekes 
visszapillantást tett a lefolyt évre, a politikai téren nyert 
vívmányokra, melyek az egyháznak bár küzdelmeket idéz-
hetnek elő, de a katholikusok tömörülése mellett a virágzás 
aoráját nyithatják meg sz. vallásunknak is, a társulatot pedig 
mindenesetre kettőztetett munkásságra hívják fel. 

Nem kevesbbé ékes beszéddel fordult a választmány 
nevében ft. Szabó Imre apát s cultusministeriumi osztályta-
nácsos ur a nm. gróf elnök úrhoz, kinek és főúri családjának 
kiemelé példás vallásosságát, melyet csak nem régis a péter-
fillérek gyűjtésekor mintegy szent megszégyenüléssel szem-
léltünk. Miután még az elnök kérelmére a nm. egri érsek a 
jelenlevőket mind megáldotta, megkezdetett a tanácskoz-
mány a decemberi ülés tanácskozmányi jegyzökönyvének 
fölolvasásával s hitelesítésével. Legünnepélyesebb momentu-
mát képezte az ülésnek IX. Pius szentséges atyánk levelének 
fölolvasása. A mult évi közgyűlés t. i. ő szentsége iránti tör-
hetlen ragaszkodását fejezte ki, s a í'm. hg.-primást megkérte, 
hogy e hódolat kifejezését szentatyánk elé juttatni kegyes-
kedjék, mit ő herczegsége a legnagyobb készséggel megígért. 
E hódolati föliratra érkezett levél teljes szövege szerént igy 
hangzik : 

P I U S PP. IX. 
Vonerabilis Fráter , Salutem et Apostolicam Benedi-

ctionem. Tuae ad Nos observantissimae pervenerunt Litterae, 
quibus significas, in generali conventu Societatis S. Stephani 
VI. Iduum proximi monsis Octobris a pluribus Vencrabilibus 
Fratribus Sacrorum Hungáriáé Antistitibus, et a Laicis íide-
libus Pestini habito initum fuisse consilium edendi, ac dif-
fundendi optimos libros,qui salutari doctrina conscripti valeant 
in hac potissimum tanta temporum iniquitate, tantaque contra 
divinam nostram religionem insectatione, et rei catholicae 
causam tueri, ac tot nefarias adversariorum insidias detegere, 
et perniciosissimos eorum errores refeilere, et profligare. De-
nuntias etiam, venerabilis fráter, commemoratac Societatis 
Sodales singulari Nos, et hanc Petri cathedram pietate et ob-
servantia prosequi, illosque una Tecum vehementer dolere 
gravissimas Kostras angustias, et acerbitates a teterrimis Dei, 
hominumquo hostibus ma gis in dies exeitatas. Quocirca iidein 
Sodales una Tecum non cessant ferventissimas Deo adhibere 
preces, ut Ecclesiam suam sanctam a tantis, quibus ubique, 
et in infelicissima praesertim Italia miserandum in modum 
premitur, calamitatibus eripiat, et infirmitatem Nostram tot 
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angustiis et angoribus afflictam omnipotenti sua virtute atlju-
vet, roboret, defendat, et omne3 Ecclesiae, et apostolicae 
hujus Sedis inimicos humiliet, disperdat, illosque de impieta-
tis barathro ad rectum justitiae, salutisque tramitem reducat. 
Quae omnia non mediocri certe solatio, et consolationi Nobis 
fuerunt, et gratissimum Nobis accidit consilium in comme-
morato conventu susceptum optimos vulgandi, ac dissemi-
nandi libros Qua de re Tibi aliisque omnibus, qui eidem con-
ventui interfuerunt, vehementer gratulamur, meritasque tri-
buimus laudes. Denique hanc etiam occasionem libentissime 
amplectimur, ut iterum testemur et confirmemus praecipuam 
Nostram in Te benevolentiam. Cujus quoquo pignus sit apo-
stolica Benedictio, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, venera-
bilis frater, et gregi Tuae vigilantiae coneredito, cunctisque 
praedictae S. Stephani Societatis Sodalibus peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 14. Novembris anno 
1867. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimosecundo. Pius PP. IX. 
Fölolvastatott azután az encycl. bizottmány jelentése. 

A nevezett bizottmány alapul vévén az utolsó közgyűlésnek 
idevonatkozó végzését, javallotta : hogy 1) a kisebb mérvre 
szorítandó encyclopoedia legfölebb 8 —10 kötetre terjedjen; 
2) évenkint egy 50 ivből álló kötet kiadassék ; 3) 1868-ban 
az I. kötet okvetlenül kiá'.littassék ; 4) külföldi dolgokra s 
tudományos tárgyakra a terjedelmet illetőleg a Brockhaus-
féle kisebb négykötetes Conversations-Lexicon vagy Herder 
encyclopoediája ; a hazai dolgokra némi utmutatóul szolgál-
hatna Vállas : „Nemzeti encyclopoediaja." Végre javaslat 
tétetik az irói honoráriumra s a szerkesztő dijára, a szer-
kesztő választására, és a már beküldött, de eddig föl nem 
használt czikkek mikénti honorálása iránt. 

A legtöbb pontban az igazgató-választmány megnyu-
godott ; élénkebb eszmecserét idézett azonban elő az a kér-
dés : valljon az uj, kisebbmérvü encyclopoedia elül kezdes-
sék-e, vagy pedig folytatását képezze az eddig megjelent 
résznek? Az egri érsek ő excja és többek alapos fölszólalása 
után határozatba ment, miszerint ajánltassék a legközelebb 
tartandó közgyűlés figyelmébe, hogy oeconomiai szempontból 
is most az encyclopoediának csupán folytatását határozza el 
az ajánlott kisebb mérv szerint, és a mostani alak megtar-
tása mellett ; — ha ekként az encyclopoedia befejeztetik, a 
választmány és közgyűlés döntse el akkor, valljon czélsze-
rünek itéli-e, hogy az eddig megjelent rész az ezután meg-
jelenendő folytatáshoz arányosittassék. 

Olvastatott továbbá a „Társalgási körök" alakítására 
tett indítvány tárgyában kiküldött bizottmány jelentése. A 
bizottmány elvben „társalgó körök" alakítását helyeselvén, 
javasolta, hogy az alapszabályok I. §-a ekként módosit-
tassék : 

A kezdetben „Jó és olcsó könyvkiadó társulat" elneve-
zéssel és a bold. Szűz oltalma alatt, egyházi és világi katho-
likusokból alakult egyesületnek, mely fensőbb helybenha-
gyással magát „Szent-István-társulat"-nak a bold. Szűz és 
sz. István első apostoli király oltalma alatt — czimzi, czélja : 
a kath. szellem ébresztése, ápolása, szilárdítása, melynek el-
érésére eszközökiil szolgálnak : 

a) Épületes és hasznos könyveknek, képeknek és fo-
lyóiratoknak kiadása és terjesztése ; 

b) Pesten a társulat székhelyén, és vidéken is, hol ezt 
a társulati tagok létesíthetik, a társulati czél fölkarolására 
„társalgó körök alakítása." 

E körökre nézve zsinórmértékül kimondandó lenne : 
a) Mind a pesti, mind a vidéken alakulandó társalgó 

körök saját kebelökből választanak egy évre ügyvezetési 
elnököt és helyettes elnököt. 

b) A pesti társalgó kör a szent-István-társulat helyisé-
gében hetenkint legalább egyszer, rendesen szombaton, az 
esti órákban jő egybe érintkezés és eszmecsere végett. 

c) A társalgó-köri elnökségnél tett előleges bejelentés 
mellett tarthat bármely társ. tag élőszóval előadást vagy föl-
olvasást a társulat czéljainak szellemében. 

d) Minden társ. tagnak szabadságában áll a társalgó 
körbe vendéget bevezetni. 

e) A társalgó körök egyes fölolvasásokat kiadás végett 
ajánlhatnak az igazgató-választmánynak; mely ezen fölol-
vasások kiadása vagy el nem fogadása iránt saját szabályai 
szerint fog eljárni. 

Az igazgató-választmány e javaslatot minden észrevé-
tel nélkül magáévá tette s elfogadás végett a közgyűlésnek 
fogja ajánlani. 

A legközelebbi közgyűlés idejére nézve a nm. gróf-
elnök értesité a választmányt, hogy e tárgyban a fm. her-
czogprimáshoz irt, de tőle eddig még választ nem kapott ; 
mihelyt azonban ő herczegségének válaszát veszi, azt hiva-
talos uton azonnal közzé fogja tenni. 

Következett még néhány mű bemutatása s az ügynöki 
és pénztárnoki kimutatás, mely utóbbiból meggyőződtünk, 
hogy a társulat anyagi állása elég kedvező, az idén is a meg-
takarított összeg mintegy kétezer forintot tevén. F. 

MÜNCHEN, 1867. sept. Gresser ministerünk fáradhatat-
lan : erőszakkal is boldoggá akar ja tenni a kormányzatára bí-
zott népet.Miután az ünnepek eltörlésén fáradozott,most a köz-
oktatást akar ja reformálni. Megemlékezvén talán arról, hogy 
Bajorország félszázad alatt legalább néhány tuczat „nagy is-
kolai reformok" által boldogitatott (!) lehető elővigyázattal jár 
el. Fensőbb tanügyi tanácscsal veszi magát körül, melyben a 
divatos haladás emberei ülnek, csak az egyház nincs képvi-
selve. Tanügyi törvényjavaslatának alapelve : hogy az egy-
házi közegeknek az elemi iskolai ügyre befolyását a lehető 
legkisebb mértékre kell szorítani. Aki a papságnak Bajor-
országban jelen helyzetét szemben a tanodával ismeri, nem 
lehet kétségben eme alapelv jelentősége iránt. Annyit jelent, 
mint az egyháznak tökéletes kizáratását. „Az elv — úgy-
mond — hogy a tanítás vezetése mindenben az államot illeti, 
szigorúan föntartandó." Tehát kizárólagos iskolai egyedáru-
ság az, mit Gresser az állam részére követel. Senki, semmi-
féle egyházi férfiú még kátét sem tanithat az állam enge-
délye nélkül. Az állammonopolium kiterjed még a magánok-
tatásra is. Szigorú büntetés szabatik azokra, kik gyermekei-
ket az állami tanodába nem adják. Ami az egyházat illeti — 
mondja nagy büszkén a tervezet — küldetése szerént hozzá 
csak a vallási oktatásrai fölügyelet tartozik. Tehát nagy ke-
gyelemből ezután csak az fog megengedtetni, hogy itt-ott, 
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egy vagy félórán át vallási oktatást adhasson. Leggyülölete-
sebh o dologban az, hogy még a papság befolyását is föl akar-
ják használni arra, hogy e zsarnoki rendszert elfogadtassa 
a néppel, és a papságot kivitelével megbízni. A lelkész kény-
szeríttetik, hogy a helyi iskolai bizottmány tag ja legyen, mely 
a községfőnökből, tanítóból, és néhány családatyából alakit-
tatik. Ezen bizottmány a tanítás technikai igazgatásába be 
nem avatkozhatik, moly külön felügyelőkre bizatik, mert ez, 
mint a tervezet mondja — részletes szakismeretet tanusit, ami 
a bizottmánynál föl nem tehető. A falukon a lelkész bízatnék 
meg az elnökséggel, és igy a büntetések kimérésével is meg-
bízatnék. A tervezet nem volna teljes, lia e gyűlöletes szerep 
is a lelkészre nem liárittatnék, mintegy az egyház némi 
fosztogatása nélkül. Faluhelyen a sekrestyés és orgonista 
jövedelmei a tanítónak hagyatnának, ki e szolgálatokat 
egy segéde által teljesíttetné. Tudni kell, hogy legtöbb 
helyen a tanítók jövedelmei épen ama szolgálatokból jönnek, 
és hogy az iskolaház a parochia tulajdona. Elveszik tehát az 
egyház jövedelmeit, hogy creaturáiknak adják. íme fővoná-
sai Grosser és bajor mandarintársai tervezetének. Komolyan 
lehet kérdeni : ha valljon ezen emberek nem fizettetnek-e Po-
roszország által, mert ily dolgok után nem maradna egyéb 
hátra a bajor katholikusoknak, mint a Poroszországgali egye-
sülést kivánni, mint a mely e tekintetben is tűrhetőbb sorsot 
biztositana számukra. 

LONDON, sept. Az izgalom és egyenetlenség ujabb 
magva szóratott az anglicán egyház körébe a canterburi 
érsek egy körlevele által, mely e hó 24-kére zsinatot hirdet. 
A körlevél az anglikán püspökökhöz Angliában, Skótiában, 
Irhonban, Canadában, Északamerikában s a coloniákban in-
téztetett. Ha mindannyian megjelennének, számuk 75-re 
emelkednék, de már is többen kijelonték, hogy nem fognak 
jönni. Ezen zsinat első eszméje 1865-ben támadt, de a jelen 
elhatározás a Times vallomása szerént a jelen pápa által léte-
sített „nagy katholikus egyházgyülekezetek" utánzásában 
leli magyarázatát, 1865-ben előbb az anglikán egyház püs-
pökei Canadában, később az alpapság Angliában, szemben a 
kormánynak, a királyné titkos tanácsának a Colenzo és más 
ügyekben követett eljárásával, szükségesnek találta az ál-
lamegyház hitét fenyegető tévelyek, kérdések fölötti zsinati 
tanácskozmányt. Az akkor jelzett baj óriási módon növeke-
dett, de a melyen a jelen zsinat sem segithetend. Látszik ezt 
érezni az érsek, ki körlevelében mondja, hogy e zsinat nem 
lehet illetékes hitbeli ügyekben döntő határozatokat hozni. 
De ha igy áll a dolog, mire való a zsinat ? Nem fogja-e ujabb 
jelét adni az anglikán püspökség tehetetlenségének, érdemes 
volt-e emiatt a tengerentúli testvéreket meghívni, miután hit 
és fegyelem tekintetében csak az állam alázatos szolgái ? Az 
államegyháznak a hit dolgában is legfőbb fóruma a titkos ta-
nács, melynek tagjai az államnak tett szolgálatokérti érde-
mek miatt minden tekintet nélkül hitbeli meggyőződéseikre 
hivatnak oda. Mit akarhat tehát a püspöki zsinat? Pro-
grammja nagyon szerény,az érsek 3 nap alatt kimerithetőnek 
hiszi. Első nap a zsinat foglakoznék a kereszténység egyesí-
tésének nagy kérdésével. Mit fognak tenni a püspökök e nagy 
probléma megoldására? Egy határozatot foglalmazandnak, 
melyben a gyülekezet mély fájdalmát fejezi ki, melylyel a 

püspökök Jézus Krisztus nyájának szétszórtságát tekintik . . . 
„Azért ünnepélyesen kijelentjük hitünket, hogy a jövő egye-
sülésbeni reményünket azon iparkodásban látjuk, melylyel 
mindenkinek törekednie kell urunkkal mindinkább egyesülni 
egyenkint, ima által közbenjárásáért esedezvén, és a szeretet 
szellemét müveivén, hogy a kereszténység minden részeiben 
terjeszszük a liő kivánatot visszatérni a még meg nem osz-
tott egyház hitéhez és fegyelméhez, a mi az anglikán refor-
matio föelvét képezte." IIa ezen határozat azt jelenti, hogy 
az anglikán főpapoknak dolgozni kell megtérésükön vissza-
térvén atyáik hitéhez és azon püspökök hitéhez, kik a refor-
matio előtti korban székeiken ültek, akkor minden katholi-
kusnak tapsolni kellene, de félő, hogy nem azt jelenti, tekint-
vén a határozat utolsó mondatát. Egyébii'ánt a szándék az 
ős egyház hitéhez és fegyelméhez visszatérni dicséretes volna. 
De egy zsinat tantekintély nélkül, miként fog ily ügyben ha-
tározhatni ? A második nap a telepitvényeken levő egyházak 
ügyeinek leend szentelve. A püspökök tanácskoznának arról, 
ha kivánatos-e, hogy azon püspöki megyék is egyház- tar-
tományi szervezést nyerjenek ? De itt is a kezdeményezés 
inkább a kormányt illeti, miután az ügynek a parlamentben 
megszavazandó törvény által kell szabályoztatni. Ugyanazon 
ülésben döntetnék el, mily biztosítékokat kelljen az anya-
egyháznak a colonialis egyházaktól követelni mint a lelki és 
egyházi közönség föltételeit ? De nem ellenmondó, és absur-
dum-e követelni akarni biztosítékokat azon anyaegyháznak, 
mely tantekintély hiányában a maga keblében sem képes a 
hitegységet biztosítani ? A harmadik nap végre a missiok 
ügyének leend szentelve. Méltán kérdi a Times, érdemes 
volt-e távol földről egybehívni a főpapokat oly gyűlésre, 
melynek csak a lehetetlenség kimutatására leend alkalma. 
Mi bennünket illet, hiszszük, hogy az angol nép helyes érzéke 
a hiu törekvésekből gyakorlati következtetéseket vonand, 
melyek őt az igazsághoz közelebb hozandják. Isten megál-
dandja talán az egység felé irányzott törekvéseket. Néhány 
hónap múlván azon egyház, melynek van tekintélye, hit er-
kölcsi és fegyelem dolgában határozni, szavát emelendi szin-
tén egységre hiván föl a népeket, és akkor az anglikán püs-
pökök lambethi meeting-jök után látandják, miként szólanak 
és cselekesznek a katholikus egyház püspökei, kik a külde-
tést nyerték Jézus Krisztustól a tant, a hitet azon eredeti 
tisztaságában megőrizni, minő volt az a kereszténységnek 
felekezetekrei szétoszlása előtt mindenütt" 

BRÜSSEL, deczember 17-én. Mult hó végén tarta-
tott meg városunkban, sz. Gudula egyházában a pápa javára 
gyűjtő központi bizottmány tagjai által rendezett gyásziste-
ntisztelet a mentanai és tivolii csatákban elvérzett hősök 
lelki üdveért. A malinesi bibornokérsek ö eminentiája helyet-
teseivel, a pápai nuncius Oreglia ö excellentiája követsége 
személyzetével, Gerlach báró a belga katholikusok ősz ve-
zére, senatorok, képviselők, törzstisztek és a nép megszámit-
hatlan sokasága jelent meg az istentiszteleten. Kitűnt a ca-
stelfidardoi csatában résztvett néhány belga zuáv, kik pápai 
egyenruhát öltének ez alkalomra. A nagyszerűen földíszített 
gyászravatal, pápai czimerek, a góthizlésbcn épült ősrégi 
templomnak ezer és ezer gyertya által megvilágított belseje 
megható látványt nyújtott. 
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A gyászisteni-tisztelet alatt bőven gyűltek az adomá-

nyok, és különösen jó benyomást gyakorolt, liogy ezekhez 
belga tiszteink is járultak. Hasonló isteni-tisztelet tartatott 
Belgium egyéb városaiban, igy Grand-, Liège-, Namur-, és 
Lővenben, hol az egyetem rendezte a szertartást. 

Belgiumban a pápai sereg számára gyűjtő társulat kü-
lön van választva a péterfilléreket szedő társulattól. Papjaink 
és hiveink mindkét czélra nagylelkűen adakoznak, az utób-
bira a hat püspöki megyében egy millió franknál nem keve-
sebb gyűlt be a mult év folytán, és a pápai hadsereg számára 
350,000 fr. Az ezévi nevezetes olasz-romai események foly-
tán hiveink buzgósága uj tápot nyert, az eredmény még fé-
nyesebbnek mutatkozik, csakhogy annak kimutatása még 
csak pár hó múlván fog megtörténhetni. Az első helyen em-
iitett társulat vidéki bizottmányainak küldöttei m. hó 27-én 
gyűléseztek városunkban. Az ülések a keresztény iskolatest-
vérek egyik kápolnájában tartattak, melyeken vagy 200 
világi és papi küldött vett részt. A központi elnök Viller-
mont gróf ez alkalommal a társulat hét évi működésének 
vázlatát nyújtotta érdekes előadásban. A társulat alakítása 
kezdetétől fogva (1860) zuávok toborzásával, ezeknek hazá-
jokba isméti visszatérhetésök eszközlésével, fölszerelésökkel, 
romai sorsjátékok pártolásával, pápai kölcsönök előmozdítá-
sával foglalkozott. Működése elején csak belgaszületésü ka-
tonákat küldött Romába a társulat, de mióta a belga-törvény 
pénzbírságot szabott az idegen hadseregek számára tobor-
zókra, Németalföldre vetette szemét, és azóta jobbára innét 
szedi katonáit. 1866-ban vidéki fiók-társulatok szerveztettek 
előnyösöbben, ugy hogy ma már alig van jelentékenyebb 
város ily fiók-társulat nélkül. 

Brüsselből lietenkint 200 — 250 főnyi csapatok indul-
nak, és igy amint Cartuyvels kanonok megjegyzé, Belgium 
és Holland, minden elhunyt zuáv helyébe száz uj honfitársi 
küld a pápa védelmére. Tépet, fehérruha, vászon, szivarok, 
tápszerek és egyéb, a sebesültek fájdalmait enyhítő tárgyak 
bőven küldetnek. Végre a központi bizottmány másfél év 
óta a fegyverszerzés ügyében is fáradozik. Roppant lelkese-
dés fogadta Villermont gróf azon jelentését, hogy a pápai 
hadsereg számára 10,000 fegyvert a szükséges lőszerekkel 
fog küldhetni, melyeknek az egyesült Belgium és Holland 
általi megszerzése két millió frankba kerül. 

Villermont gróf után egy gandi iparos Hemptine József 
szólott, kinek két fia egymásután szolgált a romai hadsereg-
ben. — Az adományok között fölemlítendő egy 500 fr. ér-
tékű aranyláncz, melyre azonnal sorsjáték rendeztetett. A 
sorszámokért kétszeresen begyült az érték, és hiszik, hogy a 
láncz egyik tulajdonostól a másik kezébe menvén át, több-
szörös sorsjáték utján ujabb jövedelmet hozand a társulatnak. 

VEGYESEK. 
— Bonnaz Sándor csanádi püspök ő mlga 1000 frtot 

küldött a pápai vitézek sebesültjeinek számára. 

— Az „Egyh. és isk. heti lap"-ban olvassuk : A pápa 
ő szentsége által megrendelt és Erdélyben december 26., 27. 
28-ra kitűzött nyilvános ajtatosságot Károly-Fehérvárott 
mindvégig kegyelmes föpásztorunk ö exclja vezette. A fő-
pásztor ernyedetlen buzgalma a hü nyájat is maga után von-
ván, ámbár a szünidőkre a tanuló ifjúság a szülőkhöz távo-
zott, és ámbár három hét óta négy lábnyi hó boritja utczáin-
kat, mely miatt ki a városból a várba indul, előbb komolyan 
meggondolkozik : mégis, a hivek számához aránylag elegen 
vettek részt a bucsuajtatosságban ; sokan a Szent-Ferencz-
kolostor egyházában, mások az apáczák kápolnájában kö-
nyörögvén Istennek szent Atyánk és az anyaszentegyház 
jólléteért. 

— A szeplőtelen fogantatás ünnepének alkalmával a 
larnacai kormányzó nyilvános jelét akarván adni az európai-
ak iránti rokonszenvnek, a cyprus- szigeti franczia consulnál 
óhajtását fejezte ki, hogy szeretne a francziákhoz csatlakozni, 
és velők a székesegyházban jelenlenni az isteni tisztelet alatt; 
és valóban jelen is volt Ahmet bey, a franczia consulnak és 
Roland, a császári hajóraj parancsnokának oldalán. 

— A cambraii érsek három kötetben most adta ki pász-
tori körleveleit és rendeleteit. 25 évi föpásztorkodása alatt, 
igen viharos időkben elég alkalma volt buzgalmát gyako-
rolni és az igazságról bizonyságot tenni. Különösen a pápa 
tekintélyére és az egyház szabadságára vonatkozó oktatásai 
élénk szinekkel rajzolják az egyházi férfiúnak kötelmeit. 
Hangja mérsékelt mivel lelke erős; bátor mint püspökhöz 
illik, és nem fél kimondani, hogy az egyház köteles a szabad-
ságot kivívni, ha ez neki megtagadtatnék. Az egész méltó 
Feneion utódjához. 

— Az „Unita Cattolica" jelenti, hogy egy forradalmi, 
pápa- és egyházellenes lap keletkezett ugyanazon czimmel, 
ugyanoly alakban mint az ,Unita' és igy akarja az olvasó 
közönséget megcsalni, minek következtében az igazi ,Unita' 
kényszerítve érzi magát újévtől kezdve más alakban megje-
lenni ezen szép morális eszköznek némi ellensúlyozása végett. 

— A turiniak érsekök iránti hódolatból három gyönyörű 
olajfestménynyel ajándékozták meg az általánosan tisztelt 
főpapot. Az egyik festmény Jézus, a második Mária szivét, 
a harmadik a szentatyát IX. Piust ábrázolja. Az adományo-
zók névsorában az egykori főváros legjelesebb lakosai vannak 
bejegyezve. 

— Napoleon a párisi érseknek újévi üdvözlésére követ-
kezőleg válaszolt : Önnek a császárné és a császári herczeg 
irányában nyilvánított szerencse-kivánatai mélyen hatottak 
meg engem, mert azok nemes szívből erednek. Tudom, hogy 
ön a vallás érdekeit nem választja el a haza és a civilisatio 
érdekeitől. 

— Freiburgban dec. 29-én a katholikusok gyűlést tar-
tottak Andlaw elnöklete alatt, melyben hét határozat hoza-
tott a pápa világi fejedelemségének javára; Napoleon csá-
szárnak pedig köszönet szavaztatott a szentszéknek nyújtott 
segélyért. 

Kegyes adakozás. 

Péterfil lér: 
A kővágó-szölösi plébánia liivei . . . . 8 f r . 13 kr . 
A sz. iváni pleb. hivei . . . . . 5 f r . — 
Missiókra a pécsi kerüle t papsága . . . . 11 f r . 35 ,, 
Af r ika i missiókra Szuly József . . . . 1 f r . — 
Keleti keresztényeknek Sztily József . . 1 f r . — 

Összesen 26 f r . 48 kr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos F0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor ál tal (Erküvy, Gnlgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
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küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helyben 4 f r t . 90 kr. o. é. 
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és a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
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Sanctissimi Domini Yost ri 
I*ii 

diviiia Providentia PÂPAë IX. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

quibus 
Hieronymus D'Andrea cardinalis suspensus declara-
tor ab insignibus et privilegiis cardinalitiae dignita-

tis aliaque in eum decernuntur. 
P I U S PP. IX. 

Quamquam Illirts Nos gerentes in terris vices, 
qui patiens et misericors est, benignitatem clemen-
tiamque libenter sequamur, tarnen quia indicium et 
iustitiam facere Apostoliéi etiam muneris esse intelli-
gimus, ad evellenda, quae in perniciem fidelium sub-
oriantur scandala, eorumque auctores compescen-
dos supremae Nostrae auctoritatis vim et robur exe-
rimus. Id nos spectantes iam inde ab anno proxime 
superiori 1866. per similes in forma Brevis Litteras, 
die 12 mensis lunii datas, auditis antea Venerabili-
bus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus de 
eorumdem consilio omne iurisdictionis exercitium in 
spiritualibus ac temporalibus tarn in Ecclesiam Sa-
binensem, quam in Abbatiam Sublaquensem ad No-
strum et S.Sedis beneplacitum Hieronymo D'Andrea 
Cardinali suspendimus atque interdiximus, quippe 
qui mense Iunio anno 1864, Nobis justissimas ob 
causas abnuentibus, aliasque ut oras ad confirman-
dam valetudinem peteret suadentibus, Urbem repente 
deserens Neapolim profugisset, ibique adhuc immo-
rari pergeret contra Sacrorum Conciliorum de Epis-
coporum residentia sanctiones, contraque Romano-
rum Pontificum Praedecessorum Nostrorum décréta 
de eadem re édita, et potissimum Benedicti XIV. 
Constitutionem, quae incipit ,,Ad universae cbristia-
nae reipublicae," ubi scilicet decernitur non licere 
Episcopis a Dioecesi sua recedere légitima qualibet 
ex causa etiam tuendae recreandaeque valetudinis 

nisi prius a Romano Pontifice pro tempore existente 
veniam fuerint expresse consecuti. Neque minus se-
vere de Cardirialium residentia statuerunt Praede-
cessores item Nostri Romani Pontifices, atque in pri-
mis Innocentius X. in sua Constitutione „Cum iuxta," 
die 19.Februarii anno 1646 édita. Is enimvero, quum 
S. Ecclesiae Romanae Cardinales in partem Aposto-
licae sollicitudinis vocati adstare continenter Ro-
mano Pontifici, eique in regimine universae Eccle-
siae Studium suum operamque praestare debeant, 
graves eisdem, multiplieesque indixit poenas, ipso 
facto, et absque iudicis declaratione incurrendas, si 
extra civilem Ecclesiae Statum demigrare ausi fue-
rint quacumque ex causa etiam publica et favorabili 
et in corpore iuris clausa, nisi eadem causa a Ro-
mano Pontifice pro tempore existente expresse antea 
fuerit et probata et admissa. 

Iam vero huiusmodi inobedientiae, atque irre-
verentiae exemplo adversus Nos et Apostolicam Sé-
dem per memoratum Cardinalem edito, proculcatis-
que tarn audacter ab eo sacrorum Canonum sanetio-
nibus, et Pontificiis Constitutionibus, diu multum-
que, sed tarnen frustra expectavimus dum ille resi-
piscens errati veniam postularet ; f rustra ilium pei 
Cardinalem publicis negotiis praepositum, ac deinde 
per Cardinalem Sacri Collegii Decanum admonen-
dum curavimus de gravissimis poenis, quibus iuxta 
sacros Canones, et Pontificias Constitutiones obno-
xius evasisset. Ipse etenim adhibitas admonitiones 
nihili faciens, actionem illam suam tamquam culpa 
vacuam tueri pertinaciter institit, evulgatisque in 
eam rem litteris, amplissimorum nonnullorum Cardi-
nali um, et spectatissimornm Antistitum nomen fa-
mamque proscindere non dubitavit iniquissimis con-
vieiis et contumeliis, omni postliabito et bumanitatis 
et christianae etiam cbaritatis officio. Tanta baec 
agendi scribendique licentia viro potissimum indigna, 
qui et Cardinalitia et Episcopali dignitate lionestare-
tur, maximum Nobis dolorem inussit; sed tarnen ne-
quid intentatum relinqueremus ad eius auimum per-
movendum, ac ne ullae Nostrae benignitatis et cle-
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mentiae partes in huiusmodi re desiderarentur, litte-
ras ei mittendas duximus manu Nostra conscriptas, 
quibus liortati eumdem sumus, ut consideraret etiam 
atque etiam quam grave fidelibus scandalum intu-
üsset, et quantam idcirco culpam sustineret, aeternae-
que suae saluti consulens in rectam viam redire ne 
moraretur ; ac postremo denunciavimus, nisi paterna 
Nostra monita libens volensque audiret, et sequere-
tur, ipso Apostoliéi muneris officio Nos fore cogen-
dos, ut iudicis tandem partes susciperemus. At enim 
nihil de animi sui pertinacia atque elatione remit-
tens, tam procaciter Nobis atque iniuriose respondit, 
ut id expectare vix potuissemus ab liomine, cui 
nulla sit erga Apostolicam Sedem fides et obser-
vantia. 

Tam gravibus, tamque reprobandis admissis 
aequa lance perpensis, et spectata praedicti Deces-
soris Nostri Innocentii X. Constitutione, nemo non 
videt, quanto gravior per Nos fuisset animadversi-
onis adhibenda severitas. Siquidem in eadem Consti-
tutione memoratusPraedecessor Noster statuit decer-
nitque ut onmes et singuli S. Rom. Ecc. Cardinales, 
qui non obtenta a Romano Pontifice pro tempore 
existente licentia extra temporalem Ecclesiae clitio-
nem se transférant, statim eo ipso absque aliqua iu-
dicis vel alterius praecedente declaratione omnibus 
et quibuscumque privilegiis, immunitatibus, exem-
ptionibus et indultis a Sede Apostolica concessis pri-
vati siiit et existant; atque insuper poenam inter-
dicti ingressus Ecclesiae eo ipso pariter incurrant ; 
nec non et aliis per Romanos Pontifices quovis modo 
arbitrandis poenis subiaceant, et etiam ad sequestrum 
omnium et singulorum fructuum, redituum, proven-
tuum, tam quorumcumque officiorum et munerum 
etiam majorum et consistox'ialiter concessorum, spe-
cialique expressione dignorum, quam Monasteriorum 
et aliorum quorumlibet Beneficiorum saecularium et 
cuiuscumque Ordinis regularium etiam iurisdicti-
onem sive spirituálém sive temporalem habentium, 
nec non pensionum super quibusvis fructibus eccle-
siasticis, contra eosdem Cardinales etiam sine aliqua 
citatione vel declaratione deveniri possit ac debeat. 
E t si Cardinales praedicti per sex menses, qui pro 
tribus canonicis monitionibus peremptoriisque dila-
tionibus et terminis assignantur a die eorurn reces-
sus computandi ad Romanam Curiam personaliter, 
et cum effectu non redierint, ultra poenas praedictas, 
et cumulative cum illis, atque eo ipso poenam incur-
rant privationis omnium et singulorum fructuum, 
redituum, proventuum, tam quorumcumque offici-

orum, munerum etiam majorum et consistorialiter 
concessorum, specialique nota dignorum, quam Mo-
nasteriorum et aliorum quorumlibet Beneficiorum 
saecularium et cuiuscumque ordinis regularium, quae 
in titulum, commendam, administrationem, et alio 
quocumque modo obtineant, nec non pensionum su-
per quibusque fructibus ecclesiasticis eisdem Cardi-
nalibus assignatarum. Quod si lapsis praedictis sex 
mensibus, per alios sex menses immediate sequentes 
qui pariter pro tribus canonicis monitionibus et pe-
remptoriis terminis assignantur, ad Romanam Cu-
riam personaliter, et cum effectu minime redierint, 
cumulative cum singulis praedictis poenis, etiam 
poenam privationis omnium praedictorum officiorum, 
munerum etiam maiorum et consistorialiter conces-
sorum, et Beneficiorum quorumlibet tam saeculari-
um, quam regularium eo ipso itidem, et absque alia 
declaratione incurrant. Si autem Cardinales prae-
dicti per alios très menses immediate sequentes, qui 
pariter pro tribus canonicis admonitionibus, perem -
ptoriisque dilationibus assignantur, et sic in totum 
infra quindecim menses ad Romanam Curiam per-
sonaliter, et cum effectu non redierint, decernitur 
deveniri posse ad alias poenas etiam quantumlibet 
maiores, et graviore s, atque individua mentione 
dignas, per Romanos Pontifices declarandas, atque 
etiam usque ad poenam privationis Cardinalatus in-
clusive. lam vero, quum exeunte mense septembri 
anni 1865, quindecim mensium spatium effluxisset, 
postquam memoratus Cardinalis a civili Ecclesiae 
Statu illicite recesserat, nullisque monitis atque lior-
tationibus permotus in eadem contumacia perstaret, 
dignus profecto censendus erat qui, iuxta Cauonicas 
sanctiones, et praedictam Innocentii X. Constitutio-
nem, Cardinalatus honore, et Episcopatu Sabinensi, 
aliisque, quibus gauderet, Beneficiis privaretur. Ve-
rum ut ante grave illud animadversionis genus ad-
huc ei spatium relinqueremus colligendi se, et sani-
ora consilia suscipiendi, utque securitati consulere-
mus fidelium Sabinorum et Sublaquensium, quibus 
datus ad salutem pastor ob prava ilia exempla lapis 
offensionis evaserat, et petra scaudali, per memoratas 
superius Nostras Litteras, nulla ex parte derogando 
Innnocentii X. Constitutioni, praedictum Cardinalem 
suspensioni dumtaxat subiecimus, omnis iurisdictio-
nis in Ecclesiam Sabinensem, et Abbatiam Subla-
quensem, eisque Antistites praefecimus, qui ad No-
strum et S. Sedis nutum commissas sibi Dioeceses 
administrarent. Hac porro irrogata suspensionis poe-
na, quae levior multo esset, quam culpae gravitas 



postularet, sperabamus quidem futurum, ut is ad bo-
nam mentem, voluntatemque converteretur. Sed ta-
rnen concepta spes in irritum cessit ; quippe eo teme-
ritatis devenit, ut ab Apostolicis Nostris Litteris ad 
melius informatum Pontificem provocationem palam 
interiecerit ; atque ad eludendam, si fieri posset, Apo-
stolieae Sedis auctoritatem illud adbibuerit effugii 
genus, quod ii plerumque adhibuerunt, qui S. Sedis 
sententiam declinare niterentur; quam quidem ap-
pellationem Praedecessores Nostri Romani Pontifices 
merito reiecerunt ac reprobarunt. Atque in hujus-
modi causa absurda prorsus erat ea provocatio, 
quippe quod memorati Cardinalis admissa sic erant 
extra dubitationem posita, ita certa atque explorata 
omnibus, ut nulla possent tergiversatione celari. 

Neque vero liic se continuit, sed Litteris ad 
utrumque Clerum, et Populum Sabinensem et Sub-
laquensem missis, et vero etiam quaquaversus dif-
fusis. asseruit, ac propugnavit irritas prorsus esse, 
et nullius vis ac roboris ad quoslibet canonicos ef-
fectus Apostolicas Nostras Litteras, quibus interdi-
ctum illi est iurisdictionis exercitium ; nulla légitima 
potestate pollere praepositosa Nobis administratores, 
eosque tamquam furtive, ac per vim suum in ovile 
immissos existimandos ; se unum legitimum pasto-
rem habendum, sibi proinde obedientiam praestan-
dam. Atque eo progressus est, ut per epistolam typis 
editam audacter a Nobis petierit, ut memoratas No-
stras Apostolicas Litteras revocaremus, utpote in-
iustas ac nullius vis, atque efficaciae; absisteremus 
aliquando ab ipso iniuste insectando; sibique inte-
grum esse affirmaverit interdictam per Nos iurisdi-
ctionem in utraque dioecesi exercere tam in foro in-
terne, quam externo. 

Quid quod suis in scriptis in lucem editis plura 
congessit ad minuendam deprimendamque Apostoli-
cae Sedis auctoritatem pertinentia, et Nos partim pri-
vatis litteris, partim etiam in vulgus emissis omni 
incessere contumelia minime veritus in persona Hu-
militatis Nostrae Apostolicae Sedis sanetitatem di-
gnitatenique violaverit ? quid quod publicas com-
mendaverit ephemeridas, quae pravis infectae doctri-
nis, et Sanctae Sedi maximopere adversae civilem il-
lius prineipatum oppugnarent, atque adeo non ob-
scure signifieaverit assentiri se nonnullis per suos 
fautores evulgatis libellis, qui propositiones falsas et 
omnino damnandas complecterentur'? 

Gravia liaec quidem sunt, et reprobanda, in eo 
tarnen reprobanda maxime, planeque non ferenda, 
qui Episcopali et Cardinalitia dignitate insignitus, 

Catholicam tueri ac propagare doctrinam, peculia-
rem erga Beatissimi Petri Sedem exhibere reverenti-
am, eiusdemque honorem, iura, privilégia servare ac 
promovere omni ope debeat, quemadmodum sese in-
terposita juramenti fide in aeeipiendis Cardinalitiis in-
signibus obstrinxerat. Itaque quum très et eo am-
plius anni elapsi fuerint, ex quo memoratus Cardi-
nalis pertinaciae culpa, aliisque excessibus insorde-
scat, nullamque faciat spem ad bonam se frugem re-
eipiendi, quumque scriptis in vulgus editis perversis 
ac turbulentis fidelium animos perturbet, ac trans-
versos agat; quaque ornatus est dignitate in religi-
onis detrimentum, et Romanae Ecclesiae dedecus 
abutatur; ne hoc tantum malum serpat latius, ac 
roboretur, Nobis qui dati sumus speculatores domui 
Israel providendum omnino est, aliaque praeeaven-
da pericula, quae Ecclesiae Lei exinde impendere 
noscamus. Proinde ipso vigilantiae pastoralis officio, 
quantumvis inviti, uti in illum cogimur severitate 
poenarum, quas adversus huiusmodi contumaces Sa-
cri Canones, et Pontificiae Constitutiones decernunt; 
quippe animo etiam reputamus verissima illa S. Si-
ricii Praedecessoris Nostri ad Himerium Episcopum 
Tarraconensem verba „Necesse est ut ferro abscin-
dantur vulnera, quae fomentorum non senserint me-
dicinám." Attamen cum praedicto Cardinali mitius 
agere adliuc volentes, auditis Venerabilibus Fratri-
bus Nostris S. E. R. Cardinalibus, supersedendum a 
dictarum gravitate poenarum, et suspensionem ab 
insignibus, et privilegiis Cardinalitiis adversus ipsum 
decernendam in praesens existimavimus. Quapropter 
certa scientia ac matura deliberatione Nostra, deque 
eorumdem Cardinalium consilio, auetoritate Nostra 
Apostolica memoratum Hieronymum D1 Andrea Car-
dinalem suspendimus, ac suspensum declaramus ab 
honoribus, insignibus, et iuribus dignitatis Cardina-
litiae, et signanter a voce activa et passiva in electi-
one Summi Pontificis, sie eiusmodi poenae subiectus 
evocari non debeat, nec possit ad Conclave, neque 
admitti, quam evocationem et admissionem Cardina-
libus eorumque Collegio prorsus prohibemus, sublata 
penitus quacumque ad suffragandum, et votum pro 
dicta electione dandum habilitatione, eumque ad 
Conclave evocandum facilitate, quam quovis titulo, 
et ratione in corpore iuris clausa» aut vigore qua-
rumeumque Constitutionum Pii PP. IV, Gregorii 
NV, aliorumque Praedecessorum Nostrorum allega-
ri contigerit, quibus omnibus et singulis, quorum 
tenores hic pro expressis et contentis habemus 
et plenaria Nostra auetoritate derogamus, et pro de-
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rogato haberi volumus et mandamus. Praeterea me-
morato Cardinali D'Andrea trium mensium perem-
ptorium terminum adsignamus, a datis hisce Nostris 
Litteris compntandum, infra quem non per procura-
torem sed personaliter et cüni effectu coram Nobis 
et hac Apostolica Sede sistere se debeat ad recipi-
enda humiliter mandata Nostra. Quo termino inuti-
liter elapso, ad declarationem privationis Cardinala-
tus, Episcopatus sui Cardinalatus, nempe Sabinensis, 
nec non Abbatiae Sublaquensis, aliorumque Benefi-
ciorum, quibus ipse fruitur, deveniemus. 

Haec volumus ac mandamus, decernentes has 
Lit. ter a s etiam ex eo quod illi quorum interest, mi-
nime consenserint, et ex alia quacumque causa ullo 
unquam tempore de subreptionis a at obreptionis 
vitio, sive intentionis Nostrae defectu impugnari 
posse, sed ipsas praesentes Litteras firmas, validas 
et efficaces existere et fore, suosque plenarios effe-
ctus sortiri et obtinere, et ab omnibus ad quos spe-
ctat seu spectabit inviolabiliter observari ; sicque et 
non aliter per quoscumque qua vis auctoritate et po-
testate fungentes sublata eis aliter iudicandi et inter-
pretandi facultate, iudicari et definiri debere, atque 
irritum futurum et inane si secus super his a quo-
cumque qua vis auctoritate scienter vet ignoranter 
continent attentari. Non obstantibus Nostra et Can-
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cellariae Apostolicae regula de iure quaesito non 
tollendo, nec non quibusvis etiam in Universalibus 
Conciliis editis Gonstitutionibus aliisque Ordinatio-
nibus etiam favore Cardinalium evulgatis, privilegiis 
quoque et indultis, quibuscumque personis quavis 
dignitate etiam Cardinalitia fulgentibus concessis, et 
pluries etiam coniirmatis et innovatis, ceterisque in 
contrariuni facientibus, quamvis specifica et indivi-
dua mentione dignis, quibus omnibus illorum teno-
res pro plene ac sufficienter expressis, atque verbo 
ad verbum insertis liabentes, illis tamen alias in suo 
robore permansuris ad praemissorum effectuux plene 
et expresse deroganius. Datum Romae apud S. Pe-
trum sub Annulo Piscatoris die XXIX. septembris 
anno MDCCCLXVII. Pont. XXII . 

N. Card. Paracciani-Clarelli. 

Az egyház és a polgárosodás. 
_ [(Folyt.) 

A haladás eszméje kizárólagosan keresztény katholi-
kus eszme. A pogánykornak fogalma sem volt róla. Mark 
Aurel,1) Seneca,2) Juvenal,3) Plinius,4) mindannyi oly fér-
fiak, kik idejök magaslatán állottak, kik müveltségök- s kö-

') Táv TtQÓg íavxóv V, 33. 2) Qu. nat. III. in fin. 
' ) Satyr . XI I I , 19. *) His t . na t . VII, 16 ; Ep . VII, 20. 

rülményeiknél fogva behatóbb pillantást tehettek nemzetük 
jövőjébe ; — mindnyájan kétségbe estek egy jobb jövő iránt, 
a haladás eszméje előttök ismeretlen. Az ó-kor látköro kez-
dettől fogva korlátolt, mert nemzeti volt, ezért túlélte magát, 
önmagában fölemésztvén erejét szükkörü tespedésben ; —- a 
haladás eszméje a kereszténységgel egyidejűleg támadt, és 
az egyház hangoztatta és pengette szüntelenül, mert meg 
volt a czél, meg volt benne az eszménykép, melynek eléré-
sére törekednie kellett — a véghetetlen tökélynek megköze-
litése. Az ó-kor népei mindent megtettek, amit tehettek, 
mindent mit vallásuk és isteneik követeltek tőlök ; e népek 
gyakran jobbak valának, mint maguk isteneik. De épen 
ezért nélkülözték ama magasabb eszmét, mely lángoló szivök 
tüzének állandó tápot nyújthatott volna. Ez most másként 
van; azon tér, melyen a keresztény világ népei mozognak 
végtelenül megtágult és az egész teremtést, széltében, hosz-
szában, mélyében magába foglalja; megmérhetlen pálya 
nyilt meg ezen népek előtt, s oly czél tüzetett ki nekik, mely 
felé haladni ugyan mindig, de melyet elérni soha sem lehet 
— az istenség tökélye ; mely czél a király elé csak ugy van 
tiizve, mint a koldus elé ; de ezt csak az egyház tehette, 
csak az egyház érvényesítette a végnélküli haladás magasz-
tos eszméjét, mert tekintete kihat századokra, kihat e földön 
till oda, ahol létünk többé nem lesz korlátozva idő és tér ál-
tal, ahol megismerve a véghetetlent, az örök szépség élveze-
tében azon eszménykép birtokában érezendjíik magunkat, 
mely után e földön esengtünk. 

Ezen haladási e3zme alapvonásaiban ugyan vallás-
erkölcsi volt, de épen ezen természete hozta magával, hogy, 
egyszer életre szólítva, befolyását a tudomány egyéb ágaiban 
is érvényesítenie, a közéletnek összes viszonyait áthatnia 
kellett. Akármily feltűnő, sőt paradoxnak is látszassék ezen 
állítás, de tény : hogy az erkölcsi haladás, és a népgazdászat-
ban, továbbá az ipar- és kereskedelem-, és egyáltalán az 
anyagi közjólétbeni haladás közt szoros, fölbonthatlan ka-
pocs létezik. — Példák reá Hellas és Róma. Mindketten 
buktak annak daczára, hogy népei szellemi képesség- és mű-
veltségre nézve kitűnő helyet foglalnak el a történelemben, 
sokban mai napig vezetőkül szolgálnak a késő nemzedéknek; 
elbuktak annak daczára, hogy államférfiai az országiárok 
minden jeles és kitűnő tulajdonaiban bővelkedtek; annak 
daczára, hogy talajuk kimerithetlen termékenységünek lát-
szott ; annak daczára, hogy mindkét országnak geographiai 
fekvése a lehető legkedvezőbb vala, azon tenger partjain, 
melynek birtoklásáért még mainap is küzdenek a világ leg-
hatalmasabb népei, — de elbuktak, mert erkölcsi romlottság 
ásta alá állami lételük oszlopait, melyek összedőltükben ma-
guk alá temeték az ó-kor hajdan oly tündöklő műveltségét, 
borzasztó, évezredekig szóló bizonyítékául azon tételnek : 
hogy minden, az erkölcsi-rend törvényein elkövetett sérelem 
gát egyszersmind, és akadály az anyagi jólétre vezető köz-
gazdászati fejlődés utján ; mi nem is lehet egyébként, mert 
ez alája van rendelve amannak, és az emberiség léttörvényei 
egy nagy, egységes alaptervnek szintannyi nyilvánulásai, 
melyből származnak, s melyre ismét visszavezethetők, kell, 
hogy legyenek. 

Tetszik ugyan a jelenkor fényes vívmányaira utalni, 
melyben ipar- és kereskedelem, s velők az anyagi jólét eddig 
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nem sejtett magas fokra emelkedtek annak daczára, hogy a 
keresztény elvek mindinkább el-olhalaványulnak a népek 
lelkismeretében ; mi több, hogy sokfelöl már annyira va-
gyunk, hogy ezen elvek egyenesen ama jólét akadályainak 
hirdettetnek. 

De ez, véleményünk szerént korai, idő előtti diadal. A 
mi tapasztalataink erre nézve ínég igen is fiatalok, és, mi 
leginkább képes eme diadalérzetet tetemesen csökkenteni, 
az azon körülmény, hogy egész szellemi irányunk, egész szel-
lemi létünk ez idő szerént még mindig, akarva nem akarva, 
tudva nem tudva keresztény elveken alapszik, keresztény 
alapon nyugszik, innen nyerve tápot és életerőt. Csak az 
ó-kor civilisatioja, melyben tudomány és művészet nem ke-
vésbbé, mint az anyagi élet egyaránt magas fokon állott és 
mely mégis elbukott ; csak ezen civilisatio az, melynek ez-
redéves történelmében ezen általunk emiitett szoros összefüg-
gést tanulmányozhatjuk, mely az anyagi és szellemi rend, az 
anyagi és szellemi haladás közt létezik ; de nem tanulmá-
nyozhatjuk azt, légalább még most nem a jelenkor keresz-
tény-ellenes irányain s elméletein ; mert mi ezekben jó, igaz 
és életrevaló találtatik, az az egyháztól van kölcsönözve, 
melynek évezredek erösitette befolyása nemünk eszmemene-
tére még korántsem enyészett el végkép. 

A polgárosodás és a tudományok története igazolja 
ezen állítást. Legelőször is az egyház vala, mely a halandók 
szivébe a nemesebb tudvágyat csepegtette, s midőn ez életre 
ébredve a tudományok minden ágában nyilatkozni és gyö-
nyörű gyümölcsöket hajtani kezdett, megint az egyház volt 
az, mely az emberiség emez általános törekvését ápolta, tá-
mogatta, vezérelte. Már keresztény és még katholikus volt 
Europa, midőn a nyomdászatot, az iránytűt és a lőport föl-
találta, mik által az ismert világ uralkodójává lett. 

Már ezredéves léttel dicsekedett az egyház, midőn az 
u. n. tapasztalati természettudomány keletkezett, melynek 
vivmányai féltudósok által nem ritkán ugyan az egyház el-
len hozatnak fel érvekül, de amelynek megalapítói egyházi 
férfiak, katholikusok voltak. 

A legelső tárgy, moly a gondolkodó elméket foglalkod-
tata, az Isten volt, aztán az ember, ennek természete és ren-
deltetése. — E tekintetben az ó-kor bölcsészete és a sz. atyák 
szorgalma sok becses anyagot szolgáltatott, s ezt a középkori 
theologia és bölcsészet, szigorú dialectica és szabatos dofini-
tiok által azon tiszteletre méltó mély értelmű rendszerekbe 
öntötte, melyek, hasonlók azon kor fölséges egyházi építmé-
nyeihez, a későbbi nemzedékek satnya epigonjai által jó ideig 
ignoráltathattak ugyan, de a melyeket a jelenkor, az ész el-
évüllietlen törvényeinek nyomása alatt, ismét kellő figyelem-
ben kezdett részesíteni. Az ész működésének mindenek előtt 
biztos irányt kellett szerezni, az eddigi határozatlanság- és 
ingadozásnak véget kellett vetni ; — előbb az alapot mélyen 
és erősen kelle lerakni, hogy raj ta az egyedül emberhez mél-
tó, valóban keresztény tudomány csarnoka emelkedjék, mely 
aztán Europa polgárosodásának központjává, minden időkben 
változatlan irányadóvá lőn. — Ezen irány a szellemi javak, 
az elvek és eszmék, az összes nemesebb törekvés ama közös-
ségét eredményező, mely a keresztény Európának az egész 
világ fölötti uralmát amint mogalapitá ugy biztositá is ; —• 
de igy keletkezett egyszersmind ama szellemi egység is, mely 

a természettudomány biztos és rendes haladására oly annyira 
szükséges volt ; inert ezen szellemi egység a búvár szemét 
élesité, hogy a tünemények gyors változása közt tisztán lás-
son, nehogy a természeti erők működésének titkos varázsa 
által elkábitva, elcsábítva pantheisticus anyag-imádásra ve-
temedjék. 

A keresztény műveltség egyik alapeszméje az, hogy a 
tudományok összesen egy nagy egészet képeznek ; ez követ-
kezik azon már fönebb emiitett szintén tisztán keresztény 
nézet, vagy jobban mondva meggyőződésből, hogy az összes 
tudományok ugyanazon egy közös czéllal bírnak : moly az 
isteni tökélynek minél kimerítőbb megismerése, mi egyszers-
mind a tudománynak vallásos szint kölcsönöz, soha meg nem 
engedvén, hogy e kettő ellenkezésbe jöjjön egymással. Innen 
következik a keresztény műveltségnek ama véghetetlen fej-
lődési képessége; mert a már meglevő soha sem jöhet ellen-
kezésbe az újonnan fölmerülő mozzanatokkal, ezek amannak 
mindig kiegészitő, habár csak későbben is fölismert alkatré-
szei levén. 

Ezen könnyüség pedig, melylyel a keresztény művelt-
ség az uj mozzanatokat szellemileg földolgozva a már meg-
levőbe beleilleszté — ezen könnyüség könnyűvé teszi egy-
szersmind az általános haladást is, sőt ez teszi egyedül le-
hetővé. 

Nézzük már most péld. az arab műveltség kifejlödési 
menetét. 

Az arab cultura Siciliában és Spanyolhonban korra nézve 
megelőzte nyugot keresztény civilísatioját,és a normán és ho-
henstaufi királyokban hatalmas védőket bír t ; s mégis — 
annyira eltűnt Europa földéről, hogy hajdani fényéről egy-
pár romban heverő építménynél egyéb emlék aligha tanús-
kodik. Nem a spanyol lovagok vitézsége, vagy a német ki-
rályok hatalma dönté porba, hanem a keresztény szellem 
túlsúlya, melynek műveltsége mint a vallás szülöttje az egy-
ség és eredetiség jellegét hordá magán. A mór műveltség 
Mohammed vallásán kivül, sőt sokban ellentétben azzal fej-
lődött ; építkezése nem képez önálló korszakot az építészet 
történetében, államrendszere, irodalma és művészete önkény-, 
motivnélküliség- és szervezethiányban sinlődnok; a polgári 
és vallási viszonyok egymásbafonodása, a szellemi tekintély 
és anyagi hatalom ugyanazonossága érlelé és siotteté korai 
vesztét, mert minden pillanatnyi fény mellett csak külső máz 
volt, ellentétben levén a nép vallási meggyőződésével és tár-
sadalmi létének alapelveivel. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BECS jau. 2-án. Nagykarácsony és szent-István ünne-

pén az isteni tisztelet alatt templomainkat beláthatlanul sok 
ember látogatta. Dec. 25-én szent-István temploma nem volt 
képes befogadni az egymást fölváltó emberárt. Soha sem lát-
tunk még hason alkalmakkor is ennyi fiatal és öreg embert 
a polgári és néposztályból, kik a symbolikus három mise hall-
gatása után is még a szűz Mária csodatevő képét rejtő ká-
polnába sietvén itt újra imádkoztak. Nem tudjuk ugyan mit 
kért a sok jó lélek Isten anyjától, de látván az arczokról le-
sugárzó ajtatosságot gyanitani lehetett, hogy sem a concorda-



«-> 38 
tum eltörléseért, sem a liberálisok diadaláért nem könyö-
rögtek. 

Kíváncsiak levén, lia valljon Bécs egyéb templomai is 
ép oly süriin látogatottak-e, útnak indultunk a főváros legné-
pesebb külvárosaiban levő szentélyek megtekintésére. A je-
zsuiták és dömések egyházaiba majdnem lehetetlen volt be-
jutni, élő fal zárta el utunkat. A Praterstrasse-n szent János 
temploma szint igy el volt torlaszolva. Innét sietve mentünk 
a Maria-hilf külvárosba, oda felé csak néhány perezre álla-
podván meg a wieedeni Károlytemplomnál, melyet a szó tel-
jes értelmében tömve, de egyersmind áhitattal telve talál-
tunk. A mariahilfi uton sz. József- és a jó segélyről nevezett 
Szüz-anya templomai annyira el voltak néppel árasztva, hogy 
lemondtunk a bejuthatás reményéről. Miután a belvárosba 
visszatérvén még a kapuezinusok, ligurianusok, sz. Ágoston, 
és az angyalokról nevezett egyházaknál szemlét tartottunk 
volna meggyőződtünk arról, hogy Bécs valódi népe valláso-
sabb, mint gondolják. De lia megnéztük az érem előképét 
nézzük meg hátlapját is. 

A főranguak kedvelt egyháza, a sz. Mihályról czimzett 
udvari plébánia templomban egyházi zene vonzotta a kíván-
csiak, a műélvezet után sóvárgók sokaságát. Igy volt ez 
az udvari kápolnában is, hol az igazán ajtatoskodók a kisebb-
séget képezik. Az előadandó zenemüvek szombaton rendesen 
a színházi hirdetések közt jelentetnek. Végre fél 12-kor be-
tértünk az olasz templomba, hol legalább 2000-en voltak. A 
bécsi keresztény és zsidó dilettánsok fölét láthattad itt, höl-
gyeket minden, még a félvilágnak mondott osztályból is, 
anyákat kik leányaikat kiállitásra vezették. Körüljártunk a 
templomban, és nem találtunk tiz embert, ki imakönyvből 
imádkozott volna, igaz színházba nem szoktak ilyennel járni. 
10 perczczel dél előtt a karmester az előadás végét jeleztet-
vén az uri tömeg elszéledt, és midőn a pap áldását adta, alig 
volt már 300 ember a templomban, ezek is csak azért, mert 
még ki nem juthattak. A mise végeztével ráadásul még a 
norma-indulót játszották, csak még ez hiányzott Isten házá-
nak megszentségtelenitéséhez. Hiszszük, hogy eljövend ismét 
az idő, midőn templomainkban az egyszerű és mégis magasz-
tos s megható Gergelyféle ének ú j ra régi jogaiba lépend. 

GENF, 1867-i decz. 15. A freiburgi kormány nehéz és ké-
nyes ügyet végzett be a napokban egy oly igazságtalanság 
jóvátétele által, melyet az előbbeni közigazgatás követett el. 
Tudvalevő dolog, hogy nálunk a radicalisok 1847-ik évben a 
szövetségi szuronyok segedelmével kormányra juttatván, és 
a hatalom polczán a berniek és vallisiek beavatkozása által 
tartatván fön, első és legsürgősebb teendőik közé számították 
a szerzetes testületek elnyomását. Néhányan ezek közöl 
azonnal eltöröltettek, mások lassú halálra ítéltettek. Midőn 
tiz évi zsarnokság után végre Cantonunk túlnyomóan katho-
likus lakosságának sikerült az igát lerázni, az uj hatóságok 
azon voltak, hogy az okozott bajt lehetőleg orvosolják. Azon 
zárdáknak, melyek az ujonezok fölvételétől eltiltattak, azon-
nal fölszabadittattak eme tilalom alól, a többiekre nézve ba-
josabb volt segíteni. A jezsuiták és ligurianusok szövetségi 
törvény által űzetvén ki, ezeknek legalább javaik egy részét 
kelle viszatériteni. 

A karthausiak szivesen jöttek volna vissza elhagyatott 

czelláikba, a népség hangosan követelte visszaállításukat, és 
most a cantonalis kormánytól megtérített pénzen újra épitik 
ugyan ,Valsainte' düledező falait, de a „Part-Dieu"-i ma-
gányt el nem foglalhatták, mivel a radikalisok vésztőkét érez-
vén siettek annak olcsó ároni eladásával; a mostani tulajdo-
nos pedig semmi áron sem hajlandó Bruno fiainak ajánlatát 
elfogadni. 

A legkényesebb ügy azonban a freiburgi ágostoniak, 
és a hauterinei cziszterek ügye volt. 1847-iki gyászos esemé-
nyek előtt már e két, régisége és sok hasznos szolgálatok ál-
tal tisztes zárda hanyatlásnak indult. Nem lévén semmi vi-
szonyban szerzetes családjaikkal s ujonezokat nem kapván, 
csak kevés tagja volt azon időben, midőn a föloszlatás érte. 
A megmaradóit atyák nem látszottak többé alkalmasoknak 
a szerzetesi élet fegyelmének megtartására. Tényleg a szer-
zetesházak nem léteztek többé. Mi történjék ezek javaival ? 

íme ezek valanák tiz év óta a szentszék és a cantoni 
kormány között folyt tanácskozások tárgyai. Az utóbbi jóvá 
akart tenni sokat, de mégis engedményeket követelt. A szent-
atya jóakaratunak, engedékenynek mutatta magát, de az 
igazságnak és egyház jogainak őre levén, utat, módot kere-
sett a méltányos kiegyenlítésre. Egy darabig reményünk 
volt a hauterinei cziszterczi zárdát szent Bernárd más fiai, a 
trappisták által megnépesittetve láthatni. A terv ki nem vi-
hetőnek mutatkozott, és ma már a magas szerződő felek 
egyezményének eredménye előttünk fekszik. Elismerjük a 
nálunk ritka loyalitást, melylyel a freiburgi kormány eljárt. 
A szentatya tekintetbe vévén a canton pénzügyi helyzetét 
550,000 frankot elengedett, a kormány püspökünknek 
435,000 frankot fizetend, mely összeg a freiburgi Canton 
katholikusainak érdekében, és egyházi czélokra fog for-
díttatni. 

Freiburgi szövetségeseink még más elégtételt is nyúj-
tottak. Ugyanis a „Chronique" és „l'Ami du Peuple" czimü 
lapok Krisztus helytartója számára már 15,000 frankot gyűj-
töttek ; jelentékeny összeg, ha a nép számát, és jövedelmét 
veszszük számba. 

Egyébiránt szabadonczaink nem szűnnek meg zaklatni 
egyházunkat. Bernben a tanítással foglalkozó nénikék ellen 
indított ismét háborút a nagytanács. Gueroult az „Opinion 
Nationale" szerkesztője ujjong örömében. Ezen arak, kik az 
olvasás és irás tanítására is képtelennek Ítélnek mindenkit 
amint a szerzetesi fogadalmakat letette, egészen természetes-
nek találjak, ha a laikusok a hitelvek, egyházi fegyelem ren-
dezésével foglalkoznak. Igy a baseli egyházi megyét képező 
kantonok követeket küldöttek, úgynevezett püspökmegyei 
értekezletre, hogy avval foglalkozzanak : mily ismereteket 
szükség a papnövendékektől követelni, és hogy lehetne a ká-
tét modositani ? Ezen nevetséges conciliabulum tagjai (talán 
protestánsok is) laicusok voltak, iparosok, gyárosok, lócsiszá-
rok stb. József császár (a sekrestyést értjük) nem multak e 
felül ezek tégedet ? 

QUEBEC. Városunk ismét egyszer tanuja volt egy 
nagyszerű látványnak, melyet egy egész nemzetnek gyásza 
nyújt, midőn fiai egyik legkitűnőbbjét a halál ragadja ki kö-
réből. Ersekünk Turgeon Péter Flavian aug. 28-án történt 
temetése a canadai egyháznak diadala volt, mert megmutatta 



39 
fiainak ragaszkodását főpásztora iránt, és még azonkívül a 
inásvallásuak általi megbecsültetésünket. Quebec, mely 
büszke lehetett már is arra, hogy négy püspököt adott a 
canadai egyháznak, érsekünk szülőhelye is volt, ki itt 1787-
dik nov. 12-én látta először a napvilágot. Szüléi Turgeon 
Lajos tekintélyes kereskedő és anyja Dumont Louise a vallás 
és becsületesség által kitűnvén, fiokat is istenfélően nevelték, 
és a ker. élet példáival mintaképül állottak a szelíd fiu előtt. 
Papnak szenteltetvén 1810-ki aug. 29-én a következő évben 
a papnöveldében nyert alkalmazást, melynek 22 éven át 
disze volt, többféle hivatalt viselvén. Különösen mint procu-
rator nagy érdemeket szerzett magának a ház körül, mely 
kormányzása alatt ritka virágzásnak indult. 1834-ben reá-
vétethetett sok ellenkezés után, hogy a már 8 év előtt neki 
ajánlott segédpüspöki terhet elfogadja, és ekkor a papság és 
nép nagy örömére fölszenteltetett sydimai püspöknek in par-
tibus. Buzgósága fokozódott mindinkább, végre 1849-ki nov. 
10-én Signay érsek halála után az érseki megye teljes kor-
mányzása az ő vállaira nehezült. Az ő kormánya alatt emel-
kedett oly nagyra a Ijavaiféle egyetem, mely saját nyilatko-
zata szerént véghetetlen sok jó eszközlésére van hivatva Ca-
nadában a rend, az erkölcs, és szent tudományok érdekében. 
Tartománya püspökeit szerencsés volt 1851-ben zsinaton 
egybegyűjteni, hogy itt az egyházi nevelés és más fontos kér-
désekben testvérei tanácsát kikérje, és velők üdvösen hatá-
rozzon, mit három év múlván ismételt. 1855-ben február ha-
vában hirtelen súlyos betegségbe esett, mely őt szent hivatása 
ténykedésében érte. Isten meghallgatta hivei kérését, és meg-
tartotta öt még, de élte utolsó 7 évében szobáját el nem hagy-
hatta, míg végre 80 éves korában magához szólította hü 
szolgáját. Az állam és egyház legfőbb méltóságai, 4 püspök, 
számos áldozár, szegény és gazdag, a nép beláthatlan soka-
sága kisérte a föpásztort és nagy hazafit sírjához ; nyugodjék 
békében a boldog föltámadásig ! 

IRODALOM. 
„Geschichte der biblischen Literatur und des jüdisch-helle-
nistischen Schriftthums." Historisch und kritisch behandelt 
von Ur. Julius F ü r s t , Prof. an der Universität zu Leipzig. 

Erster Band. 1867. 
(Folyt.) 

Az ős történelemnek mese a forrása, mondja a szerző. 
Igaz a népek tudatlanságból nem kevesbbé, mint öndicsőitési 
viszketegből vagy mes és ősöket alkottak magoknak, vagy 
valódi őseiket regeszerü nimbusba burkolták. Ámde a Genesis 
első fejezeteiben följegyzett előadás még épen nem foglal-
kozik a zsidó népnek specialis hazai történelmével, hogy a 
szerző az ősök iránti előszeretetből mesék koholására veteme-
dett volna ; és mig más népeknél az ős történelem homályá-
ban gazdagon folynak a mondák, a szentírás évezredek le-
folyását rövid néhány lapra szorítja ebben is végkép külön-
bözvén a többi népek hagyományaitól, molyek a meseszerü-
ségét nyiltan és homlokukon viselik. Némi igazságot szolgál-
tat szerző maga is e tekintetben a szentirónak, midőn mondja : 
„Jedes der uralten Völker hat die in grossen Umrissen über-
kommenen Beriehtenachseiner eigenthümlicher nationaler An-
lage, nach seinem mehr odor weniger ausgebildeten Göttor-

systeme gestaltet. Der Hebräer der Erzväterzeit hat diese 
Ursagen der ganzen Menschheit in seiner eigensten Weise, 
in seiner geläuterten religiösen Anschauung beherrscht, 
schriftlich gefasst uud Ausführliches auch mündlich weiter 
überliofert. Diese Eigenlnimlichkeit erstreckte sich auch auf 
die Form. Das von den semithischen oder ihren benachbar-
ten Völkern in Bezug auf die Kosmogonie mündlich oder 
schriftlich Überliferte legte sich der hebräische Vorfasser, 
der Erzähler, so eigenthümlich und wunderbar zurecht, er 
schilderte die Schöpfungen in schlichter und fast epischer 
Weise, ohne alle prophetische oder priesterliche Einkleidung 
und Einrahmung, ohne alle religösen Einflüsse, (csak néhány 
sorral előbb mondá : in seiner geläuterten religiösen An-
schauung !) ohne ein Bestreben erkennen zu lassen physika-
lische Idoon zu verkörpern. (Fönebb állitá : Die hebräische 
allgemeine Kosmogonie ist vom Standpunkt einor für jene 
Zeit sehr erklärlichen beschränkten Weltkunde von Erzäh-
ler verfasst worden !) Die Darstellung, mondja tovább, kann 
als Muster dienen. Bei allem auffalligen Zusammentreffen 
mit den Kosmogonien der Babylonier, Phönikier, und Perser, 
bei der offenbaren Berücksichtigung der uralten Überliferun-
gen, scheint uns der hebräische Erzähler in seiner geschicht-
lichen Vertiefung, in seiner symmetrischen Darstellungweise 
von so geläutorten Geschmacke gewesen zu sein, dass er 
alles Phantastische und Abentheuerliche verbannt hat" (67 
— 68 1.) Honnan e tisztult nézet, izlés, honnan a történelmi 
elmélyedés épen a zsidó Írónál, ha mindenütt mese s képze-
let játéka űzték a népekkel dőre enyelgéseiket ? 

Az embernek teremtése szintén csak monda, arról azon-
ban bölcsen hallgat, mi módon keletkezett tehát ? leront 
mindont anélkül, hogy jobbat tudna helyette ajánlani. A pa-
radicsom egyedül képzeleti jelképe az első ember nyugodt, 
békés állapotának a bűnbeesés előtt, de persze ez is csak 
mese, és érzékitett küzdelme az emberi észnek, mely nem 
tudta magának máskép megfejteni, mint ismerhette meg az 
ember, mi a jó, és honnan származik a mindennemű rossz e 
világon ? Szeretnénk valóban, ha szerző jobb, való magyará-
zatát adhatná, mint minő o mesében (!) foglaltatik. Neki elég 
megjegyezni, hogy a görögök és romaiak mythusa szerént is 
Prometheus agyagból alkotta az első embert, az elcsábítás 
pedig alkamasint a zendnépeknél divatozott mondának föl-
dolgozása, mely szerént Ahrimau kigyó alakjában csábította 
el az első embert, csakhogy a biblia szerző valódi kigyót lép-
tet föl; bevallja azonban itt is, hogy ezen mondák külseje alá 
az örök igazságok gazdag tartalmát rejté. 

Még alig hangzott el a hahota, moly a bécsi birodalmi 
gyűlésen egyik szónoknak az egy férfi- c's egy asszonyról az 
alma- és kígyóról szóló gunyszavait követte ; ámde fejtse 
meg a gúnyolódó a hahotázókkal együtt az emberiség kelet-
kezésének, sülyodésénok mély rejtélyét, ha ennek a szentí-
rásban foglalt megoldását gunykaczaj közt elveti. Öröktől 
fogva az ember nincs, kellett tehát neki egykor létet nyernie, 
mert van. Ha Isten teremtette, elegendő volt egy pár ; ha a 
természet hozta létre, ennek elég vajúdásába került egyet is 
létesíteni az erre vonatkozó rendszerek szerént; ha ugy fej-
lődött ki más állatból, egy fejlődött-e ki vagy egyszerre több '? 
és ki állította meg a természet e vakon működő orejét, hogy 
ugyanazon állatból tovább is ne fejlődjék ki már ember ? 



vagy liogy az emberből ne alakulhasson még tökélyesebb 
lény ? Szegény természet volna ez csakugyan, ha az ember-
nél tökéletesb valamit nem volna képes létrehozni, vagy ha 
az embert olyannak alkotta volna, a minő. Legegyszerűbb 
Istent elfogadni teremtőnek, kinek szent kezéből nem kerül-
hetvén ki az anyagilag és még inkább erkölcsileg most oly 
satnya ember, jelen állapotjának, mely a figyelőt okvetlenül 
még romjaiban is egy boldogabb múltra vezeti, Istenen kiviili 
okának kell lenni, mely a nevetséges almában és kígyóban 
a mily egyszerű, ép oly megdöbbentő megoldást nyer. Az 
ember szabad akarattal, tehát a vétkozhetés lehetőségével is 
birván, a szabad elhatározás nagy erkölcsi kincsének megis-
merésére, egyszersmind megbecsülésére is volt vezérlendő. 
Es oly állapotban, minőben őt a szentírás festi, valljon adat-
hatott-o neki más parancs, mint mely a gyümölcsfára vonat-
kozik ? Mondhatta-e volna neki az Ur : ne lopj, ne ölj, ne 
paráználkodjál stb., midőn mindez módjában sem állhatott? 
Nevetheti valaki az emberi nyomort, ha mindennel bővelke-
dik ; örömét lelheti a bűnben, melyben úszni szeret ; de ne-
vetségessé tenni óvakodjék azt, mi fölött soha sem gondol-
kodott, és mi mélyebb megfontolást igényel, mint mennyire 
a gúnyolódó az erkölcsi világot méltatja. A kereszténység-
nek mind fönsége, mind szükségessége ép e ponton nyugszik, 
és alapjában renditi meg az irgalom és igazság e gyönyörű 
oeconomiáját, ki az alma és kigyó fölött oly könnyelmüleg 
élczez megvetést akarván előidézni a keresztény badarságok 
iránt. Bizony pedig e kígyónak csörgését visszhangoztatja a 
nehéz láncz, mely az emberiséget ezredéveken kex-esztül a 
biinhez és ennek nyomoraihoz köti. Végszabadulás egyiktől 
sincs, ha van enyhitésnok helye, ezt a kigyóövedzte világnak 
csak a kereszténység adhatja meg. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— Az „Eger" szerént a boldog omlékü Rainer Károly 

fölszentelt püspök és nagyprépost által az Eger városi lako-
sok javára alapított segélydijakban, a végrendelet értelmé-
ben 1867-ik évre részesittettek : I. az elszegényedett iparo-
sok részére szánt 105 o. é. frt segélyben 3-an; II. az özvegy 
polgárnők részére rendelt 63 frt segélyben 5-en ; I I I . az öz-
vegy földmivesnök számára rendelt 42 o. é. frt segélyben 
6-an, IV. az ujházasok részére rendelt segélyben az iparosok 
részéről 105 o. é. forintot kapott egy, a földmivesek közül 
52 frt. 50. krt két pár. — Hol van ily alapítvány azoktól, 
kik annyira lármáznak a holt kezek ellen ? 

— A szentatya saját költségén emeltet emléket azon 
harczosoknak, kik Monterotondonál a szentszék ügyeért el-
vérzettek. Az emlék a templomban fog fölállittatni. A kik 
pedig a mult epeláz alkalmával tevékeny felebaráti szeretet 
által tüntették ki magokat, arany vagy ezüst éremmel diszit-
tetnek föl, melynek egyik lapján a pápa mellképe, a mási-
kon pedig az illető nevén kivül e körirat fog lenni : „Ob chri-
stianae charitatis officia lue asiana correptis exhibita." 

— A „Giornale di Roma" jelenti, hogy Andrea bibor-
nok aláirta az elébe terjesztett bánat-okmányt, melyben bo-
csánatot kér a szentatyától abbeli engedetlenségéért, hogy an-

nak akaratja ellenére Nápolyba ment ; kárhoztatja a botrányt, 
melyet a pápa és a congregatiók iránti magaviselete, vala-
mint, iratai és a „1' Esaminatore" czimü lappal való öszsze-
köttetése által előidézett; elveti ezen lap tanait mint szaka-
dár- és eretnekeket; helyesli a föliratot,melyet a centenárium 
alkalmával jelenvolt püspökök fogalmaztak; gáncsolja az 
1866-ki junius 12-én kiadott breve elleni tetteit; megkövet, 
a szentatyát, a bibornokokat és mindazokat, kiket megbán-
tott. Legyen a tévedés elismerése őszinte és tartós ! 

— A hetes szám baljóslatú jelentésére nézve valaki 
megjegyzi, hogy 70 év óta az a kereskedelem és pénzügyre 
nézve csakugyan veszélyes volt. 1797-ben az angol bank 
fölfüggesztette fizetéseit; 1807-ben a tilsiti béke folytán rop-
pantul elveszté értékét a porosz és osztrák papir-pénz; 1817-
ben a legrosszabb aratás és a legnagyobb éhség volt a jelen 
században. 1827-ben a continens érezte az angol crisis utó-
bajait. 1837-ben az összes amerikai bankok megszüntették 
fizetéseiket. 1847-ben Irlandot éhség sújtotta, és egész Eu-
rópában igen nagy volt a drágaság. 1857-ben Ejszakameri-
kában hasonló bukás az 1837-hez, 1867-ben több helyen 
éhség, mindenütt drágaság, bizalmatlanság az üzletekben, 
munkahiány stb. — Ennek a 7-es szám az oka? sokan épen 
ezen számot tartják szerencsésnek ; legjobb sem a szerencse, 
sem a szerencsétlenség kedvenczének nem tartani őtet. 

— A „San Francisco Demokrat" czimü lap szerént Ka-
liforniában igen szaporodik a vallási rögoszméjü őrültek 
száma. A stocktoni tébolydában mult septemberben volt 720 
őrült. Tizenhatan közülök magokat Jézus Krisztusnak .tart-
ják, 32-en Istennek, 2-en a Szentléleknek, 19-en prophe-
táknak. Az örültek közt 132-en az úgynevezett „Christian 
association" tagjai voltak. — Ily csapástól nálunk nein igen le-
het tartani ; legfölebb azt mondanák, hogy már az előtt is 
bolondnak kellett lennie, ki vallási bolondulásba esett. 

Fissiaux atya, a földmivelési intézetnek a fegyenczek 
számára alapitója, 62 éves korában meghalt. Az ö élete és 
halála, mondja az ,Union' kevés zajt üt Francziaországban, 
hol a nagy közönségnek csak oly tényekre van szeme és füle, 
melynek színpadjai a nagy városok. De annál inkább hirde-
tik nevét és érzik a veszteséget a beaurecuili és de la cava-
leriei intézetek, melyekben azoknak nyújtott menhelyet és 
oktatást, kik nélküle a társadalomnak csak ostorai lettek 
volna. 

— A mentanai csatából megszabadult néhány garibal-
dista Mantuában lakomát tartván, Garibaldinak a követ-
kező távirati üdvözletet küldötte : „Néhányan azok kö-
zül, kik túlélték a mentanai csatát, benső üdvözletüket kül 
dik tábornokuknak. Siessen ön bevégezni egységünket, hiv-
jon és mi készek vagyunk." A tábornok ezt válaszolá : „Egy 
nő hozzám a következő jeligét küldé : Kitartás által győzni 
fogunk. Hiszem, hogy az olaszok a világ emlékébe hozandják 
e szavakat a jövő tavaszkor." A franczia lap hozzá teszi : 
Minthogy Garibaldi nem elégszik meg a most kapott fenyí-
téssel, megkapja másodszor is ; erre biztosan számithat. 

— Sileziában és Morvaországban még folytonosan tart 
a lelkészek befogatása és bebörtönöztetése. Ha a kormány 
talán azt hiszi, hogy ezen eszközök által megfélemlíti a pap-
ságot, igen csalatkozik, mondja a Vfd. 

Kegyes adakozás. 

Péterfillér .-
Mike Antal plébános ós hívei 5 í r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Gnlgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A civil-házasság köréböl. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A civil-házasság köréből. 
Az „Unitá Cattolica" szerént Olaszország némely 

plébániájában emléket-haladó időtől fogva szokás-
ban van minden ünnepélyesség, tudnillik a harangok 
zúgása, orgonaszó, és a nép összejövetele nélkül ke-
resztelni meg a törvénytelen ágyból szülötteket; kér-
dés támadt: ha valljon ily plébániákban a civilhá-
zasságból született gyermekek szintén ily módon 
keresztelendők-e V A zsinati congregatio elnöke a 
kérdésttevőnek a következő levélben válaszolt: 

„Perillustris ac Revme Domine. 
Pro certo habet sacra haec Congregatio, Ampli-

tudinem Tuam firmiter tenere, eos, qui matrimonii, 
ut ajunt, civilis contractu inito, communi contuber-
nio vivunt, quin sacramentale foedus coram eccle-
sia celebrent, in locis ubi lex sacrosancti Concilii Tri-
dentini viget (cap. 1. Tametsi sess. 24, De Reform, 
matr.) habendos esse, iuxta catholicam doctrinam, 
tanquam publicos concubinarios, eorumque propte-
rea filios censeri et esse illegitimos. 

Quamobrem, quum in quibusdam tuae dioece-
sis paroeciis ab immemorabili, uti fertur, mos inva-
luerit, ut illegitimi quilibet infantes baptizentur, adhi-
bitis tantum in loco sacro caeremoniis a Rituali ro-
mano praescriptis, at absque populi concursu et sine 
organi aerisque campani sonitu, quo legitime nato-
rum baptisma celebratur; Sacra haec Congregatio 
censet, praefatam consuetudinem, quae obtinere eti-
am dignoscitur in pluribus locis tuae dioecesis fini-
timis, observandam esse in casu, quo aqua baptismi 
abluendi sint infantes eorum parentum, qui sub ci-
vilis coniugii praetextu scandalosam vitae commu-
nionem inierunt, quum nullum prorsus inter eos ma-
trimonium existât coram Deo et Ecclesia, neque le-
gitimi sint filii, qui ex ipsis nascuntur. 

Caeterum, sublata praedicta consuetudine, facile 
fieret, ut ignarae plebis multitudo nullam prope 

adesse differentiam suspicaretur inter civilem actum 
et catholici matrimonii sacramentum, si, absque usi-
tata distinctione in extrinseco apparatu, eamdem so-
lemnitatem, quae hucusque locum tantummodo ha-
buit in legitimorum natorum baptismo, adhiberi cer-
neret pro illigitimis ex civili contubernio. 

Quin imó, quum extrinseca illa solemnitas, qua 
aeris campani et organi sonitu populus advocatur 
ad infantium baptisma, etiam in parentum honorem 
aliquatenus cedat ; ita sicuti dignum est ut huiusmodi 
honore gaudeant ii, qui sancto catholico ritu ma-
gnum Sacramentum in Christo et Ecclesia suscepe-
runt, sic indignum prorsus reputatur, ut eodem ho-
nore fruantur, qui publice in peccato vivunt et gra-
vi ssimo scandalo caeteris fidelibus ofi'ensionem et 
rrtmam pariunt. I taqae dum curamlura potiu." est, 
ut infantes ex huiusmodi parentibus nati quantocius 
per baptismi lavacrum in Ecclesiam recipiantur, ca-
vendum insimul erit ne praefatae solemnitates pro 
his adhibeantur. 

Haec Amplitudini Tuae significare opportu-
num duxit Sacer hic Ordo, quoniam relatum est, 
parochos, qui praedictae consuetudini inhaerent, per 
aliquos etiam ecclesiasticos viros incusari, quasi ré-
gulas nimis rigorosas sequerentur ; dum e contra 
clare patet eos se gerere in re tanti momenti uti pro-
bos parochos decet, ac propterea mereri ut Amplitu-
dinis Tuae Auctoritate foveantur ac tutentur. 

Interim impensos animi mei sensus testatos volo 
Amplitudini Tuae, cui fausta omnia adprecor a Do-
mino. 

Datum Romae ex S. C. Concilii, die 31. iulii 1867. 
Amplitudinis Tuae 

Uti fráter 
P. Card. Caterini, praefectus. 

Petrus Archiep. Sardianus Pro-Secretarius." 

Kétségkivül illő, sőt jogos is, hogy az egyház, 
mely nemcsak elvet állit föl, hanem azt minden 
irányban következetesen keresztül vinni, és minde-
nütt föltüntetni is akarja, kül-jelentkezésében oly 
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módot kövessen, mely szembeötlő jellegéül szolgál-
jon a különbségnek az oly liivők, kik mindenben 
hódolnak az egyház parancsainak, rendeleteinek, és 
az olyanok közt, kik akár gonoszság, akár könnyel-
műségből megvetve az egyháznak a hitélet minden 
mozzanatára méltán kiterjedő tekintélyét, vétkes haj-
lamukat vagy szeszélyöket követik, és túlteszik ma-
gokat, még az élet legkomolyabb szakaiban is, bölcs 
és tanitmányának szellemében gyökeredző üdvös 
szabályain. 

A ki az egyháznak, tagadhatlanul morális ren-
deltetését inkább az igazság mint a lágy humanis-
mus szempontjából tekinti, sohasem fogja gáncsol-
hatni azon rendszabályait, melyeket az akár a tör-
vénytelen gyermekekre, akár az öngyilkosokra, pár-
bajvivókra stb nézve hozott. A bíin fertelmességének 
és nagyságának jelzésére szintúgy mint attóli elret-
tentésre nem tehetett egyebet, mint hogy a bíin ered-
ményeit oly jogoktól való megfosztással sújtsa, me-
lyek egyedül a jámbor, kötelmeiknek elegettevő hi-
vőket illethetik meg, gondoskodván egyszersmind 
jogi orvoslatról vagy legalább enyliitő eszközökről 
még az ily esetekben is. 

Ha az egyház a hivők iránti eljárásában min-
den különböztetést megszüntetne hasonló tényekből 
kifejlődő körülmények közt, meglehet a mindent 
elpalástolni óhajtó szeretet talán kimentené, a szigor-
tól minden irányban irtózó humanitas mégis tapsol-
n á ; ele sem az igazságnak, sem az erkölcsiségnek 
nem adná meg azon praegnans kifejezést, mely czél-
jában fekszik, és mely sokakra nézve mégis üdvös 
fékül szolgálhat hasonló bűntények elkövetésében; 
és valljon több-e a humanismus mint az erkölcs ? 

Mit fog a törvényhozás nálunk határozni a pol-
gári házasság körül? nem tud juk; de annyi bizo-
nyos, hogy a levegő meg kezd telni azon eszmével, 
mintha annak megengedése elmaradhatlan volna. 
Mi fölött alig lehetne csudálkozni, lia a keresztény 
felekezetek is azt ajánlgatni kezdik erkölcsi és poli-
tikai szempontból, habár azoknál is emelkednek nem 
helyeslő szózatok. Nálunk az egyház tanitását te-
kintve nem lehet semmi habozás, az egyház semmi 
tekintetben sem helyeselheti a polgári házasságot 
akár mérsékelt akár szabadabb alakban alapittas-
sék, engedtessék meg ; és azért azt sem mondhatjuk, 
hogy „megnyugszunk" azon esetre ha a törvényho-
zás a polgári házasságot elrendeli ; mi tűrni fogjuk, 
mert törvény leend ; de helyeslő megnyugvással nem 
fogadhatjuk; addig pedig, mig nem bir törvényerő-
vel, tiltakozhatunk, harczolhatunk is ellene; sőt, ha 

törvénynyé emeltetnék is, joga van az egyháznak 
oly eljárásról gondoskodni, rendelkezni az egyedül 
polgárilag házasok és azok gyermekei iránt, melyből 
kitűnjék, hogy az egyház különbséget tesz az egy-
házi és az úgynevezett polgári házasság közt. 

Az idézett levél az egyház ezen irányáról elég-
gé hű tanúságot teszen. Nálunk ily szokás a keresz-
telésnél nem divik, és nem is tétetett semmi különb-
ség a törvényes és törvénytelen gyermek kereszte-
lése közt ; történjék-e ezután különböztetés, és átvi-
tessék-e az az egyházilag meg nem áldott polgári 
házasság gyümölcsére is? inkább kérdezni szeretjük 
mint véleményt mondani. De ha az egyház üdvös-
nek látná, külső eljárásával is kárhoztatni az ily 
összeköttetést, azt, mi eddig szokásban volt a tör-
vénytelen anyára nézve, hogy tudnillik be nem avat-
tatott, kiterjeszthetné a polgári házasságban élő szü-
lőre is. 

A congregatio ezen irata szerént az egyházi ál-
dás nélkül polgári házasságban élő felek nyiltan a 
concubinaiüusok közé soroltatnak és gyermekeik is 
törvényteleknek nyilvánittatnak, de hozzá tétetik 
„in locis, ubi lex sacrosancti concilii Tridentini vi-
get." Nálunk viget, és igy a polgári házasság concu-
binatusnak leend tekintendő ; concubinarii autem ab-
solvi non possunt, nisi dimiserint concubinas. Lesz 
összeütközés, kellemetlenség elég. 

A másik az, hogy ezen irat nagyon localisálja 
a határozat érvényességét, a mennyiben csak azon 
plébániákról szól, hol a keresztség közt oly különb-
ség létezett. Ez ugyan a gyűlöletesnek korlátozásá-
ból származtatandó, odiosa sunt restringenda ; de nem 
lehet tagadni, hogy az ily természetű rendeletek sok 
kellemetlenséget, súrlódást idézhetnek elő különösen 
a lelkipásztorok és liivek közt ; midőn mi egyik he-
lyen meg van engedve, a másikon tiltatik vagy meg-
forditva. 

Az egyháznak minden elve oly tiszta, oly álta-
lános ; óhajtandó volna, hogy az elvszerénti eljárás-
ban is általános kötelezettség lépne életbe. Mindig a 
törvény vagy rendelet hatásának van kárára, ha a 
szomszédnál ellenkezőre hivatkozhatni ; mint épen a 
levélből is kitetszik, hogy magok az egyháziak is ki-
keltek azok ellen, kik a szokás szerént cselekvének, 
de mely nálok nem divik ; mi bizonyára elmarad, ha 
a szokás általánossá tétetik. Az ily határozatlanság-
nak árát rendesen a lelkipásztorkodó papság adja 
meg. Legújabban is egy helyen megtagadták az ön-
gyilkostól a ker. eltemettetést; a kérelmezők azon-
ban Bécsre hivatkoztak, hol egy öngyilkos ünnepé-
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lyeseii temettetett el. A sok kérésnek az lett a vége, 
hogy a szertartás nélkül kivitt testet a sirnál a káp-
lán fogadta; ez, ha igaz, ki találta mondani, hogy az 
öngyilkost nem illeti ugyan meg a ker. eltemettetés, 
de . . . . mire a jelenlevők bántalmazni kezdették a 
segédlelkészt, és magának a lelkésznek is beverték 
ablakait. 

Nem nálunk történt, de azért a dolog illustra-
tiojául szolgál. E g y görög hitű leányzó zsidónál szol-
gálván az illető lelkész e miatt nem akarta őt agyó-

% náshoz bocsátani, mig a zsidó házában tartózkodik. 
Canonjaink erre nézve szintén világosak. A görög 
lelkészt ezen eljárásáért megrohanták némely lapok, 
mint ki még most is az emancipálás után ily elvnek 
hódol. (Mintha bizony az egyháznak a zsidókra e te-
kintetben vonatkozó törvényei azoknak politikai ál-
lásán alapulnának ! Azért, hogy a zsidó mint polgár 
emancipálva van, nem következik, hogy vallása is 
jobb lett, mint volt azelőtt.) Ha már most a canonok 
értelmében járnak el egy helyütt, máshol pedig el-
lenkező eljárás türetik, igen természetes, hogy egye-
netlenség támadhat és rendesen az huzza a rövideb-
bet, ki szigoruabban, de egyszersmind kötelme sze-
rént is jár t el. 

Azért az ily és hasonló ügyekre vonatkozó el-
járást illetőleg oda irányul óhajtásunk, hogy a) az ily 
rendszabályok általánosak, közkötelezők legyenek; 
b) ha kimentő vagy enyhitő körülmények merülhetnek 
föl, azok minél tüzetesebben legyenek kijelelve, és 
minél kevesebb hagyassák a pásztori okosságra, 
melyről ily esetben legkevesbbé lehet capacitálni a 
netán panaszkodó feleket, és leginkább az irott, ha-
tározott hangú rendelettel védheti magát az illető' 
lelkész is. A határozatok ezen minősége mellett szük-
séges még, hogy az egyház ily rendszabályai a hi-
vek előtt olykor-olykor fejtegettessenek, azoknak 
alapja, czélszerüsége mutattassák ki, valamint az is, 
hogy az egyháznak ily eljárása az igazi értelemben 
vett humanismussal nem ellenkezik ; mert a humani-
tas kötelmeinek köréből mások vallási meggyőződé-
sének tiszteletben tartása épen nincs kizárva, sőt 
annak egyik kiváló pontját képezi. Mivel pedig az 
egyház rendeleteinek első őre egyszersmind végre-
hajtója is a főpásztor, igen természetes, hogy a lel-
készi karnak minden oly esetben, mely az ily rend-
szabályok érvényesítése miatt könnyen kellemetlen-
séget, vádaskodást, talán üldözést is idéz elő, regres-
susának kell lenni az illető főpásztorhoz; ez fedezze 
támogassa azt, ki a reá rótt kötelességnek teljesitése 
miatt netán érzékenyebben sujtatik. 

Különösen a polgári házasságot tekintve jó 
volna már előre biztosan megtudni, minő eljárást 
követ a kath. papság ott, hol a tridentinumi szabá-
lyok honosak levén egyszersmind a polgári házas-
ság is meg van engedve? hogy ekkép, lia netán ná-
lunk is bekövetkeznék e morális csapás és türnünk 
kell nekünk is egyik faját azon abominationak, quae 
stat in loco sancto, az egyházzal nemcsak együtt 
érezve, hanem egyenlően működve is nyilvánitsuk 
visszatetszésünket oly határozat irányában, mely a 
házasságról végkép le akarja törleni a keresztény 
jelleget. Pollák. 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

[gen helyesen mondja de Maistre1): „a vallás a tudo-
mánynak szülőanyja." Europa csak azért viseli a tudomá-
nyok jogarát, mert keresztény. Csak azért sikerült a művelt-
ség és polgárosodás ily magas fokára fölküszködnie, mert a 
theologián kezdé; mert egyetemei eredetileg tisztán hittani 
oskolák voltak és a többi tudomány, beoltva ezen isteni 
törzsbe, az ő éltető nedvén erősödött meg. Ekként Europa 
jelenlegi művelődési állapota nagy és hosszú készülődések 
eredménye, s ez az, mit napjaink szóhősei nem méltatnak 
kellő figyelemre, mi egyébiránt annál kevésbbé csodálatos, 
minthogy maga Bacon is tévedésben forgott ez iránt. Mulat-
ságossá válik majdnem, midőn ascholastica és theologia ellen 
heveskedik, s ugy látszik, hogy még eme nagy elme is töké-
letesen tájékozatlan volt az iránt, hogy mennyi és mily nagy-
mérvű előkészületekre van szükség, lia meg akar juk gátolni, 
hogy a tudás, a tudomány ne váljék káros dologgá. Minő 
eredményt várhatunk, lia a fiatal ember természettant és ve-
gyészetet tanul, mielőtt a vallás és erkölcstan elvei iránt 
tisztában lenne, — minő eredményt, ha egy vad néphez aka-
démikusokat küldünk, mielőtt hitküldéreket menesztettünk 
volna hozzá, midőn magának Baconnak szavai szerént: a 
vallás azon fűszer, mely a tudományt megóvja a rothadástól. 
Hasonló értelemben nyilatkozik Malebranche2) : csillagászat, 
vegyészet és mind a többi természettudomány igen méltóan 
foglalkodtatják ugyan az elmét, de fölötte kell vigyáznunk, 
nehogy miattuk az anthropologiát elfeledjük. 

Mivé lett volna a világ, lia a tapasztalati tanulmányo-
zás már a 13. és 14-ik században vergődik oly tekintélyre, 
mint a milyent későbben a tizenötödikben élvezett? Felele-
tül álljanak itt Göthének szavai3) : „Bacon működésének ered-

!) Sz. pétervári estélyek II. 224. 
*) a fönobb i. h. 
•1) Ha Aristoteles most feltámadna, bizonyosan k iskorú gyermek-

nek érezné magát, csi l lagászatunk-, g é p t a n u n k - é s természettanunkkal 
szemben, de korántsem ugy , ha aztán természetrajzi könyveinkot olvasná. 
Ha ezokot saját müvével összehasonlítaná, azt látná ugyanis, hogy a 
nemek és fa jok szám nélkül megszaporodtak, azt , hogy sokkal szabato-
sabb, kimerítőbb boneztani ismeroteink v a n n a k ; de nem ta lá lna bennök 
u j eszközt, melynek segitségévol a láthatóról a Iáthatlanra következtetni, 
mely á l ta l a szerves élőt keletkezésének t i t ká t , működésének módját és 
természetét kideríteni és tanulmányozni lehessen. Azt lá tná bizonyára, 
hogy a szerves természet ismeretét illetőleg lényegileg még mindig azon 
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menye inkább káros volt, mintsem hasznos ; mert azáltal, 
hogy ö az emberi-nemet a tapasztalatra utalta, mintegy ma-
gukra hagyta a tudomány-szomjuhozókat, miből aztán fék-
nélküli tapasztalat-keresés keletkezett, mely úgyszólván 
módszer iszonynyá fajult oly annyira, hogy rendetlenség és 
halmaz a valódi tudományosság főkellékeinek tekintettek." 

Ha pedig a tapasztalati tanulmányozás a korábbi idők-
ben kevesebbre becsültetett és ápoltatott, mint ez későbben 
történt, annak oka nem abban rejlett, mintha a katholikus 
tudomány ellenségesen állott volna szemben a természettudo-
mányokkal; — hiszen tudjuk, hogy ezek azon alakban, me-
lyet maga Aristoteles adott nekik, ki az összes ó-kor ebbeli 
tudományos búvárkodásának végeredményét összefoglalta, 
hogy azok mondjuk, ezen alakban az egyházi tudomány 
rendszerének kiegészitő részét képezék ; és mintegy alapot 
és kiindulási pontot szolgáltattak a katholika theologia- és 
anthropologiának ; — épen aquinói Tamás, kit kortársai a 
„magister scholae" czimével tiszteltek meg, épen ő hangsú-
lyozza leginkább, hogy a természet szemlélése fölötte hasznos, 
sőt szükséges a hitbeli tanításra és a tévelyek kiirtására ; 
mex-t midőn a teremtett dolgokat szemléljük, önkénytelenül 
is a teremtő Isten bölcseségét és hatalmát kezdjük elismerve 
csudálni, és midőn azoknak szépségéről ennek szépségére 
következtetünk, ellentállhatlan vonzaloxxi keletkezik szive 
inkben iránta, mely fokozatosan növekedve tiszta szeretetté 
fejlődik ki ; s igy a földi, a véges dolgokat, és velők minma-
gunkat mindig jobbaix és jobban megismex-ve, mindinkább 
hasonlókká válunk Ahhoz, ki önnönmagát és az egész min-
denséget véghetetlen bölcseségében öröktől fogva ismei'i. — 
Másrészt — igy folytatja ugyancsak sz. Tamás — épen a 
természet ismerete óvja meg az embereket a pogányság- és 
mindeix ebből származó babonától, minő péld. a csillag-jóslás, 
sorshivőség, bűvészet és több ilyféle, mik által a tudatlanok 
és könnyenhivök nem ritkán félrevezettetnek — szóval csak 
a természet helyes ismerete az, mely az embex't azon helyze-
et illetőleg, melyet a mindenségben elfoglal, kellően és vég-
egesen fölvilágosítja.4) 

A mit sz. Tamás ekként mond, azt bizvást az egyház 
általános nézetének tekinthetjük, melynek megfelelőleg min-
den korszakban nagynevű egyházi férfiakkal találkozunk, 
kik természettudományi ismereteik által tündöklöttek. Ilye-
nek voltak péld. mindjárt a középkor e'ején rheimsi Gerbert^ 
későbben II . Sylvester pápa (999—1003) Nagy Albert és a 
ferenezrendi Roger Bacon. — Igaz ugyan, hogy ezen férfi-
aknál is, mint egyáltalán akkoron a tisztán elvontan elmél-
kedő, az xi. n. speculativ irány túlnyomó volt ; de ennek okát 
épen azon lendület minőségében kell keresni, melyef:ugyan-
csak a kereszténység adott vala a világnak, és melynél fogva 

a ponton ál lunk, a hová ő vi t te o tudományt, s utódjai eddigi vívmányait 
tokintve, aligha lenne oka elszégyenülni. Söt ha tovább fürkészne, tudo-
mást szerezne a physiologok ebbeli vitájáról, valljon az anyagon kivül 
létezik -e még valami szellemi elem, mely azt élteti, avvagy pusztán a 
parányok vonzó és lökö ereje-e az, mely a szerves testet képezi , és moz-
g a t j a , — akkor visszaemlékezve saját „entelechiá" jára, ezen oly finomul 
és szellemdusan kikerekítet t tanra, aligha csudálkozását nem fejezné ki 
a fogalmak mainap uralkodó durvasága fölött. (Snell, Materialism.) 
Egyébiránt mily összefüggés van o téren Aristoteles és az egyházi * 
mány közt, erre nézve 1 Thom. Aquin. Summ. I. qu. 12. 

4) Thom. Ag. o. gent . I I ; 2, 3. 

épen az elvont eszményi volt az, mi legfőbb vonzerővel birt 
a kedélyekre, oly időben, midőn a jelenkor utilitási elve, 
mely a természetet azért tanulmányozza, hogy axxyagi hasz-
not és anyagi élvet merítsen belőle, talán még nevéről 
sem volt ismerve. De épen ez által s csakis igy sikex'iilhe-
tett a vadság és nyers materialismus békóiból kiszabadítani 
a világot, — csak igy, ezredéves elméleti gyakorlat által 
fejlődhetett ki, erősödhetett és élesedhetett meg axxnyira az 
emberi ész, hogy későbben a tapasztalati, a gyakorlati ta-
nulmányozás út jára lépve, megmérkőzhetett a mindenünnen 
élőtódxxló tudományos anyaggal, fönakadás nélkül haladva a 
tudásnak immár határtalan pályáján. — „A clxinaiak több 
mint egy századdal előbb ismerték a nyomdászatot, lőport, 
és delejtüt, mint mi európaiak, s xnégis menxxyire hagytuk el 
őke t ; e dolgok íxiagukban véve tehát nem elegendők, Eu-
ropa haladásának ok adatolására, még egyéb tényezőnek kel-
lett itt működni, melytől az függött"5) — mi volt eme xixás 
tényező, erre nézve hadd álljanak itt korunk egyik nagyhirü 
történetírójának,szavai :6) „Korunk fölvilág03odottsága, mely 
Europa vállalkozási szelleménél fogva az egész világra ki-
hat, onnan származik, hogy a császárság elbukásakor már 
erős hierarchia létezett, mely a világkormány gyeplőit legott 
erős kezekkel ragadá meg, és Europa közszellemének, mely 
addig elég szűk és szerény keretben forgott a vallás által 
mintegy delejes lökést adván, lehetségessé tevé, hogy xxxüvelt-
ségünk azon pontig fejlődjék, a melyen jelenleg szeixdéljiik." 
Több miixt egy századdal verulami Bacon előtt, kezdett a 
„tapasztalati tanxxlmányozás" gyakoroltatni, és azon véle-
nxény, mely szerént eme tudós a természettudományok atyja 
és megalapitója volna, ámbár még napjainkban is akadtak 
védői, mégis téves volt, amennyiben e tudományok, már jó-
val előtte virágoztak és általánosan kedveltettek. Már a 15. 
század7) végén tökéletesen kifejlett betűszám- és lxáromszög-
mértant találxxnk, a tizedrendszer és a javított xxaptár már 
széltében használtattak, és a gyógytan hatalmas u j lendületet 
vett a tudományos tökéletesítés felé ; bámulatos előmenetelt 
tapasztalunk továbbá a bányászat- és kohászatbaxx, nem kü-
lönben a festő-, takács- és timármesterségekben és az üvegmü 
készítés körül, főképen pedig a mérnöki tudomány, az épi -
tészet és mindenek fölött, a vegyészet minden ágában. Ezen 
korszak találmányai a papir, a távcső és a lőfegyver, az órák 
és a harangok, a fa- és a x-ézmetszet, valamint az aczélkészi-
tés, hasonlólag a szél-, zxxzó és fürészmalmak föltalálása, va-
lamint nevezetes javítások a lisztmalmok és a szövőszék kö-
rül is e korból száx-maznak.8) 

Joggal xxxondhatta tehát ezen korról Marsilius Ficinus : 
(szül. 1433.) Aureum esse hoc saeculum minime dubitabit, 
qui praeclara saeculi hujus inventa considerare voluerit." 
Leonardo da Vinci Olaszhonban, valamint Paracelsus Német-
országban egy századdal Bacoxx előtt éltek és működtek ; — 
vele egyidöben Harvey és Gilbert Angliában. Copernicus, 
katholikus pap, volt a világrendszer fölfedezője;9) mellette 
még a csillagászat körül Galilei és Kepler is szereztek hal-

6) Liebig : Über Bacon v. Verulam, Münch. 1863. 63.1 • 
6) Joh. von Müller Schweizergesch. III . 1. 
7) Bacon 1561-ben halt meg. 
8) Liebig Augs. Alig. Ztg. 1866. 226. sz. melléki. 
'•>) Szül. 1472. az ö munkája : De revolutionibus orbium coeles-
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hatatlan érdemeket. — Quido Ubaldi már 1577-ben az emel-
tyű és súlypont, Stevin Simon 1596 körül a mozgás és a 
csepfolyó testek egyensúlyának törvényeit fejtegették. Galilei 
kísérletei az inga és a szabad esés körül és ebből folyó elmé-
lete a lejtön való mozgásról már a 17-ik század elején álta-
lánosan ismerve voltak. Giordano Bruno már 1580-ban nyil-
vános fölolvasásokat tartott a földnek tengelye körüli forgá-
sáról, melyet Bacon álhatatosan tagadott;10) és Agricola mü-
veiből (1494—1555) bámulattal tudjuk meg, hogy a kifejlett-
ség mily magas fokán állott már akkor az ásványtan is. Pa-
racelsus halomra dönté Galenus rendszerét, és a betegségek 
természetére valamint a gyógyszerek mikénti hatására nézve 
egészen uj elméleteknek szerzett érvényt ; szóval majd min-
den nap uj fölfedezéseket hozott, főképen Olaszországban, 
mely akkoron a tudományok classikus földje volt, és mi a 
számtant és természettudományokat illeti, Paolo Toscanelli, 
Lucca Paccioli és Leonardo da Vinci eredménydús működése 
folytán az európai népek közt a legelső helyet foglalta el ; 
olyannyira, hogy még Regiomontanus és Copernicus is az ola-
szok tanitványainak tekintették magukat, mint egyáltalában 
az akkori tudósok mind.11) Maso Finiguera találta föl a réz-
metszést, Foricelli a légsúlymérőt, Galilei legalább elméleté-
ben, a górcsövet és nagyitó üveget; végre olasz találmány 
még a hévmérő is. Galilei és tanitványainak, Cassini, Bian-
chini és Maraldinak szorgalma hatalmas lendületet adott a 
csillagászatnak, s csak is katliolikus tudósok előmunkálatai-
nak alapján, kik közt a jezsuitarendü Ciavius atya főképen 
kitűnt,12) készült XIII . Gergely pápa naptárjavitása. Har-
vey, (1610 — 1618) padiai Fabricius tanitójának nyomain 
haladva, és búvárkodásait folytatva fölfedezője lön a vérke-
ringésnek; s tudjuk, hogy Salerno, melynek orvostani os-
koláját bcnczéspapok alapították, mint ilyen a 8 —14 szá-
zadban egyedül állott Európában13) A benczéspapok ezen 
kivül még a fürdők tárgyában kifejtett ernyedetlen tevé-
kenységök által nagy érdemeket szereztek a szenvedő embe-
riség körül. Weissenfelsi benczések épiték föl újra Baden-
Badent, melyet ugyan a rómaiak is ismertek már, de mely 
későbben a népvándorlás idejében majdnem végképen el-
pusztult ; hasonlólag Kissingen, Marienbad, Pyrmont és 
számtalan más fürdők szerzetes papoknak köszönik létüket. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 8-án. Tisztelt Szerkesztő ur ! Az uj év be-

álltával bolgog uj évet kívánunk, és fáradságos munkájára 
Isten bő áldását. Elsőben is szerkesztői elődje iránt az „Alap-

tium 1513-ban jelent meg, moly esztendőben meg is halt . Galilei szüle-
tett 1564-ben. 

10) Liebig, iiber F r . Bacon v. V. 1863. 35. és 37. 1. 
11) Burkhardt : Die Cultur dor Renaissance in Italien, Basel 1860. 

267 1 Libr i : H i s t . d e sciences math, en I t a l i e ; Whewell Gesch . der 
induct. Wt tsch . I I I . 150. 

12) A jézustársasági kitűnő csillagászoknak egy jó hosszú név-
sora Lalande-nál található. 

13) Egészen Harvey koráig a leghíresebb orvosok olaszok vol tak ; 
igy az ujabb boncztan atyja Mondino (Mundinus) f 1326, Achillini szül . 
1463, Fallopio sz. 1523, Eustachius í 1574. Romában, Vesalius és t an i t -
ványai Realdo Colombo és Fabricius szül. 1537. (Whewell i. h. i.) 

rajz"-ban tett rövid de velős nyilatkozatát részünkről is oszt-
juk s reá a jól végzett munkásság után Istentöl sok áldást 
kivánunk. Azontúl pedig régi barátságunk és az ügyszeretet 
nyomán becses lapjába oly dolgokról irunk, melyek bennün-
ket s mindazon ügybarátokat, kik a seminariumi életet figye-
lemre méltatják, közelebbről illetnek. Már majd egy eszten-
deje, hogy Isten jóvoltából a központi papnevelő-ház falai 
közt folytatjuk az ebbeli munkát. Kalocsai volt növendéke-
inktől nehéz volt az elválás — azonban adott Isten más ta-
nulékony s értelmes ifiakat, kik hivatásukat fölfogva elöljá-
róiknak elegendő örömöt szereznek. A mult iskolai év több 
isteni áldásokkal folyt le,melyek ugyan közvetlen hazánkat és 
városunkat, de némikép házunkat is érték. Adott Isten az or-
szágnak koronás királyt, ki hivatása szerént sz. István szel-
lemében fog eljárni, bánni az egyház és annak szolgái iránt, 
mire Istentöl mint egyéb királyi kötelességeinek teljesítésére 
a koronázáskor uj kegyelmet kapott. Adott Isten e megyének 
s házunknak is jeles főpásztort, ki gondjainak főbbjei közé 
sorolja, hogy Istennek hü szolgákat neveltessen, s olyakra 
teszi kezét, kikről hiteles tanúbizonyságok által meggyőző-
dik, hogy őket az Ur hivja, és pásztorok nem béresek fog-
nak lenni. Isten e választott főpapja már is oda irányozza tö-
rekvéseit, hogy a papi nevelés minden tekintetben megfelel-
jen a czélnak : Isten dicsőségének, a lelkek üdvösségének. 
Növendékeink, mint ismeretes dolog, az egyetemi hittani kar 
buzgó s jeles tanáraitól nyerik az egyházi tudományok tiszta 
s lényegében változatlan tanát azon mérvben, mint ezt hiva-
tásuk méltán igényli s az előszabott rendben. A szünnapi 
felüdülés után visszaérkezve a szokott módon elvégzett sz. 
gvàkorlatok után növendékeink is, mint másutt, nevelési pá-
lyájok folytatásához fogtak. October 14-én főméltóságu esz-
tergomi érsekünk meglátogatta intézetünket és növendéke-
inket megtekintette. Ugyancsak ö herczegsége a főm. primás, 
már előbb tett intézkedés folytán az egyetemi templomban 
az imaapostolsági ajtatosság megtartását kegyesen elrendelte, 
hogy mind a növendékeknek ujabb alkalmat adjon ezen az 
egyház által jelenleg nagyban fölkarolt üdvös gondolat va-
lósítására, mind az ily időben érkező híveknek lelki épülé-
sére. A megkezdett üdvös munka Isten áldásával foly. — 
Szintén ő herczegségének a nm. cultusminister úrral egyet-
értöleg — tett intézkedése folytán történt, hogy házunkban 
ezidén (vagyis ezen iskolai évben) a negyed és harmad éves 
hittanhallgatók magán-oktatást nyertek a süket-némák 
tanítási módjában. Ugyanis azon tapasztalás mutatko-
zik, hogy az országban sok helyen szétszórva élnek ezon 
szerencsétlen gyermekek és ha elhanyagoltainak, nagyon el-
vadulnak. Mind pedig be nem lehet az intézetbe venni. Eh-
hezképest óhajtandó, hogy legalább némelyek ismerkedjenek 
meg alapjaival azon jelzésnek és bánásmódnak, mely ily te-
kintetben követendő s alkalmas. Evégből nt. Gaal Miklós pi-
arista-atya, ki Váczott a siket-néma intézetnek huszonhárom-
évtől fogva katechétája s mind a jelző ismeretekben, mind a 
hittani igazságok közlésének módjában igen alapos tudo-
mánynyal bír, s ez ügynek magát lélekből szenteli, hivatott 
meg ő horczegsége által, hogy bizonyos ideig a szabadrendel-
kezésre maradt időben a két felsőbb osztálybeli növendékek-
nek előadást tartson. Nagy ügyességgel és kitartó szorgalom-
mal működött nt. Gaal a tya ; valóban diszre válik a váezi 
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siket-néma intézetnek, melynek jeles igazgatója és jeles ta-
nárai vannak. Nt. Gaal Miklós atya alapvonásait ebbeli elő-
adásának Írásban összeállította, s igen kívánatos lenne, hogy 
e dolgozat napvilágot lásson. Növendékeink e tárgygyal 
örömest és a gyakorlat tekintetéből itt volt kis süket-fiuval 
ügyesen foglalkoztak. Adjon Isten, ki a sikernek is atyja, e 
kezdeményezésre áldást. Annyi bizonyos, hogy a süket-ta-
nitásmód sok lélektani és logikai ismereteket állit elő, s főleg 
a hittanítás módja a dolgok természetének fölfogására igen 
czélszerü. Ezt főkép ily tapasztalt, s jeles szerzők nyomán 
haladt katechétának előadásából látni. Isten öt tartsa meg az 
intézetnek, s a jeles intézetet a hazának soká. — E közben 
elértük nov. 26-át, midőn növendékeinknek zene- és dalmü-
értő része sz. Cecilia tiszteletére egy szerény szónoklati 
dal- és zenészeti versenyt rendezett, melyet néhányan a ta-
nár urak közül is jelenlétükkel megtiszteltek. A magyar iro-
dalmi társulat ez éven is megtartotta élő és holt tagjaiért 
évenkint szokásban levő sz. miséit. E társulat működik a 
szép téren üres óráiban, az egyházi nevelés czéljaihoz mér-
ten, ugy mint jó irányú elődei megkezdték. Az idén Wise-
man bibornok egyik jeles müvét fogja a magyar közönség 
használatára bocsátani. Sok ügybarátot és széles terjedést 
a jó miinek. — Különben nem vagyunk társulatok hiányá-
ban, mennyiben azok az egyházi nevelés keretébe valók és 
azt elősegítik, sőt azt megillető részletek. Jézus ez. szivének, 
Boldogságos Szűz szeplőtelen szivének, a sz.-László társulat-
nak növeudékeink mind szövetséges tagjai, minden kivétel 
nélkül. Az ima-apostolságnak természetes, született tagja a 
növendékpap, ugy itt is. — A napi elmélkedések rendes vég-
zéséhez mért időről gondoskodva van, szintén kegyelmes prí-
másunk intézkedése által. — A karácsonyi éjjeli sz. misét meg-
előző latin imádságokat növendékeink azon rendben végezték 
és énekelték, mint a Gregrorianum szerént megyei székhelye-
ken szokás.A nép ilyenkor itt is seregesen tódul. Advent vasár-
napjain, sőt köznapjain is szintén szép számmal voltak jelen 
a keresztény hivek. Ily alkalommal Pest minden plébánia-
és zárda-templomai látogatottak szoktak lenni. Újévre megör-
vendeztette zene-értő részét növendékeinknek tek. Zsaskovsz-
ky Endre látogatása is, ki az egyetemi templomban a fő 
sz. mise alatt az orgonát kezelte. Számos szerzeményei az 
érintett két testvérnek, az ő önfeláldozási odaadásuk az egy-
házi zenének és[éneknek mindenesetre Endrét is azok sorába 
helyezi, kik méltó elismerést érdemelnek szolgáitól azon egy-
háznak, melynek magukat szerényen szentelék. Ez alkalom-
mal házunkban egy kis zenei előadás is volt O herczegségé-
nek egyik, házunkra vonatkozó üdvös intézkedése az is, hogy 
idősebb növendékeink kellő vezetés mellett az elemi iskolák-
ban a katechetikai előadásokban résztvesznek. E gyakorlat 
csak üdvös lehet reájok. Franczia-nyelv tanárunk a régi szo-
kás szerént hetenkint két üres órát foglal el előadásival. 
Ügyes modora és tárgyavatottsága könnyűvé teszi előadásait. 
A Migne-féle könyvgyűjtemény házunk számára már nagy 
részben megérkezett. Isten áldja meg mindazon résztvevő 
paptársainkat, kik mint egykori növendékei e háznak fölké-
retvén, nemes készséggel szíveskedtek jóakaratukat kimu-
tatni a fejlődő nemzedék iránt, hogy ez már előre lekötelez-
tetve szíves pártfogóiknak, hála-telt kebellel lépjen a gya-
korlati életbe. Gyakorlati s életrevaló vállalat házunkban 

azon, évektől fönálló intézkedés is, hogy a negyedévesek he-
tenként egy üres órában a gyakorlati orvosi tudományban 
nyernek oktatást dr. Arányi egyetemi tanár szíves készségé-
ből. A nevezett tanár ur szak-ismereteit örömmel közli, és a 
szenvedő emberiség javára szivesen hoz különben is eléggé 
igénybe vett idejéből áldozatot. Isten őt áldja meg. A Vogel-
forditásról csak annyit jegyzünk föl, hogy már végefelé jár 
s egy hó alatt teljesen megjelen. A „Társulati értesítő" is 
megkezdte másodévi folyamát. Az ima-apostolság szépen ter-
jed. Isten adja minderre áldását, magunkat pedig ügybará-
taink további szívességébe ajánljuk. 

ROMA, 1867-i dec. 26-án. Mentsék a tudósítókat, kik 
terjeszték a hírt, mintha Andrea bibornok azonnal megérke-
zése után fogadtatott volna a szentatya által, miről ugyan 
városunkban is szó volt. Nem hittem szükségesnek e hirről 
önöket tudósítani, mert nem volt bizonyos. Ha a részérőli 
visszavonás nyilvánossá leend, nem mulasztandom el a hite-
les tudósitást. (A Giornale szerént már megtörtént. Szerk.) 

A tegnapi és tegnapelőtti ünnepélyességek szokott mó-
don folytak le. Sok idegen volt jelen a pápa ö szentsége által 
tartott ünnepélyes ténykedéseknél. A franczia tisztek közöl 
többen jöttek ide a civita-vecchiai helyörségből. 0 szentsége 
ezeket tegnap a délesti órákban külön kihallgatásban része-
sítette. 

Vasárnap szent János ünnepén a pápa hadseregének 
összes tiszteit fogadandja, kiket a ministertábornok fog neki 
bemutatni. Ez alkalommal a Vaticán egyik folyosóján fog a 
pápai hadsereg dicsőítésére Rosati által készített hymnus 
énekeltetni legalább 400 közreműködő tag által. Éljen IX. 
Pius és hősei ! 

Jelentvén múltkor, hogy Kanzler tábornok a pápától 
a Pius-rend nagy szalagját kapta mentanai hős tetteért, nem 
emlitém, hogy ez alkalommal egyszersmind két ezer líra évi 
dijt is nyert. 

A vitéz Azzanesi ezredes, ki a viterboi tartományt oly 
hősiesen védte, szintén ugyanazon rendjelet kapta és jelen-
tékeny évidijt. A pápa ezen nagylelkű tényei megérdemlik, 
hogy köztudomásra juttassanak, hogy mindenki lássa, misze-
rént IX. Pius bőkezű jutalmazója híveinek, kik azon ügyet 
szolgálják, mely a keresztények közös ügye. 

AUGSBURG, jan. A divatos haladás, rationalismus, és 
materialismus hirdetői az aratott bámulandó siker által el-
szédittetvén az emberiség tisztán szellemi, lelki érdekeinek 
elnyomására indított törekvéseikben merészen haladván előbb-
re, mindinkább lenyűgözik a türelmes népet, mely a jog és 
igazság végdiadalára Isten örök törvényei szerént bizton 
számítván, nyugodtan szemléli a dolgok menetét, tudván ta-
pasztalásból, hogy a rossz önmagának ássa meg a sírt, és a 
forradalom elnyeli saját szülötteit. A hitetlenség apostolai 
azért eléggé vakmerők arra, hogy a legfölebb védelemre szo-
rítkozó ultramontánokat vádolják harcz- és forradalomvágy-
ról, amint ez nem rég is a „Nürnberger Anzeiger" egy mün-
cheni levelezőjének soraiból kiviláglott. 

Ideje tehát, hogy mi is intő és keltő szavakat hallas-
sunk, és a helyzetet kellő fényében bemutassuk. Először is 
azt kérdezzük : kicsoda támasztotta ötvenévi béke után a 
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német testvérháborut, és pedig tisztán az önző terjeszkedés 
szennyes indokából, és szövetségben egy idegen rabló-állam-
mal ? Nem volt-e ez fölforgatás ; nem-e forradalom ? Es ki 
hagyta jóvá e forradalmi rablótettet, ki védelmezte a jelen 
óráig és munkálkodik még folyton annak kifejtésén ? Valljon 
az annyira gyalázott, a „makacs és a haladást gátló" ultra-
montán párt, vagy nem épen maga a föndicsért haladás párt-
ja ? Nem az utóbbi emeli egekig ama véres tett szerzőjét, 
miután előbb éveken át, mint minden szerencsétlenség oko-
zóját, a kamarákban és sajtóban gyalázta, és átkozta? Igen, 
a szabadság, ogyenlőség és testvériség emberei azok, kik a 
sárkányfogakat szórták, melyekből az alulról jövő forrada-
lomnak is ki kell sarjadzania, és kik a democraticus történ-
észnek már évek előtt fölállított programmját valósítják, 
mely az egyház bukását szükségesnek mondotta az uralko-
dók megbuktatására, ezek elűzését pedig a nagy német köz-
társaság megalapitására. és igy mintegy megújítására a bor-
zasztó franczia forradalomnak, mely szintén a „liberté éga-
lité, fraternité - ' embereinek, a kőmiveseknek müve volt, 
aminthogy korunk politikai mozgalmai is nem egyébnek 
tekintendők, mint az eldöntésre került harcznak az igazság 
és hazugság, a jog és erőszak, a hit és hitetlenség között, 
egyszóval a szabadkőmives ujpogányság harcza a keresz-
ténység ellen. 

A szabadkőmivességnek állitólagosan „ártatlan já téka" 
korunk forradalmának mozgató eleme. Magas és alacsony 
köröknek sokszor becsületes férfiai tartoznak e szövetséghez, 
kik a humanitás szemkápráztató czégere által megvakittat-
ván, nem is gyanítják a gonosz terveket és czélokat, melyek 
a szövetség titkos műhelyeiben készíttetnek, és melyek való-
sítására vak eszközökként közreműködnek, annál is inkább, 
mert ily ördögi gonoszságot nem is tételeznek föl. Ez magya-
rázza meg az oly rejtélyes, és megfoghatatlan sikert, melyet 
Poroszország a harcztéren aratott, és melylyel a bensejökben 
megháborított népek akarata ellenére veti alá hatalmának az 
összes német államokat. Csak ezen szempontból tekintve ért-
hetők meg jelen politikai körülményeink között az esemé-
nyek, melyek egyébként, mint megfoghatlan talányok, vagy 
értelemnélküli ellenmondások állnának előttünk. Azért a 
mélyebbre látók már a liáboru kezdete előtt mindent előre 
megjósoltak, kimondván, hogy „el vagyunk árulva, aminek 
ki kell vitetnie, az a legfelsőbb fokú testvérek között kicsi-
nált dolog" — és fájdalom az események igazolták előrelá-
tásukat. Es a hol a titkos szövetség sem volt elegendő, ott 
még más eszköz is alkalmaztatott. A történet ezer és ezer 
példákban tanúsítja, hogy megvesztegetés által mindent el 
lehet érni. Virtus post nummos ! Különösen oly időben, mely-
ben a becsületesség talán még ritkább mint Ilorácz és Taci-
tus korában. 

Ha majdan Bismarck egész Németország lenyügözése 
által eléri czélját, valljon elérendi-e Németország igért nagy-
ságát, boldogságát és a békét ? Dehogy éri el. Badarság azt 
hinni a királyoknak, lia a titkos társaságba lépés által vélnek 
uralkodhatni, ők mindig csak eszközei leendnek a legtitko-
sabban intézkedőknek. Ha a porosz király Bismarck terve 
szerént vaskarrnl egyesitendi Németországot, melynek népei 
gyűlölettel viselendik a roájok mért közös nyűgöt, annál 
könnyebben sikerülend a „legfőbb testvéreknek," annál köny-

nyebb leencl alkalmas időben őt magát is elmozdítani, és a 
köztársaságot kikiáltani. 

De a köztársaságnak ily alaponi szervezése után inog 
fog-e állapodni a mozgalom ? Korántsem, l ia a franczia köz-
társaság meg nem állhatott, tekintve a német nép történet-
bizonyitotta sajátságait, Németországban még kevesbbé fog 
megállhatni, ahol csak bizonyos főtörzsek szerént rendezett, 
és erős szövetségi alkotmányban egyesitett monarchiák ké" 
pezik a befelé szabad és békés fejlődést, és kifelé a szabadság 
és méltóság megvédésének igaz alapját. 

Ne ámitsuk magunkat, hanem ébredezzünk a korszel-
lem-szülte mámorból. Bármily ro3sz legyen is az idő, mi még 
csak a rosszabbnak kezdetét értük. A világtörténet való kor-
szaka előtt állunk, az istenitélet korában. A fokozott pogány-
ság elleni harcz ideje elérkezik, és e harcz rémületes loend. 
Hanem az ,,ultrámon tan ismus" vagyis a kereszténység, mely 
bátran lobogtatja zászlaját, e tüzpróbát is ki fogja állani. 
Miként a keresztény első századokban, egyesülendnek azok, 
kik Isten és az örökkévalóság iránti tántoríthatatlan hitük-
ben, mennyei átszellemült szeretettel nyilt harczban éltük 
feláldozására is készek az igaz ügyért, bizván a túlvilági 
boldogságba és nem hajhászván a mulandó élveket. Előpróba 
gyanánt tekintjük a gúny nyilait, és üldözést, melyben a 
szabadság, egyenlőség és testvériség emberei oly testvériesen 
(!) részeltetik az ultramontánokat. 

De mi bizalommal nézünk a jövő elé, azon erős meg-
győződésben, hogy jog és igazság Isten csodálatos segélye 
által kivivandják a diadalt a setétség hatalmai fölött, és a 
ker'esztrefeszitott világüdvözítő dühös ellenségei ép ugy meg-
szégyenülendnek, mint a régi időkben a még fiatal, külsőleg 
még gyenge és a hatalom minden eszközeivel és a halál min-
den szörnyei által üldözött keresztényelem előtt romba dőlt 
a hatalmas romai császárság ; és miként ujabb időkben a nem 
kevésbbé istentelen uj pogányság alakulásának már első fa-
sisában, miután Istennek hadat üzent, és helyébe kéjhölgye-
ket emelt az oltárra, romba dőlt. 

Tudjuk ugyan, hogy szavak már nem igen használnak, 
mert a végzetteljes elhatározás ideje közeleg. Mégis szólani 
kötelesség, habár a pusztában kiáltozónak szava volna. Mind-
annyiaknak, kik még a keresztény névre méltók, kiáltjuk : 
őrködjetek és imádkozzatok. Ti pedig, kik hátat fordittotta-
tok anyátoknak, az egyháznak, mentsétek meg lelkeiteket, 
még idő van, a hithezi visszatérés által. Sursum corda ! 

TURIN, jan 1-én. Futólagos pillantást akarunk vetni 
a lefolyt évre. Egy istenfélő ember mondá, hogy ezen év di-
adalmas leend az egyházra, és gyászos a forradalomra, és 
úgy lön. Egész történelme a pápa-király három győzelmét, 
és a forradalom ugyanannyi veszteségét jelzi. Pius katholi-
kus móclon és értelemben diadalmaskodott szent Péter cen-
tenáriuma alkalmával, politikailag győzedelmeskedett a né-
pei által mutatott ragaszkodásban és az államaiban tapasz-
talt rend és tántorithatlan hűség által, mig a forradalom a 
ministerialis és parlamentaris válságokban kudarczot val-
lott ; IX. Pius végre katonailag győzött csekély számú serege 
által, mig a forradalom gyászol Custozza, Lissa, és Montana 
emlékein. 

A lefolyt év kezdetétől fogva a Ricasoli-féle ministeri-
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um szabadnak nyilatkoztatván ki az egyházat, képmutatás-
sal akarta megtámadni a pápakirályt, de a forradalmárok 
nem akartak csatlakozni a képmutató politikához. Nyíltan 
kimondották, hogy ők bilincsekbe kívánják verni az egyhá-
zat, és a pápát lealázni. Megbuktatták Ricasolit, megszavaz-
ták az egyházi javak elkobzását. Azután a genfi congressu-
son megkoronázták müvüket, Istennek harczot üzenvén, és 
az észisten cultuszát hirdetvén. 

Mialatt igy IX. Pius ellenesei a világnak korhadt szi-
veiket bemutatták, Romában bámulták a katholicismus ere-
jét, egységét, nagyságát Az egész világból sereglettek a Ti-
beris partjaira püspökök, papok és hivek sz. Péter tizen-
nyolcz százados emlékét megülendök. Oly nagy volt ennek 
hatása, hogy még a „Riforma" is fölkiáltott : az öreg pápa le-
győzött bennünket. 

Dühösségökben és szégyenükben a forradalmárok ma-
gukat megboszulandók százféle nevetséges dologhoz folya-
modtak, a Romából visszatérőket a cholera ürügye alatt füs-
tölték, kínozták, megmutatván az által, mily szabadságot ad-
nának az egyháznak, ha Romában ők uralkodnának. Más vi-
gasztalása is volt az egyháznak Olaszországban sok uj jeles 
püspök kinevezése, és mások visszatérése folytán, és azon hő-
sies önfeláldozás által, melyet az egyháziak a cholera ideje 
alatt tanusitottak, midőn Altieri bibornok „posuit animam 
suam pro ovibus suis." 

Nem kisebb volt politikai tekintetben IX. Pius győzel-
me és elleneinek szégyene. Azt mondák, hogy a pápai uralom 
magára hagyatva életképességének hadd nyújtsa jeleit, re-
ménylvén bukását.Hiu remények ! Romában, és a pápai állam 
összes városaiban ezerféle izgatás ellenére a rend meg nem 
háborittatott. Sem a pénzügyi szomorú helyzet, sem a váro-
sokban levő forradalmi bizottmányok, sem a sajtó folytonos 
izgatásai nem voltak képesek a népeket hüségökben meg-
tántoritani. 

Es midőn Garibaldi, miután egész Olaszországban hir-
dette volna a harczot a pápa ellen, és halált a papoknak, 
megkisértette a szentségtelen mü befejezését; midőn Sicilia, 
Umbria és a Marcák példája hasonló szerencsétlenséget 
gyanittatott, akkor is a pápa alattvalói éljenekkel üdvözöl-
ték királyukat. 

Ellenkezőleg Italiában, melyet a szabadság mintaálla-
mának hirdettek, egy évben három ministeri, és egy parla-
mentáris válság állott be; ministerium ministeriumot, egyik 
rendetlenség a másikát követte, és nem voltak képesek egy 
conventiot megtartatni. Zavarok mindenütt, úgy hogy a kül-
hatalmak követségeit bántalmazták. 

Végre a pápa 1867-ben győzelmeket aratott Bagnorea, 
Aquapendente, Monte Rotondó és Mentana sikságain, a hősi-
esség, bátorság, hűség örökre nevezetes emlékeit mutatván 
föl. Mentana ! kiálta fel Menabrea a dec. 20-iki ülésen, és e 
felkiáltás a pápa összes katonai dicsőségeit nyilvánítja, s egy-
úttal a forradalom gyalázatát, e szavakban adván kifejezést 
Italia helyzetének a mult évben : „az elbátortalanított ország 
és a hitelvesztett kormány." (Il paese sgomentato, e il gover-
no screditato.) 

VEGYESEK, 
— S z a n i s z l ó Ferencz nváradi püspök ő excellen-

tiája a magyar vasúti kölcsönre 19,780 frt méltóztatott alá-
írni. Ezen hazafiúi tettét egyháznagyhoz illő áldozattal ko-
ronázta azon áldásos elhatározása által, hogy husz zuavot 
állit ő szentsége védelmére. A kezdeményező főpásztor dicső 
példáját követé a ft. káptalan, mely szintén 18 zuavnak ki-
állítását ajánlá meg. (I. T.) 

— F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő nmlga új-
évkor 300 forintot osztatott ki a püspökmegyei szegény ta-
nítók közt. (P. H.) 

— Bíró László szatmári püspök ő mlga a nagybányai 
kisdedóvodának 100, és az ottani nő-egyletnek 50 frtot mél-
tóztatott küldeni. (I. T.) 

— Jól értesültek akarják tudni, hogy a franczia kor-
mány Florenczben a következő alternatívával akar föllépni : 
Olaszország vagy megújítja a septemberi egyezményt, a pá-
pai trónt ujabb garantiával látva el ; vagy pedig Franczia-
ország örökös protectoratust alapit meg Roma fölött ; vélik, 
hogy Olaszország inkább ez utóbbit fogná választani ; ter-
mészetes, mert bizonyos körülmények közt szabadabban tá-
madhatná meg Romát. 

— Ratazzinak erkölcsi eszközeit igen nagy világos-
ságba helyezik a távirati sürgönyök, melyeket Menabrea 
összegyűjtetett, és melyekből kitűnik, hogy a minister ur tel-
jesen egyetértett Garibaldival és segélyezte őt az utolsó ku-
darcz alkalmával. 

— A barlettai katholikusok és az ott letelepedett pro-
testánsok közt a mult évben viszályok támadtak, melyek tett-
legességre fajultak. A törvényszék ítéletet hozott, mely sze-
rént Rostiglione kanonok és Maria Vitus capucinus atya 18 
évi, vasban töltendő börtönre, tíz katholikus pedig 10 évi 
szintoly büntetésre Ítéltettek e l , más 40-en könnyebb fe-
nyítésre. A zavart okozó protestánsok közül egyetlen egy 
sem találtatott büntetésre méltónak ! ! 

— A linczi püspök ur két keresztényellenes lapot megin-
tett, és a szerkesztőket egyházi büntetéssel fenyegette ; e mi-
att nagy zajt ütöttek az ellenzéki táborban. — Se baj ! a kö-
telesség előbbre való mint ily emberek kegye. 

Meghívás : A Szent-István-társulat elnöksége egyet-
értve a főméltóságu herczeg-primással az 1867-ki october 
10-iki közgyűlés határozata folytán tartatni rendelt rendkívüli 
közgyűlést folyó januárhó 21-kére reggeli 10 órára tűzte ki. 
Mely a pesti központi papnevelde éttermében tartandó köz-
gyűlésre, és azt megelőzőleg 91/2 órakor az egyetemi tem-
plomban Voni Sancte-val összekötött sz. misére a társulat t. 
cz. alapító, választmányi és rendes tagjai tisztelettel meghi-
vatnak. A közgyűlés tárgyai : 1) Encyclopoediai ügy. 2) A 
„társalgó körök" alakításának kérdése. 3) Alelnök választása. 
Pest, január 14-én 1868. A Szent-Isván-társulat elnöksége. 

Kegyes adakozás. 
Péterfillér : 
a) a péesmegyei sz.-lőrinczi kerület papsága egy kis agapa 

alkalmával rögtönzött gyűjtés folytán 14 f r . 
b) Jézus nevenapján Jézus földi helytartójának fiúi kegye-

lettel Eé t ay Gyula 1 ar. 

Szerkesztői tudósítás. 
Tengődre, Lapáncsára és P . Sz. Lászlóra lapunk püspök ö exclja 

kegyességéből já r . 
M i s z l á r a : Olyan casula kapható 35, 45 és 54 forinton. 
V a s z a r r a : A 100 intentio be van jegyezve ; folyamodványt 

kell készíteni, van reménység. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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kint kétszer : szerdán és \ ß I J I I I ' I I I k. postahivatalnál s Pes-
szombaton. — Az elöfize- i I i l I " X " I I I U p n t e z T t ^ s z ^ f K ^ î 
tési dij félévre, postán- ! • • . I j l i l l l I \ / A Sándor nyomdái irodájá-

j küldéssel 5 f r t . 25 kr., I ^ m M m M V ^ I V ^ • I ban, (haltér és aldnnasor 
helyben 4 f r t . 90 kr. o. é. ! , » sarkán, 9. sz a.) 1 KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Pesten, január 22-én. 7. I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : Méltánylás. — Az egyház és a polgá-
rosodás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Méltánylás. 
Minden időnek megvannak szükségei, — s a 

korszellem ama látliaflrtl?m'*1iatalom, melyet egyik 
ugyan pokoli fajzatnak lenni hisz és kárhoztat, má-
sik pedig égi szülöttnek tart és istenít ; de létéről 
amannak boszankodása, törjön bár ki tagadásokban, 
nem kisebb bizonyságot tesz, mint emennek bálvá-
nyozása. E láthatatlan hatalom nem egyéb, mint az 
idők szükségeinek érzete, mely természeténél fogva 
ösztönöztetik a szükséget rest nyugalomban meg 
nem szenvedni, hanem oda törekedni, hogy a létező 
szükség kielégíttessék, vagy hogy ellenhatalomtól 
leveretve, önbuktával enyésztesse el a szükséget is, 
egykor tán hatalmasban föltámadandót, hogy köve-
teljen, ltol most csak kért, s kicsinyelve vesse meg, 
amit most tőle megtagadtanak. A szükség érzete ama 
mesés Antaeus, ki ujult erővel fölkele, valahányszor 
földhöz sujtaték. 

Sokféle a név és alak, mely alatt a korszellem 
jelentkezik: mint a gondolat szabadsága beszédben 
és Írásban, mint az ipar megmentése vámok- ésczéh-
erőszaktól, mint vaspályák és gőzmüvek teremtője, 
mint az erkölcsök küzdelme szabadalmak és kivált-
ságok, az észé tekintély és tapasztalás ellen, mint a 
nép részvéte törvényhozásban és jogügyeletben, mint 
a kormány ellenőrje közvélemény által, mint a föld-
mivelés emancipatiója, mint verseny a fényűzés él-
veiben, mint sóvárgás anyagi boldogság után. 

Rigoristák a korszak e mozgalmaiban egyene-
sen a revolutio beteges jelenségeit látják. 

Magam részéről nem kivánom ugyan, hogy va-
kon engedelmeskedjünk a köz-szellem mindezen po-
stulátumainak, tudván hogy hamis és veszedelmes 
részek találtathatnak napjaink legdivatosb eszméi-
ben is, és én nem érzek magamban hajlandóságot 
térdet hajtani előttök. De föl kell istnernünk fontos-
ságát az eszmék e köznyilvánulásának ; benne a tár-

sadalom üdvös átalakulásának hatalmas segédesz-
közei, és gátjai rejlenek egyaránt ; és az egyház nem 
követhetne el nagyobb hibát, mintha érezvén, hogy 
szükségképen tartania kell a szellem e manifestati-
on^ , nem igyekeznék magát általok szolgáltatni. 

Az ember e földön az idő és öröklét közé he-
lyeztetett: lábaival a földhöz gyökerezve és szemeit 
az égre fordítva ennek maradandó örömei után só-
hajtozik s egyszersmind a boldogságnak jelen álla-
potával megegyeztethető teljes mértékét óhajtja. A 
föld jelen birodalma az embernek ; az embernek oka 
van a földet mívelni, azt kibányászni; ez az ő 
joga sőt kötelessége is; ez a Genesis homlokára 
van irva. A religio, mely önrészéről tudja, hogy 
az általa hirdetett Isten a tudományok Istene, 
éí*!iogy ő az, ki az emberekben az ef^nrék- és föl-
fedezéseket sugallja és előkészíti, mindig készen áll 
az emberiség hóditásait megáldani, ha azokat Isten 
ellen használni nem akarja. 

Rossz szolgálatot teszünk telxát az igazságnak, 
ha mély tudomány gyümölcseit vad ujitáskórral, jo-
gos kivánatokat szenvedélyes kicsapongásokkal ösz-
szehányunk, ha az érzelmeket megtévesztjük, s a 
szellemek e végtelen ügyekvését féktelen képzeleterő 
elfajulásakint általában kárhoztatjuk. Meiész meta-
physicusok tapasztalati politikája tulajdonkép sehol 
sem talál alapra, ha méltányos igények teljesíttetnek, 
a túlzottakat maga a józan többség, minél kevésbbé 
fölületes ismereteiben, minél rend vágy óbb tettleges 
czéljai miatt magában vissza fogja utasitani. 

Hasztalan és ildomtalan dolog egyaránt magun-
kat gyermekes harag által elragadtatnunk, s gyer-
mekes neheztelés vádaira fakadnunk, midőn a kor-
szellem erkölcsi kórságairól van szó. Józan ember 
ilyenkor e két kérdés megfejtését tűzi ki magának: 
honnan erednek e kórságok ? és miképen orvosolha-
tók ? Ezek oly kérdések, melyeknek megfejtése vég-
hetetlenül nehéz még akkor is, ha beérjük azon való-
szinű eredményekkel, melyek a puszta szemlélődést 
kielégítik : és megfejtésök nehézsége kétségtelenül 
hatalmasan növekedik, ha azon bizonyosság felé tö-

7 
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rekszünk, melyen egy magán építhetni eszélyesen 
oly tárgyakban, melyek vajmi közelről érdeklik 
annyi ember boldogságát. De bármi nehéz legyen e 
kérdések megoldása, ez olyatén nehézség, melylyel 
állandóan és elszántan meg kell vivni, anélkül hogy 
magunkat csalódások által elkeserittetni, vagy ellen-
ségeskedések által elrémittetni engednők. 

Szellemi harczokra, elvvitákra, életkérdési küz-
désekre hí föl a korszellem, s meg kell vallanunk, 
eljött az idő, melyben szilárd akarattal, lankadhat-
lan erővel s áldozni tudó önmegtagadással ; de egy-
szersmind higgadt kebellel, gondos előrelátással és 
kölcsönös máltánylással szükség határozni a jövendő 
felől. 

Van értelmi harcz, erkölcsi veszély, melyet 
nagy erkölcsi bátorság, nagy hit az örök elvekben 
háríthatnak el egyedül. Birjunk ezen bátorsággal és 
hittel ! 

Szabjuk magunknak törvényül : erőt keresni az 
egységben, s meggyőződéseink eleven cseréje által 
buzgóságunk fölmagasztaltságát nevelni; feszitse 
keblünket a vágy, csak kölcsönös értekezés után 
haladni előre, s oly ügyeket, melyeknél a kath. egy-
ház üdve mérlegen fekszik, közösen megvitatni. ^ 

H a akarjuk, hogy a korkérdések az igazság él-
tető melegénél megérleltessenek, hogy elvont tételek-
ből üdvös concret valóságokká alakuljanak, hogy 
az alapúi fekvő elv megtermékenyitvén a fönálló, az 
annyi bajjal ésáliitatos gonddal megőrzött társadalmi 
organismust, ebből önmagából, ex visceribus rei lép-
tesse elő azon tényezőket, melyekre a polgárosodás, 
szabadság és rend érdekében naponta érezhetőbb 
szükség van, — azokat mindenekelőtt a sajtó meze-
jére kell vinnünk, melynek föladata, hogy legyen a 
jelennek izzadó munkása, mely a jövendőt előkésziti; 
legyen zászló, mely körül tömörüljenek, kiket egyenlő 
elvek vezetnek, kiknek szivökben egyenlő érzelem ég. 

A dühös, vad szenvedelmek szemünk láttára vo-
nulandnak majd vissza, az egyénekkel szemközt 
gyakran diadalmaskodva, de mindig legyőzetve az 
igazságok által ; fogcsikorgatással liátralandnak min-
denik uj korlát elől, látván, hogy ezt azon haladó és 
szabályos rendszere az igazságnak rakja elejökbe, 
melynek fokonkinti betetőzése a természet ellenáll-
hatlan akarata, a dolgok erejének kikerülhetlen ered-
ménye, és a jobbak reménye s vigasztalása. Tartós 
nyugalom csak az elvek rendszerének lehet eredmé-
nye. Csak ez szolgáltat erőt védfalul ugy a társa-
dalmi, mint az egyházi izgalmak ellenében ! 

Mindenütt, hol a bebizonyító okoskodás felszó-

lal, elvesztik hatalmukat a szenvedelmek, és oda-
liagyják a bizonyosságot, hogy oly tárgyat erősza-
kolhassanak, mely még nem hozatott tisztába. 

A mely mértékben megállapodnak az elvek, 
azon mértékben nyugszik le a dűli, mihelyest ama-
zok diadalmaskodtak, uralkodásra kap a béke. 

Ez oknál fogva teljes örömmel üdvözlöm önt t. 
szerkesztő ur, ki elhagyván a magános élet vihar-
mentebb szelid folyamát, habozás nélkül újra kilé-
pett a küzdhomokra, hogy létrehozni segitse az ér-
dekek és a vélemények, az előitéletek és a követelé-
sek, fönállás és a reform alapos kiegyenlítését. 

Ön egy tekintetben szerencsésbnek mondhatja 
magát t. elődénél. O a szerkesztői tárczát négy évi 
tapasztalás tanúságával ismét visszaadta, s önnek 
alkalma lesz, fölhasználni a multak intéseit is, hogy 
gyümölcsözővé tegye lapja jövendőjét. 

A korszükség meleg érzetében, hivatásának lo-
gicájában feküdt, hogy mindenekelőtt, mikint ezt az 
,Alaprajz'-ban oly szépen tevé, széttanintgasson az 
egyházi test minden üterén, mert e nélkül az idő 
szükségeibe practicus belátást nem szerezhetni. Szo-
ros föladata volt, megkisérleni a főbb kérdések egyes 
részeinél lerakni egy-két alapkövet, melyre részletes 
müvet építeni lehet is, kell is. 

Lesznek tehát e lapok, ön vezetése alatt, hatá-
rozott organuma a kath. egyháznak, hol a kath. jo-
gok védelméről van szó ; és gyökeres reform sürge-
tői, hol palliativ szerek nem segitenek. Hasonlóan a 
katonákhoz, kik az irás szerént, egyik kezökkel épi-
tének, másikkal fegyvert tartának a védelemre. 

Az irány, melyet ön ekként e lapoknak kijelölt, 
mert a kor ösztönei- és szükségeivel összhangzik, lel-
kes tetszésben — és méltán részesül ; — s én kérem, 
hogy közremunkálásomra azon mértékben számolni 
szíveskedjék, melyben időm- és tehetségemmel ren-
delkezhetem. ') 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Hasonló jótékony befolyást gyakorolt az egyház a föld-
rajzi és ezzel rokon tudományokra. Henrik mainczi kanonok 
V. Henrik császár számára világabroszt készitett, Griacomo 
da Vitri a keleti földrészek egy rajzát emliti, melyet ama 
vidékek leírásánál követ, s egy domonkosrendi szerzetes 12 
darab pergamenbörre rajzolta az egész akkor ismert földet. ') 

J) Köszönettel fogadjuk és örömmel számolunk reá. 
S z e r k. 

' ) Zurla, Dei vantaggi della religione eattolica a la geográf ia e 
le science annesse, Roma 1822; Natur u. Offenb. 1865, 238. 1. — Vogt, 
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„Valamint a mi időnkben a kereskedelem és tudományos ér-
dekeltség, ugy az akkoriakban a vallás és az egyház voltak 
a földtani ismeretek ápolói és terjesztői."2) Bonifacziust, a 
németek apostolát Gergely pápa szólitotta fői ; irná le azon 
népek életmodorát, melyeket hitküldéri vándorlásai alkalmá-
val meglátogatott.3) Minorita- és domonkosrendi barátok már 
a 13-ik század közepe táján utazták be a mongolok és tatá-
rok országait,4) és még a mult század végén azt mondhatta 
Sprengel,5) „mindent a mit Chináról tudunk, a jézustársasági 
hitküldéreknek tudósításain alapszik." — Missionariusok 
hozták a legelső tudósitásokat Chináról, mint oly országról, 
melyben becsülettudó, szorgalmas nép lakik, és viszont mis-
sionariusok voltak az elsők, kik ama soká táplált tévelyt, 
mintha Ázsia déli partjaival szemben más terjedelmes száraz-
föld léteznék, eloszlatták. — Tiefenthaler József, német je-
zsuita, ki 1743 óta Indiában tartózkodott, ennek kimeritő 
földtani leírását készítette latin nyelven s ez által eme világ-
rész ismeretének érdekében többet tett, mint a mennyi fölfe-
dezése óta összesen történt ; — más, Thomann nevii, szintén 
német jezsuita 1788 körül, ismertette meg Afrika keleti ré-
szeit, melyekre nézve addig csak igen bizonytalan tudósítá-
sok léteztek. 

A középkornak legügyesebb és leghíresebb földabrosz-
rajzolója valami Fra Mauro nevü camaldoli barát volt Velen-
czében, a sz. Mihályról czimz. zárdában, ahol 1459-ben halt 
meg. — Legnagyobb munkáit a velenczei köztársaság és V. 
Alfonz portugalli király számára készítette, mely utóbbinak 
uralkodási idejében a nagyszerű fölfedezések kezdetüket ve-
vék. — „Mappa Mundi" czimü abroszgyiijteményét Bitter a 
középkornak legnevezetesebb földrajzi munkájának nevezi • 
s ennek tanulmányozása kelté Vasco de Gama- és Columbus-
ban azon eszméket, melyeknek későbbi hírüket köszönik. — 
Az alcobaoai kolostor egy abroszt birt, mely már 1528-ban 
120 évesnek tartatott, és melyen a jóremény-fok és az indiai 
tengeri ut jelezve volt.7) Azon eszme „nyugot felé keresni 
Indiát" már V. Alfonz király idejében valami Martincs Her-
nan nevü portugalli pap által pendittetett meg, ki ez iránt 
Paolo dal Pozzo Tascanelli, olasz csillagászszal hosszabb 
ideig levelezésben állott. Es a katkolikus hitküldérek ezen a 
földtani ismeretek tökéletesítése körül kifejtett szorgalma 
még folyvást működik ; bizonyítják ezt Hue és Gäbet, két 
hitküldér Tibetre vonatkozó munkái,8) kik ezen, eddig majd-
nem ismeretlen vidéket földrajz és népisme tekintetében ki-
meritő alapossággal leírták. 

Azon nagymérvű haladást, melyet a 15ik században 
szemlélünk, — az ismeretek ama gyors, fényes kifejlődését, 

Cíesch. von Mainz, 97. 1. — Histoir. orient. I, 91. — Hurter Innocenc. 
III, 4, 637. 

-) Ritter : Geschichte (1er Erdkunde in Entdekungen, 1861, 141. 1. 
а) Bibliotheca max. PP . torn. 13, 233. 
*) Három ferenezrendi hitküldér már 1246-ban mutatta magát be 

a mongolok nagykánja előtt. 
Geschichte der wichtigsten geograph. Entdekungen, Halle, 

más. kiad. 1842. 
б) Kunstmann, Gelehrt. Anz. der bayr. Akademie 1855, 21. sz. 
7) Ant. Galvao, Tratado des Descoprimentos, Lisb. 1731. 
8) Hue. et Gäbet, Souvenirs d'un voyage en Chine, és : Le chri-

stianisme en Chine, Par. 1858. — Ann. de la propag. do la foi XXXVI. 

melyet akkor tapasztalunk, semmi sem könnyítette meg, moz-
dította elő annyira, mint azon két világesemény, melyek, 
mint a keresztény szellem szülöttjei, épen csak a keresztény 
eszmék hatásának eredményeid tekinthotők : — a keresztes 
háborúk és Amerika fölfedezése. 

Soha kereskedelmi érdek vagy egyáltalán anyagi ha-
szon és nyereség nem lett volna képes nyugot összes népeit 
együttes vállalatra egyesíteni ; csak vallási eszme szülhetett 
oly magasztos lelkesedést, mint a milyentől a l l . században 
egész Európát lángolni látjuk. — Maga a „Treuga D e i / ' 
vagyis Isten békéje sem volt képes oly általános rendet elő-
idézni, mint a milyent a keresztes vitézek közérzülete terem-
tett.9) Ezen szózat „Isten akar ja ," mely a tettszomjas férfiak 
elé egy magasztos közös czélt tűzött, — e szózat kibékítette 
az egyenetlenkedőket, kik a közös, nagy czélra nézve baj-
társokká váltak, s igy keletkezett ama nagyszerű népmoz-
galom, melyhez hasonlót mérveinek imposant voltára nézve a 
bámuló világ nem látott Roma bukása óta. A keresztes há-
borúk eltévesztve czéljukat — egy ujabb történész szavai 
szerént, mégis elérték azt. Az eszme, a vállalat, és az ezzel 
járó veszélyek közössége szorosabban fűzé egymáshoz nyu-
gotnak népeit ; míg viszont ama korlátok, melyek eddig a 
nyugotot elválasztották a kelettől, egyszer ledöntve többé 
nem állhatták útját a nemzetek szabad közlekedésének. S 
ezen u j utakat, melyek ekként a kereskedelem előtt meg-
nyíltak, csakhamar fölkeresé a kereszténység, haladva raj-
tok, még viszont a küldérek-hóditotta vidékek sem marad-
hattak többé zárva Európának szüntelenül terjedő üzlete 
elöl. — Ezen időkből származik a német Ilansá-nak, Amalfi 
Genua, Pisa, Velencze és a délfranczia tengermelléknek ha-
talma s virágzása, melyben anyagi emelkedés testvéries lé-
pést tartott a tudományok s szép művészetek mindinkább 
nagyobb körökben való terjedése, s az erkölcsök és szoká-
sok örvendetes finomításával?10) (Folyt.) 

") La religion, qui animait tous les coeurs, veillait à l'ordre pu-
blic. Michaud, Hist, des croisades I. 125. 

I0) Heeren (Histor. Werke. II . ) a következőket hozza föl, mint a 
keresztes háborúk következményeit : A nemességben vallásos, lovagias 
érzületet költettek és a lovagrendeket létesítették ; a szabad községek 
keletkezését előmozdították és a pórnép fölszabadításának hathatósan 
kedveztek ; általuk nagyobb mérveket vőn fel a nemzetközi kereskede-
lem s mig eddig csak szárazföldi volt, most már tengerivé lett ; s ezzel 
kapcsolatban általánosan az ipar, továbbá Europa természettudományi és 
történelmi ismeretei u j hatalmas lendületet nyertek." Heeren Ítélete an-
nál többet nyom, minthogy szerénte a 13. század az, „melyben a vadság 
éjszakája legsötétobb volt." — A keresztes háborúk bizonyos tekintet-
ben eredményezték nagyban azt, mit más minden közönséges bucsájárás 
kicsinybon : a közlekedés és üzleti forgalom fölelevenitését ; — a német 
,,Messe" szónak kettős jelontése, mely tudvalevőleg nagy, országos vá-
sárt is jelent, bizonyítja a többi közt, hogy voltak idők, melyekben azon 
befolyásról, melyet nagy búcsújárások az üzletre gyakorolnak a mainap 
divatozóktól merőben eliitö nézetek uralkodtak, mely nézetek aligha 
puszta elméleteken, de annál bizonyosabban a mindennapi életnek józa-
nul fölfogott tapasztalásán alapultak. — (L . még: Kohl die culturhist. Be-
deutung d. Kreuzzüge, Beer, Alig. Gesch. d. Wolthandels, Wien 1863. 
Arnold, das Aufkommen des Handwerkerstandes im M. A. Basel 1861. 
Scherer, Histoire du commerce I, 284; Cibrario, Dell'Economia politica 
del med. ev. II, 3. 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Ö es. k. ap. Fölsége j an . 10-én P e r g e r János hunfalvi pré-

post- és egri kanonokot kassai püspökké méltóztatot t legkegyelmesebben 
kinevezni. 

PEST, jan. 7-én. A Buda-vizivárosi plébánia templo-
mában tegnap tartá Vezinger Károly esztergom főmegyei u j 
áldozár első szent miséjét. Szépen illett össze e magasztos áj-
tatosság az ünnep — Epipbania — jelentőségével, amennyi-
ben valamint Krisztus urunk a kánai menyegzőben tevé első 
csudaját, akként ez uj áldozár is e nap emlékünnepén gya-
korlá először azon bámulatos hatalmat, melylyel a kenyeret 
és bort Krisztus valóságos testévé s vérévé változtatá a szent 
mise-áldozatban. — Épületes volt látni, mily nagy számmal 
gyülekezik Isten egyházába a hivők közönsége, daczára a 
kellemetlen időnek s mily példás ajtatossággal vőn részt e 
szép ünnepélyben, nyilvános tanuságaul annak,hogy népünk-
nek nagyobbrésze még alapjában elég vallásos s csak a gya-
korlatra nézve hódolnak itt-ott a divó, úgynevezett szabad-
elvű eszméknek. 

Az ekképen jól hangolt közönségre nézve ugy mint a 
primitiansra szerencse volt alkalmi szónokul megnyer-
hetni a lángbuzgalmu ft. Zsihovics Ferencz urat, központi 
papneveidei lelkiatyát, ki ezúttal is megfelelt a benne helye-
zett bizalomnak, mind az eszmék szépsége s azoknak művé-
szi összeállítása, mind az előadás szónoki ereje által. Beszédét 
két fő részre osztá; az elsőben a pap szenvedései-, a másik-
ban örömeiről értekezendő. Találóbb fölosztást, hálásabb es 
czélszerübb tárgyat alig választhatott volna a t. szónok ur, 
ki felhasználván az összegyűlt hivek s érdeklett felek ünne-
pélyes hangulatát, igazi apostoli bátorsággal fejtegeté tárgyát 
s valóban visszatükrödzött a hatás a hallgatóság arczán, mi-
dőn fölemlité, hogy napjainkban följajdul az egész világ, ha 
egy izraelita vagy más vallású megbántatik ; a katholikust 
pedig s különösen a papot büntetlenül becsmérelhetik, sárral 
dobálhatják, üldözhetik, megrabolhatják, anélkül, hogy lelki-
ismerete tisztaságán kivül egyéb elégtétele lenne a földön ; 
— fájdalom, saját hitfelei részéről is aligha egyéb kárörven-
dezésnél vagy konok belegyező hallgatásánál ! Fölhozá azon-
ban az igazság érdekében, mint a pap örömeinek egyikét, a 
jólelkű hivek ragaszkodását s háláját, melyet annál többre 
kell becsülni, minthogy ritkábban fordul elő. 

Előadásának fénypontját azonban a befejezés képezte. 
Csakis ily szónoklat mellett lehet azután fölfogni, hogy a kö-
zönség a másfél óráig tartott beszéd tar tama alatt daczára a 
kemény hidegnek, ki nem fáradt, hanem mindvégig élénk fi-
gyelemmel kiséré a szónok szavait bámulván az ö fáradha-
tatlanságát s épülvén lángoló buzgalmán. E közérzületnek 
annál szivesebben adtunk kifejezést, mert épen a föntisztelt 
szónok ur az, ki — daczára sokszerü elfoglaltságának— soha 
semmi alkalmat el nem mulaszt s nem utasit vissza, ha arról 
van szó, hogy Isten igéjét hirdesse. 

A szónoklatot követé a szent mise ft. Ráth József kéz-
vezetése mellett szép egyházi zene kisérettel, melyet bezárt 
a szokásos áldásosztás; megható volt midőn az ujmisés 
édesanyjára s nővérére imádkozá le az ég kegyeit — oly je-
lenet, mely csupán egy kath. pap első miséjénél fordulhat elő. 

Legyen az u j áldozár élete lelki örömökben gazdag, és telje-
süljenek rajta az áldások, melyeket mindnyájunkra leesdett. 

—y-
F R A N K F U R T . — Meggátlására annak, hogy a 

kath. ifjúság a tévely martalékává legyen, sz. Bonifácz egy-
lete Némethon különböző részeiben, hol nagyobbszámu pro-
testánsok között szétszórtan laknak katholikusok — ugy ne-
vezett áldozóintézeteket (Kommunionanstalten) alapitott, hová 
oly gyermekek vétetnek föl, kiknek hitük veszélyben forog 
és pedig az első áldozást megelőző egész éven át, hogy itt a 
szükséges hitbeli ismereteket szerezhessék meg, és méltán 
készüljenek a szent cselekményre. Ily menhely az Oder mel-
letti Franfurtban nyittatott. A gyermekek ingyen kapnak 
élelmezést, és ruhát, az intézet adakozás utján szerzi meg a 
költségeket. A ház, mely csak harmincz s néhány gyerme-
ket fogadhat be, szűk levéli Warnatsch főáldozár Német-
hon kath. gyermekeihez fordult segélyadományért, hogy na-
gyobbat épithessen. Szívélyes, gyermeki nyelven fogalmazott, 
levele hatását nem téveszté, és most áll az épület, melynek 
fölirata lehetne : Ex ore infantium et lactentiuin perfecisti 
laudem. A tágas épület fölavattatása alkalmával, a kis fa-
templomból indult ki a körmenet 8 egyházi férfiúval, és 
elérkezett a város legszebb részébe, (Halbestadt) hol a góth-
izlésben emelt szép épület áll, mely árvaház és tanoda egy-
úttal városunk és környékének kath. gyermekei számára. 
Három század óta lutheránus városban processiót nem lát-
tak. Mindemellet a kiváncsi protestáns nép illendően viselte 
magát, és a rend föntartása végett csendörökre nem volt 
szükség. A polgármester és egy községtanácsos is megjelent 
az ünnepélyen, mely épülésére szolgált hiveinknck, és tet-
szett a protestánsoknak is. Mindannyit kielégítette az épület 
csinossága és helyes beosztása. Az intézet szerzetesnők ve-
zetéésre van bizva, tehát zárdaféle. Ezen szó zárda borzasztó 
volt a protestáns képzelődésnek. Midőn tehát a főáldozár ki-
hirdette, hogy mindenki bemehet, és megszemlélheti az épü-
let belsejét, tömegesen tódultak ide a lakosok, és meggyőződ-
hettek, hogy sem a kinzó eszközök, som földalatti tömlöczök, 
hol élve temetik el az embereket, nem találhatók. Látni kel-
lett, mily figyelemmel vizsgáltak szöget, zugot. Sok lutherá-
nus, hiszem előitéleteitől megkönnyebülve távozott. Katholi-
kusaink örvendenek, hogy a városban most egy szentélylyel 
több van, hová a vérnélküli áldozatra megjelenhetnek imád-
kozandók még meg nem tért testvéreikért. Városunk ható-
sága, számunkat tekintetbe vévén, beismerte, hogy kötelme a 
kath. tanoda föntartásához valamivel járulni. De innét egész 
a szerzetesnők mint tanítónők elismeréséhez és fizetéséhez 
még nagy a lépés Ezt meg fogják tagadni mert a türelem — 
ez a katholikusok kötelessége. Hanem Warnatsch főáldozár oly 
ember, aki az odadobott kesztyűt fői szokta venni, a ki dere-
kasan ért a küzdéshez, és amit erősen föltesz magában, azt ki 
is szokta vinni. Reményijük, hogy bátor vezérlete alatt czélt 
érendünk ezen tekintetben is. 

TURIN, jan. Az ,Unità Cattolica' a karácsonyi ünne-
pek alkalmával ő szentségének ajándékokkal telt ékes szek-
rényt nyújtatott át, melynek rövid leírását adjuk. A szek-
rény fölnyittatván latin emlékmondatok tűnnek elő, melyek-
ben hála mondatik Istennek, Máriának, a romai népnek, a pá-



pai hadseregnek, Napoleonnak, a franczia nemzetnek, és a 
kath. világnak azon segély- és védelemért, melyben a pápát 
részesítették. Valóban a hit, szeretet, és hősiesség csodáit 
szemléltük, és hiszszük, Isten megujitandja azokat, ha szük-
ség lenne reájuk. 

A föliratok elmozdittatván a drága kincsek egész tö-
mege jelentkezik, ezek között r i tka gyöngyfüzér, és nagy-
értékü gyémántkő, egy modenainak ajándéka. A gyöngyfü-
zér szalag gyanánt foglal helyet egy csokor körül, melyben 
van : 41 darab 500 frankos, 2 ezerfrankos, 2 250 frankos és 
20 százfrankos bankjegy és 350 Napoleon-arany. Azután a 
pápának hódoló olasz városok képviselő jelvényei. 

Az olasz királyságot képviseli egy kényszerkölcsön-
jegy, — valóban a legalkalmasabb symboluma Italiának. A 
pápai államokat 32 darab arany tallér, melyek eredeti ellen-
tétét képezik a kényszerkölcsönnek. A nápolyi banknak 
egy 40 és egy 20 frankos jegye elég érthetően jelöli a nyo-
morúságot, mely a két Sicilia fővárosát érte. Egy fénylő 
arany forint a régi Florenczet, a toskanai bank 200 frankos 
jegye Olaszország ideiglenes fővárosát képviseli. 

Kilencz kettős genuai régi arany (80 fr.) a szűz Mária 
képével a régi genuai katholikusok nyelvén szól Mazzini ha-
zájának káromlásai ellen. Több régi velenczei pénzdarab a 
köztársaság idejéből hirdeti, hogy Italia nagy és dicső csak 
akkor volt, midőn a pápával t ártott. Négy 1000 fr. franczia 
bankjegy, mely aranynyal váltatik be, mintegy közvetítő sze-
repet játszik azon hatalom között, mely Romát védi és az 
ezt meghóditani törekvő között. 

137 postai bon a pápakirály hitelét mutatja, és 12 ita-
lianissimi Italia adósságait. Végre öt font sterling tanúsítja, 
hogy még az angolok is a pápa pártján állanak. 

LISSABON, sept. Portugalliáa főkincseit telepitvé-
nyeiben birja, melyekre nézve pedig vallási tekintetben is 
legújabban annyi hibát követtek el, mintha a tapasztalt Tra-
vassi Valdez szavai szerént, önsirjokat akarnák megásni. 
Mindenekelőtt vétkes közönyösséggel hanyagolták el a ben-
szülöttek között az evangelium világának hirdetését, pedig 
ez lenne az egyedüli mód polgárosodásunkat elömozditani, az 
Isten iránt felköltött szeretettel az felebarátit is terjeszteni. 
Nem hallgatnak az ez irányban ismételve adott helyes ta-
nácsokra kormányférfiaink. A szerzetes testületek eltörlése 
(1833) óta, a telepitvényekbe jött világi áldozárok, kevesek 
kivételével, csak igen csekély szolgálatot tettek a benszülöt-
tek lelki igényeinek kielégítésére, nem annyit legalább, 
mennyit az oly barbár módon kiűzött szerzetesek ritka föl-
áldozással az egyháznak és hazának. Ami e távoli, kietlen 
egészségtelen vidékeken üdvös történt, azt mind a jezsuiták-
nak és más szerzeteseknek kell tulajdonítani. Ideje véget 
vetni a dolgok ily szomorú állapotának, hazánk minden jó-
akaró emberei bevallani kényszerülnek, hogy csak egy he-
lyes gyógyszer van, és ez : szerzeteseket, erős akaratú, ön-
megtagadásra, áldozatokra kész férfiakat küldeni ismét ama 
vidékekre, hogy a feketéknek hirdessék a törvény és tekin-
tély iránti engedelmesség kötelmét, és vezessék őket ker. pol-
gárosodásra. Ugy látszik, hogy kormányférfiaink bolátják 
ezt, csakhogy még nem volt elég erejök az istentelenek 
gúnyja ellenében cselekedni. Macaoból arról tudósitanak, 

hogy az ottani kormányzó mint valami forradalmár ugy bá-
nik az egyházi társulatokkal, és azok vezetőivel. Múltkor 
is meg akará gátolni az aláírásokat egy kehely vételére, mely 
emlékül a keresztény szeretet hősének Rosarco áldozárnak 
volt szánva, ki tele van buzgalommal a chinai gyermekek 
megmentése körül. Ugyanazon népség Monteiro Suza urnák, 
a lissaboni , ,0 'Bem Publico" czimü kath. lap szerkesztőjének 
arany tollat küldött. A lissaboni patriarchának is folyton kell 
küzdeni az állami hatalom illetéktelen beavatkozása ellen, 
melynek következtében sok állomás marad betöltetlenül rop-
pant lelki kárára a híveknek. — A coimbrai hívek mult hó 
elején száz ezer arany összegnyi adományt raktak le IX. 
Pius lábaihoz. 

SZ.-PETERVAR. Oroszország hadat üzent a kath. 
egyháznak. Akinél az egyháziak közül a Romávali közleke-
désnek legkisebb nyoma lelhető, irgalom nélkül vitetik Sibe-
riába. Ez nyilt harcz. Nem tudjuk ezen politika igaztalan-
ságát bámuljuk-e inkább, vagy ferdeségét ? E térre lépvén 
Oroszország, elleneinek ád előnyt. A szentszék nem enged-
het, és nem fog hátrálni. A concordatum folytán némileg meg 
voltak kezei kötve, most a tevékenység teljes szabadságát 
nyerte vissza. H a bebörtönözik a még meglevő püspököket, 
a szentszék helynököket nevezend, missionariusokat kiildend, 
kik, ha szükség, az erdőben is fognak misézni, gyóntatni. Ha 
ezeket is elviszik Siberiába, nyomukba tijak lépendnek, és 
az egész ország rokonszenvével találkozandnak. Oroszor-
szág kibékiilése egy föltétel alatt lehetséges volt Lengyel-
honnal. A lengyelek vallási meggyőződését tiszteletben kel-
lett volna tartani, ez esetben igen sokan megnyugodtak 
volna a politikai helyzeten. A kath. párttal kellett volna 
szövetkezni, és ezt nem akarták. A kormány a helyett, hogy 
csak a vörösöknek üzent volna hadat, kik kisebbségben van-
nak, és mély gyökeret eddig legalább nem vertek, most az 
egész nemzet ellen száll síkra. Nem akarták fölfogni, hogy 
nemzet, mely hitét védi, oly erővel bir, hogy avval nehéz 
elbánni. A katholikusok ezentúl azon meggyőződésben leend-
nek, hogy hitük biztositékát csak Lengyelország teljes füg-
getlensége hozhatja meg. Europa jelen helyzetében a háború 
minden órán kitörhet. Az Oroszországgal szem bon álló hatal-
mak a független Lengyelországot bizonyosan beveszik pro-
grammjokba, és e terv valósítására nyolez millió lengyel ka-
tholikus, és Europa rokonszenve hatalmas eröt nyújt. Es, 
jegyezzük meg jól, nem a szakadár egyházérti buzgólkodás 
az, ami az orosz kormányt vivő férfiakat ez uton hajtja. 
Nemzeti kevélység, és a kath. egyház gyűlölete a föindok, 
mely egyházat nem lehet ugy mint a szakadárt eszközül 
használni. Azon csapás, mely Milutint érte hirtelen a nagy-
tanácsban a katholikus egyház ellen intézett beszéde után, 
mély benyomást tett Pétervárott, de ez, fájdalom, nem volt 
tartós. Várhatni bizton, hogy a Gondviselés ujabb csapásokat 
mérend elleneinkre. Vannak ugyan lapok, melyek makacsul 
állitják, hogy a nemzetiségi politika Oroszországnak jobban 
válik előnyére, mint bármely más államnak. Ennél semmi 
sincs valótlanabb. Lengyelországról nem is szólva, itt van 
Finland, a balti tartományok, Kis-Oroszország, Caucasus, 
melyeket mélyen nyom a russificatio erőszakos müve. Vall-
jon a Nagy-Péter és Katalin által emelt épület oly erős-e, 
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hogy meg nem rendülhet semmikép? Mely hatalmasság az, 
melynek érdekében volna a pétervári jogar alatt álló külön-
böző elemek erőszakos együttartása ? Melyik nem szeretne 
a muszka óriás területén néhány virágzó, szabad független 
országot ? Poroszország maga is kivánhat-e nálánál hatal-
masabb szomszédot, és az orosz nép is nem fogja-e belátni, 
hogy az öt vezető hatalom csak a zsarnokság hatalma ? íme 
ezek a problémák, melyeket elönkbe állit Katkoff, Milutin, 
Kaufmann, Tserkasky politikája, melynek legutóbbi szemé-
lyesitője Tolstoy Demeter gróf. Ideje, hogy megálljanak, ne 
folytassák tovább a rendszert. A követendő politika alapvo-
nalait nem nehéz kijelölni. A kormány ne akarjon uralkodni 
a lelkismereteken, adjon önkormányzatot minden vallásfele-
kezetnek egyformán, tehát a katholikusoknak ugy, mint a 
protestánsoknak és szakadároknak ; adjanak teljes vallássza-
badságot és egyúttal az oktatás szabadságát, mindenki be-
szélhessen azon a nyelven, melyen neki tetszik, és azon is 
tanulhasson ; ahelyett, hogy az eddig még meglevő tartomá-
nyi gyűlések működését megszoritsák, teremtsenek birodalmi 
képviseletet, helyes alapokon, és akkor reményünk lehet még 
a catastrophât elháríthatni. 

ADRIANOPEL, 1867-ki dccz. 8-án. A bolgár egye-
sületek egyházközségei még folytonos zaklatásoknak vannak 
kitéve a kormány részéről. Nem rég egy szakadár község 
Demoldra vidékéről küldöttséget indított a bolgár kath. püs-
pökhelyettes Papoff Raphael székhelyére, mely a kath. egy-
házzali egyesülés szándékát jelentené a főpapnak. Őméltósága 
örömmel fogadta a megtéröket, de egyúttal azon tanácsot 
adta nekik, hogy a helybeli kormányzóságnál is jelente-
nék ki szándékukat, nehogy később e részről akadályok 
görditessenek ügyök elé. Az alkormányzó, kihez fordul-
tak , egy egész hónapon át nom adott nekik választ, és ez 
által a püspököt is gátolta abban, hogy a megtérését nyilvá-
nító községbe kath. papot küldjön. Végre a küldöttség azon 
választ nyerte, hogy az alkormányzó nem avatkozik vallási 
dolgokba, mindamellett ugyanazon hivatalnok elég merész 
volt később Papoff Raphaelnek ki jelenteni, hogy vasra fogja 
veretni azon áldozárt, ki nevezett községben tériteni megkí-
sértené, és hogy a Romából netán küldendő missionariusokat 
Konstantinápolyba fogja vitetni. Valószínű ugyan, hogy ezen 
fenyegetésnek nem leend eredménye, miután a központi tö-
rök kormány szigorú utasítást adott minden hivatalnokoknak 
a Porta alattvalóival faj- és valláskülönbség nélkül részre-
hajlatlanul bánni, de ezen eset is mutatja, hogy az alárendelt 
hivatalnokok hitünk ellenségei által pénzzel, vagy egyéb mó-
don megvesztegettetvén, nem szűnnek meg püspökünket, pap-
jainkat, és híveinket zaklatni. 

Az „Univers" nem rég a katholikus hatalmaknak, és 
különösen Austriának a Keletem politikáját elitélő czikket 
hozott. Az igazság követeli, miszerint erre vonatkozólag meg-
jegyezzem, hogy Austria politikája ezen irányban sokat vál-
tozott az utolsó időben. Ezen hatalomnak adrianopolisi alcon-
sula, Camerlohen ur erélyesen védi a bolgáregyesültek ügye-
it, pénzsegélyt eszközölt kormányától, és a helyi hatóságok-
nál azok érdekében befolyását használja. Múltkor sajátjából 
adott pénzt egy kath. templom építésére, és az érseki palotá-
ban nyitandó kath. tanoda alakításának ügyét is előmozditja. 

A konstantinápolyi osztrák követ serkenti ezen irány-
ban a tartományokban alkalmazott consulokat, Hübner báró 
pedig Romában Raphael ö méltóságának megígérte, hogy 
kormánya a bolgár egyesülteket támogatni fogja. 

A franczia ügynökök is, utasításaikhoz híven támaszt 
nyújtanak egyesülteinknek, igy különösen az u j alconsul 
Courton ur komolyan tanulmányozza állapotainkat. Múltkor 
személyesen látogatta meg Panthaleimon atyának, Adriano-
polistól hat mértföldre fekvő intézetét, mely hivatva van sok 
jót eszközölni a bolgár unió ügyében. 

IRODALOM. 
„Geschichte der biblischen Literatur und des jüdisch-helle-
nistischen Schriftthums." Historisch und kritisch behandelt 
von Dr. Julius F ü r s t, Prof. an der Universität zu Leipzig. 

Erster Band. 1867. 
(Folyt.) 

Szivesen időznénk hasonló megjegyzéseknél, melyek 
már a tárgy közérdekénél fogva is figyelemre számithatnak; 
azonban az ismertetendő munka igen terjedelmes, mi pedig 
kitűzött határaink közt mozoghatunk csak, és igy sok állí-
tást mellőzve egyedül a kiválóbbakat említhetjük föl. A Gen. 
4, 25-ik versében foglalt szavakat, melyek szerént Enosch 
idejében kezdetett Isten neve segítségül hivatni vagyis inkább 
nagyobb külsőséggel tiszteltetni, a szerző ekkép kívánja fordít-
tatni : akkor gyaláztatott meg Istennek neve, tudnillik a bál-
vány imádás által. Véleményét a thalmud után az eredeti szö-
vegben előforduló „huchal" zsidó szóra épiti, mely „chalal" 
gyökböl származván a mondott jelentéssel is bir ; azonban ezen 
jelentés a szöveggel e helyen nem egyez meg, és maga a 
szerző is szótárában ezen szóhoz „huchal" csak az egyetlen 
jelentést teszi : angefangen worden, és a meggyaláztatá.s-féle 
jelentésre távol sem gondol. Az óriások eredetét is az angya-
loknak a szép nőkkel való közösködéséből származtatja, és 
igy a rég mellőzött magyarázatot, mely szerént a „filii Dei" 
angyalokra vitetett át, daczára az irásfejtegetők legnagyobb 
számának, ismét föleleveníti; de alkalmasint leginkább azért, 
hogy a mythossal hozhassa párvonalba; ugyanis szerénte 
„der hebräische Mythograph beschreibt den Ursprung der 
Riesengeschlechter, wie der griechische seine Giganten oder 
Titanen, als aus einer Vermischung von Menschen und Göt-
tern entstanden, nur dass der monotheistische Hebräer an-
statt. Götter nur Engel setzt." — A vízözön sem egyéb, mint 
a régi népeknél ilyesmiről divott hagyományok, mondák 
visszatükrözése, csakhogy azokat saját czélja szerént alaki-
totta át a zsidó író. Szerénte az özönviz történelmi valósága 
ellen semmi sem harezol annyira, mint azon állítás, hogy az 
általános volt. „Die Sage von der Allgemeinheit der Fluth, 
die sich bei den meisten Völkern und so auch bei dem liebr. 
Erzähler findet, hat am meisten die Geschichtlichkeit der 
Grundlage beeinträchtigt, da aus den Angaben über diese 
Fluth bei einigen Völkern und aus der Geologie sich heraus-
stellt, dass geschichtlich nur einzelne Theile der Erde, vor-
züglich die Meerländer von der Fluth verwüstet wurden." 
Maga megvallja, hogy a legtöbb népek hitték a vizözön ál-
talánosságát, ha tehát e hiedelemre lehet valamit épiteni, két-
ségkívül ezt kell valószínűbbnek tartani, mint ellenkező vé-
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leményét némely népeknek ; szerző azonban emehhez csatla-
kozik, mert czéljának jobban megfelel. Ámde a geologia is 
mellette harezol ! A komolyan vitt geologiai kutatások ered-
ménye épen a vizözön általánosságára utal, nincs nagyobb 
nevü geologusunk, ki ezt el nem ismerné ; és nincs nagyobb 
históriai tény, mely oly mélyen véste volna valódiságának 
emlékét földünk arczulatára, mint épen a vizözön. Ha talán 
valakinek nem tetszik a morális ok, mely miatt a biblia az 
emberiségre küldöttnek mondja a vizözönt, ám tegye magát 
túl ra j ta ; de ne állítson olyast, mit maga a csapás alatt nyö-
gött föld minden lépten, nyomon megezáfolhat. 

A tetszésszerénti önkényes eljárásnak igen kiváló pél-
dája fordul elő a 121-ik lapon, hol a népek nemzetségi fájá-
ról szól. Minden néptörzseknek Noe három fiára való vissza-
vezetése, mondja ö, csak az ős mondának eredménye, mely 
itt különösen azért használtatik föl, hogy erőteljes kifejezést 
adjon az iró azon nézetének, miszerént az egész emberi-nem 
egy, daczára a mutatkozó faj különbségnek. Ezen egység az el-
beszélőnek benső meggyőződése lehetett, melyet onnan me-
rített, mivel észrevette, hogy physiologiai és pathologiai tü-
nemények, ugyanazon lelkitehetségek, az életkor nagysága, a 
terhességnek egyenlő ideje, különösen a különféle fajoknak 
egymásközti sikeres közösködése az egész emberiségnél 
ugyanegy, mi az állatvilágban nem észlelhető. „Indess für uns 
kann diese Einheit immerhin als Sage gelten." Az eniberi-nem 
egységét a fölhozott jelek napnál világosabban bizonyítják, 
de azért mivel neki az emberi-nem egysége, egy pártól szár-
mazása nem tetszik, bátran mondának tartható. Szintén „die 
drei Noah-Söhne gelten uns nur als mythische Personen, und 
Sem, Cham und Jafet sind nur Namen von drei Urvölkern, 
auf welche die Massen der Völkerstämme zurükgeführt wer-
den." Mi lehet oka, hogy még ezen férfiaknak létét is tagad-
ja ? A három férfiutói származott népeken tagadhatlanul lát-
ható a nyoma azon áldásnak, mely Sem- és Jafotnek adatott, 
valamint az átoknak is, mely Chamot Chanaan fiában érte ; 
nehogy tehát valami erkölcsi súlyt is kelljen tulajdonítani a 
proféticiis áldásnak és átoknak, legjobbnak tartotta a bölcs 
szerző, mythusnak mondani három fiát Noénak, valamint my-
tlius az áldás és átok is, mely a szentkönyvokben foglaltatik. 
A szentiró látván az emberi-nemben kiváló háromfajt, e fö-
lötti elmélkedésben jött azon gondolatra, hogy jó volna e há-
rom fajt három férfiura visszavezetni, és igy koholta a Noé-
ról és három fiáról szóló mondát. Valóban dicséretére válik e 
gyönyörű, annyi és oly mély combinatióra fektetett monda; 
ehhez mindenesetre több ész és észlelés volt szükséges, mint 
annak kimondásához, hogy mindez csak mythus, melynek 
bebizonyítására nincs egyéb alap, mint ez : Indess für uns 
kann dieses immerhin als Sage dienen. 

Hasonló önkény és épen azért a bibliai elbeszélésnek 
hasonló elcsavarása fordul elő a 136 — 7-ik lapon, hol a ba-
beltorony építéséről és a nyelvzavarról van szó. Szerző szerént 
ez némileg hasonlít a Titánok munkájához, merész vállalatá-
hoz, melyet nem a bibliai szerzőtől gyermekiesen elfogadott 
vagy kigondolt nyelvzavar, hanem elemi csapások, vihar és 
földrengés hiúsított meg. Bizonyára magát a roppant épitke-
zési tervet is csak mondának kiáltaná ki, ha a Gondviselés ál-
tal az igazság kiderítésére föntartott romok nem óvnák meg 
őt kedvencz elvének e tárgybani alkalmazásától is ; de igy 

kénytelen maga is okkép nyilatkozni : , ,Die neuesten Nach-
grabungen auf dem Boden Babels haben die ungeheueren 
Trümmerreste von der ersten Weltstadt der Erde, von dem 
urgeschichtlichen Hoiiigthum des Bei mit seinem riesigen 
Thurme, aufgedeckt, welche beredtes Zeugniss von dem alten 
Sagen geben. In dem swachen Abriss des Belusthurmes nach 
Umfang und Höhe, in der Schilderung desselben, der heute 
in seinen Ruinen Birs Nimrud lieisst, findet die Forschung 
eine theilweise Bestät igung des Berichts des Ergänzers und 
der griechischen Mythographen, und in der Entzifferung ei-
ner dort gefundenen Keilenschrift hat Oppert diese Sagen wie 
beim Ergänzer gefunden." A tény tehát való, csak az okban 
akad föl a szerző, és a Bábeltorony elpusztulását vagy építé-
sének abbahagyását inkább elemi csapásoknak tulajdonítja, 
melyekről azonban az okmányok hallgatnak, mint a nyelv" 
zavarnak, miért '? mert ez Istentől a büszke építőkre mért 
csapás gyanánt tüntettetik föl, pedig ilyesmit a kritika meg 
nem engedhet ! Pedig csakis oly mély morális ok fejtheti meg 
kellőleg mind az emberi nemnek részekre való oszlását, mind 
pedig azon eseményt, hogy az építéssel teljesen fölhagytak, 
ha ugy tetszik, a bibliai titánok. 

Hacsak a legvastagabb materialismusnak nem akarunk 
hódolni, meg kell engedni, hogy végtére is morális czél van 
kitűzve az emberiség elé, és a Gondviselés erre irányozza a 
világeseményeket. Cham fiában, Chanaanban a fiúi tisztelet 
oly durva megsértéseért testvéreinek szolgájává tétetett, ok-
kép a gyűlölet mindent el akart követni a nehéz iga lerázá-
sára. és Chamnak hatalmassá vált ivadéka a szolgaság szeny-
nyét, bélyegét le akarta törölni homlokáról. Egyesülni akart 
tehát legbensőbben, mire nem utolsó eszköznek vélte egy 
erős várost építeni, melynek falai közt daczolhatna a netán 
őt fékezni akaró sémiták- és jafetitákkal, kik azonban er-
kölcsi romlottságban vetélkedtek a chamitákkal. Az ily egye-
sülés oly romlottságban sírját áshatta volna meg az erény-
nek, a jónak, és azért szükséges volt az emberi nemet meg-
oszlatni, mi tagadhatlanul leginkább az által volt elérhető, 
ha az eddig egy nyelv megzavartatik, és igy a szándéklott 
vészes egyesülésnek gát vettetik. Elemi csapások a büszke, 
fölfuvalkodott fajt nem lettek volna képesek akadályozni 
oly ostentatioval fogalmazott és megkezdett vállatában, oly 
akadálynak kellett közbejönnie, melyet még a mindenre 
kész fölfuvalkodottság sem győzhetett le, és ilyen a nyelv-
zavar, mely az együttlétet, a kölcsönös egyetértő segélye-
zést, támogatást a nagy munkában végkép lehetetlenítené. 
A mily megmagyarázhatlan a nyelv eredete, ha Istentől nem 
származtatjuk azt, ép oly megfejthetlen a nyelvek különfé-
lesége, ha azt vonakodunk fensöbb erőnek tulajdonítani. Az 
emberi nemnek bármily okból történhetett megoszlása nyelv-
zavar nélkül kielégítő megoldási kulcsot nem szolgáltathat ; 
mert valamint most egyes fajoknál nemzedékről nemzedékre 
megmarad ugyanazon nyelv kivált lényegére nézve, ugy 
megmaradt volna ugyanazon egy nyelv az egész emberi nem-
nél is. A különféle nyelvekben föltaláló ugyanazon alaphan-
gok, a név hajlitásának, az igeoliajtogatásának, a ragozásnak, 
az egész nyelv vázlatának ugyanazon bámulandó hasonlítása, 
még magát az irodalmat nélkülöző, tehát a legtermészetesb 
nyelvet boszélö miveletlen népeknél is, valamint egy részről 
a nyelv fensöbb származására, ugy más részről _egy ugyan-



azon ös nyelvre is utalnak, melytől a többi most létező nyel-
vek valamely erőszakos convulsio által szakadhattak el, mi-
nőnek egyedid a bibliai nyelvzavar mondható. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A lierczegprimás ő finlga f. hó 18-án csketé meg 

budai palotakápolnájában a kath, hitre visszatért és eddig 
mohamedán házasságu Schneider orvost nejével. 19-én ö her-
czegsége Schneider gyermekeinek keresztelését, és a szürke-
nénikéknek budai házukban a kápolna beszentelését méltóz-
tatott végezni. 

— R a n o 1 d e r János püspök ő exclja a veszprémi fő-
gymnasium megalapitásra 10,000 frtot ajándékozott, ugyan 
ezen czélhoz a f t . káptalan szintén 10,000 frttal járult. 

— O l t v á n y i István Csanádi nagyprépost ismét ezer 
forintot tett le alapítvány képen a chinai liitküldérek szá-
mára. (I. T.) 

— Breisgaui Freiburgban jan. 12-én 300 egyetemi pol-
gár gyülekezett össze tanácskozandó a kath. világ közös 
ügyeiről. A münsteri tanulók egy képviselőt küldöttek oda, 
ki nagy lelkesedéssel fogadtatott. A gyülekezet a freiburgi 
egyetem kath. tanulóiból azonnal egyletet alakitott a szent-
atya hadseregének segélyezésére és föliratot határozott kül-
deni a szentatyának. Pénzgyüjtés is rendeztetett a pápa szá-
mára, és körülbelül 100 forint volt az eredmény; egyetemi 
ifjúságtól bizonyára elég, a lelkesedés pedig példaszerű. 

— Az italianissimik két lapja azon indítványt teszi, 
hogy Ricciardi reggioi érseknek emlék emeltessék. Az érsek 
tudnillik egész önfeláldozással működött a tavali cholera al-
kalmával, miért is a „Gazetta Piemontese" és a „Patrióta" e 
szavakra fakadnak : „Az érsek és a szürkenénikék minden 
dicséreten fölül állanak. Bátorsággal és tevékenységgel hősies 
tetteit vitték véghez a keresztény szeretetnek. Az érsek 
méltó emlékre." Valóban ez is följegyzésre méltó nyilvánu-
lása az igazságnak az italianissimik részéről ! 

— Öngyilkossági statistikát közöl a ,Vfrnd' 1867-ről. 
A bécsi rendőrség kerületében 267-en voltak, kik vagy ön-
gyilkosságot követtek el, vagy legalább azt megkísértették; 
halál 144-nél következett be, megszabadíttattak 123-an;volt 
közöttük 171 férfi, 81 nő és lő gyermek 11 — 14 évig. A ha-
lál nemét tekintve leggyakoribb volt a vizbefulladás (69); 
mérget vett 62 ; akasztás 47 ; érmegnyitás, torokmetszés 35 ; 
lövés által 29; a magasból lebuktak 21-en. A halál okára 
nézve 48 esetben a végszükség; 49-ben zilált vagyoni álla-
pot ; féltékenységből vagy szerencsétlen szerelem miatt 48; 
életuntságból 37 : őrültségben 23 ; a büntetés miatti félelem-
ből 13. September-, october- és december-hóban fordult elő a 
legtöbb gyászeset. Sokféle az ok, de az alap-ok csak egy, a 
vallástalanság. 

— A porosz király sajátkezű iratot nyújtott át Armin 
követe által a szentatyának, melyben minden tartózkodás 
nélkül kinyilatkoztatja, hogy soha sem fogná beleegyezését 
adni oly nemzetközi egyezkedésbe, melynek czélja volna a 
pápa világi hatalmának megsemmisítése vagy csak csorbitása 
is, mert véleménye szerént a világi fejedelemség szükséges a 
szellemi hatalom szabad gyakorlatára és különösen a porosz 
katholikusok vallási szabadságának is megőrzésére. Szép, 
lia igaz ! 

— A müncheni ordinariatus figyelmezteti a lelkipász-
torokat, hogy a fővárosban, és alkalmasint a vidéken is, 
egyének járnak, kik különös módot találtak föl a pénz-zsa-
rolásra. Tudnillik templomrablásról vádolják magokat, és 
azt állítják, hogy a szentedényeket a bennök rejlő ostyákkal 
együtt dugárusoknak adták, kik azokat csak bizonyos meny-

nyiségü pénzért akarják visszaadni. — Mit nem gondol még 
ki a civilisait gonoszság ? 

— Ausgburgból is panaszkodnak azon durvaság ellen, 
melylyel némely lapok, különösen az „Anzeige-Blatt," a ba-
jor püspököket megtámadják, névszerént azokat, kik a biro-
dalmi tanács-kamrában ülnek. A legaljasb otrombaságnak 
lehet csak tulajdona védteleneket támadni meg. 

— A romai kath. papságnak egy nyilatkozata, melyet 
19 egyházi méltóság irt alá, őszintén bevallja az irlandi nép 
hibáit, de azok eredetét egyszersmind azon elnyomatásban 
keresi, mely alatt ezen angol Lengyelország századok óta 
nyög. Elevenen ecseteltetik ezen kor történelme és azon kö-
vetkeztetés vonatik ki, hogy az irlandi, mostani minőségében 
teljesen az ellene hozott törvények teremtménye. Az irat 
iránya teljesen az, mely O'Connel repealjáé volt, tudnillik 
Irland egyesitésének Angolországgal való megszüntetése és 
a personal uniónak visszaállítása. 

— A ,Vfrnd' névjegyzékét közli a mult évben elhunyt 
kiválóbb egyéneknek. A fölséges uralkodóház tagjai közül 
elhunytak : István főherczeg, Mathild főherczegasszony ; 
Miksa császár. — Maria Theresia volt nápolyi királyné, két 
gyermekével; Thurn Taxis herczeg, Zsófia bajor herczeg-
asszony. A főpapok közül : Scitovsky primás, Sterka Sulucz 
g. érsek, Lonovics kalocsai érsek, gr. Attems seckaui herczeg -
püspök ; Fabry, Farkas püspökök. A tudósok, irók, művészek 
köréből : Sechter zenész, Dirsing természettudós ; Vogl és 
Kaltei'brunner költök, — Weidmann és Metzerich irók ; Do-
biaschofszky és Grottgen festészek ; Hieser épitész ; a zsidó 
tudós Rappaport Salamon ; Wiesner és Kuchenbecker forra-
dalmárok. A birodalmon kivül Otto görög király ; Frigyes 
hesseni herczeg, Vilmos hessen-kasseli gróf; Altieri, Puenta, 
Gousset, Ugolini, Bofondi, Roberti, Sterkx bibornokok; 
Peldram trieri püspök ; Philaletes moskaui metropolita. 
O'Donnel főtábornok, Fould pénzügyér; Cornelius, Ingres 
festészek. Mosen, Apel, Horn költők; Faraday, Alison, Cousin, 
Böckl, Hausser, Mittenmayer, Münk tudósok ; Howe a varró 
gépnek, Dreyse a gyiitüpuska föltalálója. 

— A mainzi megye, mely csak 200,000 katholikust 
számlál, már 10,000 forintot gyűjtött a szentatya számára 
a 20,000-nyi péterfilléren kivül, melyeket a „Kath. Volks-
blatt" szedett. Azonkívül a legderekabb ifjak önkényt men-
nek a pápai seregbe az egyház ügyeért harczolandók. 

— A szentatya ügyében keletkezett mozgalom, mely az 
alsó-rajnai vidéken gyűlésekben és föliratokban nyert kife-
jezést, már a kisebb városokban is terjed. A münster-megyei 
fölirat 50,000 aláirást számított. A gazdagabbak közül töb-
ben köteleztek magokat egy vagy két zuavnak fölszerelésére, 
eltartására. És mindez Poroszországban történik ! 

Hegyes adakozás. 
Péterfillér a „Religio" lap 1867-ik évi „Zárszava" emlékére: 
Kopich I g n . sz. széki ülnök, romhányi pleb. . 2 for. — 
Rajczy László káplán . . . . . 1 for. — 
Kovács József kántor . . . . . — 50 kr. 
Trautvein Gyula altanitó . . . . . — 30 k r . 
Romhányi egyház . . . . . . 1 for. — 
Tereskei fiókegyház . . . . . . — 50 kr. 
F . -Szátoki fiókegyház . - . . . — 50 kr. 
A plébániai hivek három napi ajtatosság alkalmával 2 fr. 20 kr. 

Összesen ; 8 fr . — 

Szerkesztői tudósítás. 
K e c z e l r e : Azon melléklap nem indult meg. 
G y ő r b ő l megkaptuk az előfizetéseket ; a lap már el is kül-

detet t ; ha hiányosan járnának a példányok, kérünk recl.imatiot ; eleinte 
igen könnyű a tévedés. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JAN0S. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor ál tal (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. ez. a. 



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

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
holyben 4 f r t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputeza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sa rkán , 9. sz. a.) 

Pesten, január 25-én. I. Félév. 1868. 

TARTALOM : Az egyhíiz és a tanoda. — Mária-tiszte-
let a katakombákban. — Az egyház és a polgárosodás. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyház és a tanoda. 
L'homme quo Dien ne conduit pas comme par 

la main s 'égare et se perd. (Ventura ) 

A jelen kor sok tekintetben kjftinyelmüség, 
az ámitás, az önzés, az igazsàgït&ktrlfitud ákosság, az 
eszme és érzelemnélküli szónoklat kora, melyben min-
denki tanítani, és mindent javitani akar, csak maga-
magát senki. Ha ezen szeszélyes kor már annyi kí-
sérleteknek volt tanuja és mégis oly kevés ered-
ménynek ; lia ugyanazon gyorsasággal romboltat-
nak szét az alkottak, a mely sebességgel épültek, és 
azon vonások, melyeket a mai nap megörökíteni 
vélt, holnap ismét nyom nélkül eltijnnek ; — akkor 
ennek oka nagy részt a jelen nemzedék érték- és jel-
lemhiányában keresendő, mely sem hittel sem aka-
rattal nem bir. A baj sokkal mélyebben fekszik, 
hogysem alkotmányokkal és politikai intézmények 
által annak gyökerére juthatnának és azt megszün-
tethetnék. A baj nem külső baj, mely külső szerek 
által volna gyógyítható ; külső kóros életünk csak 
tüneménye belső elkorcsosodásunknak. Ha valamely 
fának ágai, levelei és virágai sinlődők, rendesen a 
gyökérben fészkelte be magát a halál; belső éltető 
ereje működésében gátoltatik, és amint ez az egyes-
részekből visszahúzódik, azok ugyanazon mértékben 
el is száradnak. A mai emberinem is az éltető léte-
zési alap liijával van, és mennél inkább távozik et-
től, annál inkább sinlődik és sülyed. . . . Mert 

A hitnek kiapadhatlan szent mélységéből cser 
gedez a valódi élet élő kútforrása, ebben egyesülnek, 
mint ugyanazon egy koronának virágai, a tudomány, 
művészet és az élet ; és az ő szent szelleme hatja át 
a földi lét minden ágait, az emberi szellem minden 
törekvéseit és alkotását. Mert valamint a mindenség-
nek, ugy a tudomány- és művészetnek is központja 
az Isten, ő tőle indul ki minden, és ő hozzája igyek-
szik ismét minden vissza. Az Istenhezi ezen viszony 

által lesz a tudomány tudománnyá, a művészet mű-
vészetté. Midőn ellenben az Istentől elfordulnak, a 
tudomány sötétséggé és a művészet hatalma a halál 
sarlójává válik. Az isteni tekintélynek, mely minden 
rendnek általános kútfeje, kitagadásával kezdődött a 
forradalom, előbb az egyházban, később a tudomány-
ban, végre a politikában és polgári életben. Ezen te-
kintély helyreállításával kell a szellemi újjászületés-
nek kezdődni, és ezen conditio sine qua non nélkül 
hasztalan igyekszünk a tanodai és nevelési ügyet 
ujjáalakitani. Az isteni elem minden tudománynak 
és művészetnek kútforrása és czélja. Valamint tehát 
eddig ezen istenitől eltértek, ugy ahoz ismét vissza 
kell térniök, azaz : vallásosaknak kell lenniök. Ha a 
vallás a legfőbb és legfinomabb szellemi erő, mely-
nél fogva a Klek a dolgoknak magasabb (örök) rend-

f j f ' ^ szemléli, és magának az Isttn lényegének és a 
mindenséghezi viszonyának ismeretét szerzi ; akkor 
igen világos, hogy csak a vallásilag mivelt emberek 
és szellemek fogják föl a profán tudományokat is 
az általános magasabb szempontból, és csakis ezek 
képesek ezen tudományokat kitünőleg mivelni és 
előbbre vinni. Az alrendü dolog a magasabb által 
határoztatik meg, és ennek csak visszfénye. És min-
den idők és népek történelme bizonyitja,hogy vallá-
sos emberek mindenkor legszerencsésebben működ-
tek a tudomány és művészet szentélyében. 

De mitsem törődve ezen észlelettel és a törté-
nelem tanúságával mintegy egy torokból hangzik 
minden oldalról, az úgynevezett, mai fölvilágosodott 
liberálisok részéről, kik csak saját jogaikat kiván-
ják mindenkor tiszteletben tartatni, — és nézetük 
szerént ma már visszautasithatlan követelés : hogy a 
tudomány szükségkép elválasztandó a vallástól ille-
tőleg az egyháztól; és ha kérdi valaki tőlük: valljon 
mi oknál fogva követelik ezt ? hasonló egyértelmű-
séggel azt válaszolják: mert az emberi szellem ma 
már nem tűri meg az egyháztanitotta vallás kényel-
metlen békóit, melyek az embert előhalad ásában, 
szellemi röptében gátolják! Az egyházápolta sötét-
ség kora lejárt ! 
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Mellőzzük az istenkáromlást, mely ezen állítás-
ban rejlik. Vagy Jézus Krisztus, kiről már a meny-
nyei atya is azt mondá az ó szövetségben: posui te 
in lucem gentium; kiről sz. János evangelioma kez-
detén mondatik: erat lux vera, quae illuminât omnem 
kominem venientem in h une mundum ; ki azt mondja 
önmagáról: én vagyok az ut és az igazság; és 
másutt : én vagyok a világ világossága, a ki engem 
követ, nem jár a sötétségben, ki azért szállott alá af 
mennyekből, bogy megvilágosítsa azokat, kik sötét-
ségben és a halál árnyékában ülnek; ki a mennyei 
igazságot mindnyájunk számára hozta e földre; — 
ki azt mondta tanítványaihoz : ti vagytok a világ-
nak világossága és a föld sava ; ki az igazság meg-
őrzését és terjesztését saját folytonos oltalma alatt 
az egyházra bizta ; ki azt akarta, hogy az igazság 
fénye a föld határáig jusson és a világ végéig fön-
álljon ; Jézus, ki lucem inhabitat inaccessibilem — a 
valódi világosságnak, felvilágosodásnak ellensége 
volna? és isteni oltalmában részesült egyháza által 
ma már a világosság helyett a sötétséget terjesztené? 
az embereket Istenhezi törekvéseikben, az isteni tu-
domány és bölcseség megközelítésében gátolná? Ta-
lálkozik-e józan-eszü ember, ki ezt hihetné ? De ép 
ezt akar ják sokan a világgal ma elhitetni, kik azt 
állítják : hogy az egyház, Krisztusnak e földön toi^M 
hatalmú és csalhatatlan képviselője, megfeledkezve 
eredeti rendeltetéséről az emberi nemet a sötétség 
és butaság igája alá akarja hajtani, és a tudomá-
nyok magasabb körébe emelkedő szellemnek ke-
gyetlenül szárnyát szegi; holott az egyház soha sem 
elvezhet bensőbb anyai örömet, mint midőn jeles te-
hetségekkel fölruházott embereket az ismeretek azon 
magaslataira törekedni látja, melyekről minden is-
meret forrását is közelebbről szemlélhessék; és a ha-
ladókat egyedül a kel!ó' óvatosságra inti, nehogy 
talán saját tehetségeiktől elszédítve a magaslatokat 
környező tátongó mélységekbe zuhanjanak ; vagy 
lidérczek után hajhászva az erkölcsi feslettség pos-
ványaiba sülyedjenek. 

Midőn tehát a tudomány és vallásközti ellen-
tétet és harezot száz meg száz általánosan olvasott 
napi és szaklapokban és könyvekben állíttatni és bi-
zonyittatni látjuk, meggyőződhetünk arról, hogy 
már hosszabb idő óta az alsó és felsőbb nyilvános 
oktatás oda irányul, hogy az oktatásnak tételes ele-
me gátlónak tüntessék föl, mely ellen a tanodai fia-
talságnak szintúgy mint a népek megért értelmének 
tiltakoznia kellessék, és ilyformán már az ártatlan 
fiatalság szivébe is azon radicalis tévely oltatik, 

hogy a vallás lényegére nézve észellenes, és hogy az 
ész lényegére nézve vallástalan ! Lehet-e aztán az 
ezen alapelvből fejlődött ujabbkori bölcsészeti er-
kölcstanon csodálkoznunk, mely a föltétlen önkor-
mányzat eszméjén alapulva a vallási és politikai fel-
világosodás létege gyanánt nyiltan vagy hallgatag 
azt állí t ja: hogy az erkölcsi vagy polgári törvény 
személyesitése nem egyéb, fölösleges és káros vak-
hitüségnél. Az ily tanok mellett aztán igen természe-
tes, hogy fiatal keblekben a büszkeségnek, az ön-
hittségnek, az önzésnek daezos szelleme fejlődik, 
melynek midőn a gyakorlati életbe átlépnek, nem 
lehet egyéb eredménye, mint minden létező társa-
dalmi — akár polgári akár vallási — intézménynek 
tökéletes megvetése és gyűlölete, legalább annyiban, 
a mennyiben ezek nem az egyénnek tetszésszerénti 
önhatározatából származnak. És minekutánna min-
den emberi kebelben a rombolási vágynak magva 
szunnyadoz, nem lehet végre azon csodálkozni, ha a 
tökéletes függetlenség tana legalább néhány fiatal 
kebelben ezen magot annyira megérleli, hogy ez 
valóságos rombolási dühhé fejlődik, mely minden 
létezőt gyűlöl és megszeretné azt semmisiteni ! Sőt 

Ezen tünemény egészen természetes, mert száz-
szoros tapasztalás bizonyítja, hogy az igazságnak 
keresztény szellemétől való eltérése, a tudományok 
terén is ugyanazonos a hátrálással, és az igazság, 
szeretet és fegyelem keresztény szellemétől való el-
térés hátrálás az erkölcsökben. Valamint a keresz-
tény tudománynak minden vivmányai egy szerves 
egészet képeznek, és azon viszonyban állanak a ke-
resztény igazsághoz, mint a virág és gyümölcs a 
törzshöz ; valamint az isteni tiszteletnek minden for-
mái és a keresztény művészetnek minden alakitmá-
nya i egymást kölcsönösen támogatják, magyaráz-
zák és kiegészitik ; ugy a keresztény életnek is min-
den formái, szokásai, intézményei, életszabályai és 
gyakorlatai csak természetes gyümölcsei a keresz-
t ény egyházban uralkodó szellemnek, a keresz-
tény szeretetnek. Mennél erőteljesebb és egészsége-
sebb ezen szellem, annál hathatósabban hajt és an-
ná l egészségesebbek és szebbek gyümölcsei. Midőn a 
kereszténység termő ereje megszűnik, ennek nyoma 
azonnal a létező alakitványokon is észrevehető ; mert 
ezek is csak addig tar that ják fen magukat, ameddig 
azon szellem tart, mely azokat képezte. Ha ezen 
szellem nem tevékeny már, nemcsak megszűnik ki-
felé hatni, hanem régebbi müvei is szétomlanak. Az 
ágak és levelek csak addig fűződnek a törzshöz, a 
meddig ebből az éltető nedv azokba átszivárog. A fa 
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telen kopár, hanem az életerő csak nyugszik benne, 
hogy tavaszszal ismét ujolag fejlődjék. A fát a szél-
vész megingathatja, de ismét u j gyökereket haj t ; a 
jégeső megfoszthatja a nyár közepén leveleitől, gyü-
mölcseitől, sőt talán néhány évre termékenységétől 
is; de az egészséges természet ezen gátokon diadal-
maskodni fog; csak midőn a gyökér és bél nyava-
lyás vagy elhal, csak midőn belölről közöltetik a 
pusztító méreg, csak akkor áll be clkeríilhetlenül a 
végpusztulás. Igy áll a dolog az egyházzal is. A 
külső, hatalmas zivatarok gátolhatják ugyan az egy-
háznak jó szellemét, de soha sem fogják azt megsem-
misíthetni. Ez csak akkor történhetnék meg, ha az 
egyház belsejében a nemesebb ügyre megkivánt bá-
torság és a,z istenire való fogékonyság azaz : a Krisz-
tusbani hit kihalna. Hanem a szellemi sinlődés ha-
sonló idejében mindenkor nagy és szent férfiak ál-
lottak a dolgok élére és a szunnyadozó nemzedéket 
életveszélyeztető álmából fölriasztották. 

Ugyanez áll a tudományokra és művészetekre 
nézve is. A meddig valaki élő hittel bir és ezt meg-
érteni és magának világossá tenni törekszik, többé 
vagy kevésbbé sikerült kisérleteket teend a keresz-
tény tudományban. Hasonlóan a jámbor érzület is 
kifelé cultus formákban és müképezményekben fogja -
magát tárgyilagositni. Midőn ezen jámbor érzület ki-
hal, a művészi termőképesség is megszűnik. Igen, 
hogy ezen mtíkészitményeket valaki megérthesse, 
alioz rokonszellem kívántatik. Csak az ember szelle-
me — melyben ez lakik — tudja azt, mi van az em-
berben ; ugy a mik Istenben vannak is, senki sem 
tudja, hanem csak az Isten lelke (I. Kor. 2, I i . ) De 
a test szerént való ember nem fogja föl azt, mi Isten 
Lelkeé, mert az bolondság előtte, és nem értheti, mert 
azt lélek szerént kell megitélni. Ha valamely népben 
a hit megszűnik élő, tevékeny lenni, ha a jámbor ér-
zés és emelkedettség hiányzik, és ha a keresztény 
szeretet helyébe az önzés, a kapzsiság lép, akkor a 
tudományban művészetben és az életben a keresz-
tény szellem képezményei nem fognak megértetni, 
hamisan fognak megítéltetni és félreismertetni. A 
keresztény tudomány, művészet és szokások helyes 
méltánylása csak a keresztény szellemnek lehetséges. 
Az istentelen, keresztényellenes, a zsidó és pogány 
szellem előtt a keresztény szellem, és ennélfogva a 
keresztény tudomány, művészet és erkölcs is valami 
megfoghatatlan. Nemcsak a megfeszitett Krisztus 
hirdetése botránkozás a zsidók és bolondság a pogá-
nyok előtt (I. Kor. 1, 23.) hanem a keresztről szóló 
tannak minden müvei a tudományban, a művészet-

ben és az életben a zsidók és pogányok előtt nem 
egyebek az előitélet és jámbor csalás szüleményei-
nél. Azon kor és azon nemzet, melyből a keresztény 
szellem éltető és boldogitó ereje kihalt, nem bir inár 
értelemmel arra, hogy a keresztényiség műveit mél-
tányolhassa. Nem az egyház és tudomány között lé-
tezik az ellentét, hanem a vásott szivgerjedelmei és a 
valódi tudomány között. (Folyt.) Tömöri. 

Mária-tisztelet a katakombákban.1) 
Ha a szentek tisztelete nemcsak gyakorlatban volt az 

ös egyházban, de liturgice szervezve is : igen természetes, 
hogy Szűz Mária, az angyalok és szentek királynéja, az u j 
szövetség frigyszekrénye, méltóságához képest, az ős egyház 
tiszteletében kiválólag részesült. Az Isten anyját megillető 
hódolatot mi hyperduliának nevezzük, a szó uj, hanem Má-
riának minden szentek fölötti tisztelete szintén ott a sírala-
gokban kezdődött, s az ö nevével szabadultak már akkor is 
az elkinzott testekből a vértanuk lelkei. 

Némely tudós nagy garral kürtölgette, hogy a Maria-
cultus az ephezusi zsinaton 431. határoztatott el. Ekkor azon-
ban a tisztelet izzó parázsa lángra gyúlt, s elfoglalta a nyil-
vánban is illető helyét, befolyását, a mit a szivekben már 
régóta birt. Ezen körülmény oka a következő. 

Krisztus megtestülésének titka az Isten anyját egészen 
bele vonta az arcani disciplinába — titkos fegyelembe, s ez 
által a képzolhetlenül szigorú titoktartás szentélyébe. Hozzá-
járult, hogy a pogányság éjjeléből jövő hitujonczok, kiknek 
elméje telve volt az isten-asszonyok meséivel, hajlandók let-
tek volna sz. Máriában, fönséges istenanyjai méltósága foly-
tán istenasszonyt imádni. A többi szenteknél, kik csakbarát-
jai, szolgái, kedves hivei, tanítványai voltak Urunknak, nem 
forgott fön ily veszély, ezeket könnyen gondolták magukhoz 
hasonló egyéneknek, s ezt akkor sem feledték, midőn fény-
özönben az oltáron, vagy elméikben mennyei dicsőületben 
ragyogtak, hanem sz. Máriánál más volt az eset, ő Istennek 
anyja volt ; s ezen elnevezés, el onnét, a hogy Hebron ligetei-
ben az öreg Zachariás házában Erzsébet ajkairól ellebbent, 
szokásos volt az egyházban. Innen van a nagy tartózkodás és 
hogy habár Szűz Mária neve, mint keresztnév elő is jön a sír-
iratokon, ami máris cultus, a betüirásban, a szóbeli emlékek-
ben tiszteletének egyéb jeleivel nem találkozunk. 

Ezen aggodalommal küzdött a második, hogy t. i. mi-
képen kellene mégis eme tiszteletet, amely oly természetes, 
amely olyannyira igazolt,melyet maga Isten a 10 parancsolat 
negyedik pontjában közvetve parancsol, kifejezni. Erre nézve 
alkalmasnak ajánlkozott a plastikai, a jelvényes művészet 
és festészet, ezek az avatottakra nézve egészen világos, értel-
mes hieroglyphok voltak. Körültekintve ajMáriatisztelet em-
lékein, meggyőződünk, hogy egyházunk e tekintetben is tö-
kéletes képmása és igaz örököse az apostolinak. Az első szá-
zadokból összeszedett tekintélyes számú Máriaképek, fön-

') A m. t. akadémia gyűlésén, molyböl különben a theologiai érteke-
zések az alapszabályok értőimében ki vannak zárva, t. Szilágyi Ferencz 
ur fölolvasást tartott a romai katakombákx'ól is, és a többi közt azt állí-
tot ta , liogy a siralagokban Maria tisztolotére vonatkozó adat nem fordul 
elő. Az itt közlött czikk az ollenkozöről teszen tanúságot. — Szerk. 

8* 
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hangon bizonyítanak kiváló tiszteletéről és minden szentek fö-
lötti magasságáról. 

Az Isten anyját kétfélekép ábrázolták. Vagy ülve fes-
tették trónszéken, ölében tartva isteni fiát, vagy állva és 
imádkozva fölemelt kezekkel ; tehát vagy mint Isten dicsősé-
ges anyját, vagy mint az emberek kegyelemtcljes anyját, ki 
esedez értünk az Istennél. Mind a két esetben el volt távolitva 
az alkalom hogy Istennőnek higyjék, mert ha karjain volt 
az Üdvözítő, az imádás őt illette; ha pedig sz. Mária imád-
kozott, már ennélfogva nem Isten, hanem csak közbenjáró 
az Istennél. Az imádkozó helyzetből tehát, a pogányság éjje-
léből jött neophitusok kitudták, hogy a szentek nem azono-
sak a bálványozok istenségeivel, Szűz Mária nem istenasz-
szony, hogy ezek csak könyörögnek, hogy egyedül Isten 
a kútforrása minden kegyelemnek és végső czélja minden 
imának. 

Leggazdagabb Mária-képekben a Priscilla-féle síralag. 
Apostoli eredete kétségenkiviili. Ide temették a Pudens-eket 
s más jelesb vértanukat. Most a centrumát ássák, s gazdag 
zsákmánnyal végzik munkájukat. A frescók classikus modor-
ban festvék ; sajátos föliratok, a ker. epigraphia ünnepélyes 
szólamai, még elő nem jőnek, hanem csak az apostoli pax 
tecum. Végre itt bizonyos Titus Flavius felicissimus sírirata 
tiinik elő, mely nevek első század végén divatoztak. (V. ő. 
Imagini scelle della B. Vergine tratte dalle catacombe ro-
mane pag. 15. 19,) Van itt egy pompás sírfülke hol vörös 
bogyós ágak s egyéb alfresco diszitmények közt a legszebb 
Máriakép bűvöli meg az embert. Nagy Asszonyunk ül, fején 
könnyű fátyol van, minőt a jegyesek, az Istennek eljegyzctt 
szüzek viselni szoktak. A szűz feje fölött a bethlehemi csil-
lag ragyog, mely legtöbbnyire ott van, mellette pedig egy 
fiatal férfi áll. Izajas a marianus látnók. Antik szokás sze-
rént bal vállra vetett köpenynyel, jobb kezével a Szűzre és 
csillagra mutat, mintha jövendölné Mária szűzi isten-anyjasá-
gát és a nagy világosságot, melyre Izrael viradt, (Iz. VII 14. 
IX. 2. Luk. 1, 28.) bal kezében irattekercs van.2) Ez habár 
alsó részén lehullott már a mészanyag, a legszebb kép, értve 
a sz. Anya arczkifejezését. Ugy vélem ugyanis, hogy az a 
legszebb ábrázolat, ahol a személy legelső legmagasztosabb 
tulajdonsága van kifejezve. Szűz Maria Isten anyja, tehát 
ezt kivánom, hogy kiragyogjon a marianus képekben. Ha a 
pogány szobrászok tudtak hamis isteneiknek fönséges majes-
tást kölcsönözni, ugy hogy megdöbben az ember, ha eléjök 
áll, mint azt mindenki tapasztalja, ha a váticani világhírű, 
sőt első szoborg yüjtemény, sala rotonda istenei, vagy a bel-
vederi Apolló előtt, vagy a capitoliumi Mars előtt elméláz : 
miért nem tudnák ezt kifejezni a keresztény festők a bol-
dogságos Szűz ábráiban. Ez véleményem szerént Ra-
phaelnek csak a drezdai Madonnánál sikerült, utána pedig 
oda sorolható Delsarto „Madona del sacco" a florenci An-
nunciata templomban. Minthogy Delsarto más Madonnáiban 
is oly fölséges az istenanyaiság kifejezése, azért Delsarto 
előttem legnagyobb Mária-festész. A priscilliai szűz Mária 
nagyon hasonlit Delsarto florenczi frescojahoz, azért ezt is 
felette becsülöm s a katakombai képek közt elsőnek tartom. 

2) Imagines selectae Deiparae Virginis in coemeteriis subterraneis 
udo depictae — al fresco. Romac e chronolytliografia Pont . 1863. Tab, 
I . — VI. Es Walter : Die christlichen Catacomben. F rankfu r t 1. II. fűz. 

Mellette, van a jó pásztor, vállain viszi az eltévedt juhot, ol-
dalain pedig feléje béget egy juhocska ineg egy kos. Az en-
nek szomszédságában létező alakok rongál vák, a maradékból 
azonban kivehető, hogy ott van sz. Má ria égbe emelt kezek-
kel mintha hozzája vinné az eltévedt juhot. 

Ezen mély értelmű festményben egyesítve van sz. Má-
ria istenanyjai méltósága azon hivatással, hogy második Eva 
gyanánt az emberek anyjává lett, az egyház s a ker. lélek 
pártfogója, védnöke. (Folyt ) 

Az cgvház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Vallási eszme volt, mely az ősvilágnak, hol az emberi-
nem bölcsője állott, mely keletnek kapui t megnyitá nyugot-
nak népei előtt, — é3 viszont vallási eszme volt, melynek az 
uj világ fölfedezését köszönjük, ezen világtörténelmi, belát-
hatlan következményű mozzanatot, melynek beállta óta ösz-
szes viszonyaink egészen más irányt vettek, — gyökeres 
átváltozáson mentek keresztül. Az indiai népek megtérítése 
volt azon alapeszme, mely Columbust vállalatában vezérlotte, 
amint ő ezt mindjárt azon naplónak elején bevallja, melyet 
első utazása alkalmával vitt.1) 

Útnak indulva, hogy Genua szülővárosában szerezze 
meg a terveinek megvalósítására szükséges segedelmet ; mi-
előtt a spanyol földet elhagyná, Pálos városában a La Rabida 
czimü ferenczrendi kolostor ajtaján kopogva, egy darab ke-
nyérért könyörög, és egy pohár vizért már-már éhenhaló fia 
számára. — Juan Perez de Marchena nevű ferenczrendi atya 
szóba ereszkedik vele, az idegen magasröptű tervei megnye-
rik őtet és befolyása kiviszi Isabella királynő előtt, hogy — 
szintén vallási indokokból, — Columbus terveit elfogadja, 
egyszersmind a szükséges anyagi eszközökkel látván el őtet.2) 
Igy pap karolta föl először a már kétségbe eső lángészt, s 
ezentúl is csak papok segítették pályájának folytatására. Mig 
a salamancai tudósok terveit megvizsgálták, a sz. Istvánról 
czimzett domonkosrendi kolostorban lakott, és a koronaher-
czeg nevelője a szintén domonkosrendü Diego de Deza atya 
mindvégig állhatatos pártolója maradt. 

Régészet és nyelvészet;3) főképen az összehasonlító 
nyelvészet, eme tudomány, mely a 19-ik század büszkeségét 
képezi régóta ápoltattak az egyházban, az utóbbi épen egy-

' ) Oscar Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, 
1858, — szerző épen ezért is Columbust „vallási rajongó"-nak nevezi. 

2) A királynő hadai épen akkor Granadát ostromolták, az utolsó 
erődöt, mely még a mórok birtokában volt. „És ha minden ékszereimet 
el kellene is adnom, még sem állok el e vállalattól" mondá Columbus 
terveire vonatkozólag. — Peschel i. h. Scherer Hist. II, 187. 

3) Midőn Guntram burgundi király 540-ben ünnepélyes bevonulá-
sát t a r t á Orleans városába, a püspöki oskola taní tványai ál tal üdvözlő 
szónoklatokkal fogadtatot t , latin, görög, héber és szyr nyelven, 1. Tho-
massin. V. et N. Eccl . Dise. p. II. 1. 1. c. 93. — Alcuinnak kedves fog-
lalkozása, melyben N. Károly is igen kedvesen résztvett , a görög és 
la t in szentírási szövegnek összehasonlító tanulmányozása volt ; (1. Tliei-
ner Gesch. d. geistl. ISildungsanstalten, 24, 28, 41, 44, 63 és 66. 1.) A 
kelet i görögökkel való hitágazati viták és Aristoteles behatóbb tanulmá-
nyozása hathatósan segítet ték elő a görög nyelv tudását, amint ezt tanú-
s í t ják Leo Allatius ; Graecia orthodoxa, I . 37 és Jourdain ; Recherches 
sur l ' âge et l'origine des traductions d'Aristote, Par is 1818. — Ximenes 
bíbornok adta ki az első polyglottát — többnyelvű szentírást . A vienni 
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házi férfiú által alapíttatott meg.4) — Ermészet, czimirat- és 
okmánytan, mint nemkülönben a történelmi itészet már ak-
kor virágoztak az egyházban, midőn a profan történetirás 
még igen is parlagon hevert ; — elég legyen erre nézve Ba-
ronius és a Maurinusok munkálatait említenünk, hogy az 
egyéb bizonyitékokrai hivatkozás fölösleges volta legott ki-
tűnjék. — Es mihelyt a scholasticismus föladatának teljesí-
tésében, mely abban állott, hogy a népeket következetes, 
rendszeres gondolkozás-módhoz szoktassa, és a hittani igaz 
ságokat bölcselmileg fogalmazta, netáni veszélyes félreérthe-
tésöket lehetetlenné tegye, — mihelyt, mondjuk ebbeli föl-
adatának teljesítésében pályájának végére eljutott volna, és 
mintegy megöregedve egyoldalú, külsőségekben és kicsiny-
kedésben gyönyörködö okoskodási rendszerré kezdett elfa-
julni, — akkor az egyház szülé a humanismust, mely épen a 
pápák, mint V. Miklós és X. Leo által támogattatva, először 
Olaszországban, későbben Frank-, Német- és Angolhonban 
is gyökeresen átalakitotta a tudományokat az által, hogy a 
görög és romai ó-kor kimerítő és rendszeres tanulmányozása 
által nemesítve korának ízlését, u j életet öntött a fönkeltebb 
tudományok, a theologia és philosophia már-már megkövesü-
lésnek indult alakjaiba, s igy, részint kiterjesztve a tudomány 
határait, részint, ahol szükségét látta, rendszeres keretbe szo-
rítva azt, a kereszténység művelődési vajúdásainak véget 
vetett, ebbeli százados törekvéseit befejezve és mintegy meg-
koronázva.5) — Maga Hägen6) kénytelen elismerni, hogy az 
egyházban a szép művészetek és a humaniora tanulmányo-
zása soha sem szűnt meg egészen ; — sőt mi többet merünk 
állítani : hogy mindenütt, Európában a papok vagy legalább 
jó, egyházukhoz ragaszkodó katholikusok voltak a legjele-
sebb humanisták, k ik az egyesek egyház-ellenes irányzatai-
nak mindig erélyesen elleneszegültek.7) 

Már a 15-ik században taníttatott az óelassikai irodalom 
a mainczi, tübingai, ingolstadti, freiburgi, baseli, vittember-
gai, frankfurti és sok más egyetemen kívül számtalan alsóbb-
rendű szakoskolákon is. Emellett széltében keletkeztek az 
irodalmi társulatok, igy p. a rajnai, Celtes Konrád, a strass-
burgi Wimpheling által alapítva ; amelyeknek tudományos 
törekvéseikkel egyaránt lelkismeretesen lépést tartottak a 

zsinat már 1311-ben elhatározta, hogy a romai, párisi, oxfordi, bolognai 
és sa lamancai egyetemeken a héber, chaldeus, arabs és görög nyelv két-
két t aná ra alkalmaztassák, (Clement V, I , 1.) és a későbbi korból eléggé 
bizonyít ják oly nevek, mint Picus de Mirandola, Palmieri, Augustiniani 
Toseo Ambrosio és mások, hogy ezen ha tá roza t sikereseu végre is hajta-
tott. ( L . Tiraboschi, Storia della Litt, i t a l iana , VI, 591.) 

4) Hervas spanyol jézustársasági hitkiildér volt az első, k i ezen 
i rányban működött az á l ta l , hogy 300 nyelvből mutatványokat összeál-
l í tva a tudományos világ figyelmét egy addig parlagon hever t tárgyra 
i rányzá : az összehasonlító nyelvészetre. Ugyanaz negyven különböző 
nyelvtant is gyűjtött (1. Müller, Wissenschaft der Sprache 115. 1.) — 
P r a Paol lno di San Bartolomeo, karmeli ta-barát irta az első sanskrit-
nyelvtant , mely 1790-ben jelent meg Romában. 

•'') Már a 14. században classikai műveltség volt a legbiztosabb, 
csalhatat lanul czélhoz vezető ut, egyházi méltóságok elnyerésére. — 
Lauren t ius Valla, Franciscus Poggius, Joannes de Ravenna , későbben 
Pomponius Laetus, Andreas Alariensis és Bcmbo bibornok, mindannyi 
jeles t a n u j a az egyháznak a humanismus terén való sikeres és fényes 
működése felöl. 

6) Deutschlands literarische Verhäl tnisse in Roformationszeitalter, 
Er langen , 1841, I. 37. 

7) Möhler, Gesammelte Schriften, II . 10, Döllinger Reformation I. 

különféle férfi- és nőzárdák, mire nézve e helyt csak Pirk-
heimer Charitást, norimbergi Clarissa-apáczát emiitjük, mint 
akinek müvei klassikus latinsággal vannak irva. 

De nem csak az ó-kor remekírói képezték az általános 
művelődési törekvésnek tárgyát, hanem ezek mellett még a 
történelem, földrajz és természettan is hasonló szorgalommal 
műveltettek. A tudományos intézetek, főképen az egyetemek 
ennek megfelelőleg igen számosan látogattattak, Oxfordnak 
1340-ben 30,000, Prágának 1408-ban 36,000 hallgatója és 
700 tanítója volt ; a párisi egyetemen, Luther saját vallo-
mása szerént még 1538-ban 20,000 hallgató volt ; mely vi-
rágzása az egyetemi tanulásnak a romai pápák egyik kiváló 
érdemét képezi, akik emez intézeteknek minden időben na-
gyon kedveztek, mint ezt ama sok szabadalom és kiváltság 
tanúsítja, melyekkel tanítók és tanulók egyaránt ajándékoz-
tat tak meg általuk. V. Orbán pápa mindig egyszerre 1000 
tanulót tartott a különféle egyetemeken. — Hasonló virág-
zásnak örvendettek az alsóbbrendű oskolák is, főképen az 
ősrégi zárdai oskolák, melyek által az egyház hajdanta első 
lendületet adott volt a fejlődő tudományoknak ; — mind-
ezekben félreismerhetlen az egyháznak jótékony, üdvös ha-
tású befolyása, melyet tagadni nem lehetne, ha mindjárt a 
történelmi kutforrások nem oly hangosan hirdetnék is azt, 
mint valóban teszik, és mint ezt ama sokféle törvény és rend-
szabály tanúsítja, mik által az egyház a tudományoknak 
kedvezni, ápoltatásukat megkönnyiteni és elősegíteni min-
denkor iparkodott.8) — Spanyolországban nemes emberhez 
méltó dolognak tartatott egyetemen tanitani, s nem tartozott 
a ritkaságok közé, hogy még nemes származású hölgyek is a 
szónoklattan és remek irodalom fölött tartottak fölolvasáso-
kat,9) — kitűnő példát adván e tekintetben maga Isabella 
királynő, kinek a nyelvekbeni jártasságát kortársai dicsérő-
leg emiitik. Spanyolországnak legkitűnőbb irói a 17. század-
ban papok voltak, úgymint Cervantes, Lope de Vega, a drá-
maírók Moreto és Montalvan, Solis, ki Mexico történetét 
megírta és ez által Sandoral Mariana, Minana, Davila, Anto-
nio, Carillo és Grácián mellett kitűnő helyet,foglal ol ; mint 
költök tündöklőitek azon időben Calderon, Paravicino, Za-
mora, Gangora, Argensola, Riója, Villaviciosa, mig ugyan-
azon időben Németországban Celtes, (-j- 1509) Agrico'a, 
( t 1585) Bebel Henrik (+ 1516) Busche 'Armin (+ 1534) 
Pirkheitner Killibald (f 1530) Reuchlin (+ 1522) és Eras-
mus (-{- 1536) kitűnő nevet vivtak ki maguknak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, jan. 16-án. Ma tartatott meg a káté-

bizottmány első ülése. Ugyanis ö herczegségének régi kese-
rűsége a néhány év óta uralgó confusio, mely a külön-
féle kiadású nyelvezetű és hibáktól hemzsegő katekizmusok 
folytán, a gyermekek vallástanitásában, az illetők nagy hát-
ramaradásával, mutatkozik. Kegyelmes főpásztorunk a zavar 
gyökerére intézvén a csapást, néhány hó előtt fölszólította a 
megyei papságot, hogy a káték hiányai felöl nyilatkozzék, 

s) Hagen 1. h. 152. 1. hist.-pol- Bl. XIX, 20. Philipps Kirchenrecht 
I, 463. 

Ile fele der Cardinal Ximones, Tüb . 1844. 105. 1. 
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oda mellékelvén indítványait, melyekkel a nagyfontosságú 
ügy, régóta oliajtott rendbe hozását eszközölni lehetne. A föl-
terjesztések mind megérkeztek, s a bizottmány föladata az 
adott gyakorlati megjegyzéseket értékesíteni. Az értekezle-
tek megkezdőitek, erről akarjuk a hitelemzőket tudósitani. 
Egyelőre is egy örvendetes hírrel kedveskedünk. Nem csak 
e sorok írója, tíz éves hitelemzöi pályáján, lianem hivataltár-
sai is tapasztalták, hogy hibázott lépés volt az elemi iskolába 
négy fokozatos kátét hozni be, sok tépelödést okozott nekünk, 
hogy névszerént a legnagyobb katekismust soha sem bírtuk 
elvégezni, s legjobb deákjaink is kidőltek a káté terjedelmes 
tartalmának bemutatásában. Nem csak az ügyetlen fordítás 
volt ennek oka, hanem az is, hogy sok olyasmit fölvettek, 
ami bízvást a gymnasiumi osztályokban adathatott volna elő-
Abban történt ennélfogva megállapodás, hogy csak három 
vagy két fokozat leszen, s ezekben egyenlő definitiók, azonos 
eljárás, egyöntetű tárgyalás és ugyanazon szavak fognak 
használtatni, stb. A hitelemző urak kitartását tehát élesítse 
azon remény, hogy e siralmas zavar a jövő iskolai évben 
mellőzve leszen. — Jelen esetben szabadjon magán vélemé-
nyemet kijelenteni, valljon mit mondanak hozzá a catecheta 
u rak? Azt valló vagyok, hogy legjobb lenne csak két foko-
zatú katekizmust hozni be. A 4-ik osztályban tanítanák a 
nagyot, a 3-ikban a bibliát, a 2-ik osztályban a kis kátét, az 
első osztály hittanitása, csak bibliai történetek szóbeli előadá-
sából állana. Ugyanis 30 — 40 történetben lehet annyi hittani 
erkölcsi elemet föltüntetni, amennyi amaz első osztályba járó 
gyermekek vallási nevelésére, életük vezetésére, s kötelmeik 
teljesitése végett szükséges. Csak abból van hasznunk .amit 
megértünk ; vaspántokkal bezárt, telt magtárok haszontala-
nok az éhező népre nézve, tehát a kis gyermekeknek a 
történeti események concretségében kell előadni, érzéki 
életüknek oly nehezen fölfogható illetőleg megérthető szellemi 
igazságokat. Urunk is példázatokban tanitott, templomaink-
ban viszhangzanak isteni hasonlatai, allegóriái, nemde termé-
szetes, hogy a gyermekek, kik még jobban szorulnak az ér-
zéki előadásra, mint az öregek, szintén a történeti elbeszélések 
héjazatában oktattassanak.Mennyire igyekeznek a szemléltető 
oktatás érzéki tárgyai által, a szellemi világ alkatrészeit meg-
ismertetni a tanitók, ugy hogy a gyermek a láthatók által, a 
láthatlan eszmék ismeretére jut, csak a hitelemző hanyagolná 
el ezt, habár Urunk példája is sarkal ? Örülnek a gyermekek 
midőn úgyszólván kézzelfoghatókig adatik elő valamely igaz-
ság, mely aztán állandóan is megmarad emlékükben ; le-
gyünk azon, hogy kedveltessük meg velők a hittant. Őrizke-
dik a hiteleinző zordon viselet, testi büntetés által kellemet-
lenné tenni tanitási órájá t ; távoztassa el tehát a lélekölő 
unalmat is, a katekizmus betanulásával azoknál, kik alig ta-
nultak még olvasni. Mindeme czélokat elérni az által, ha tör-
ténetekbe öltöztetve adja elő ama hitelveket, és parancsokat, 
melyeket már a kis gyermeknek hinni és cselekedni kell. 
Mert hiszen benne is dolgozik a régi Adam bűne, az engedet-
lenség, s egyéb erkölcsi paraj, melyet föltétlenül irtani kell ; 
ezt pedig csak olyan igazságok közege által érjük el, melyek 
vérébe mentek által. Ezek ellen tehet kifogást a száj, de hogy 
cszmélkedésből kikerült józan ítélet kárhoztathatná, nem hi-
szem. — Ezekhez járul, hogy az elemi iskolák különféle 
szervezeteken fognak keresztül menni, ha csak két katekis-

musunk lesz, akár hova alkalmazkodunk ; ha tehát a jelen 
szervezetben is megállhat elméletem, s nem lehet fölöslegessé 
később sem, ugy vélem el lenne fogadható. Inkább a hit-
elemzők láttassanak el kimeritö, példákban gazdag segéd- és 
kézi könyvekkel, ahol aztán nem csak épülés számára le-
gyenek példák, hanem a fogalmakat értelmező, érzékitő ha-
sonlatok is, hogy a káplán kimeritö készletének tudatában 
ne csak a zsinatok által kiszabott lietenkinti két órában ta-
nitsa a gyermekeket, hanem mentül gyakortább látogassa 
meg az iskolát, rendkívüli időben is. — Az esztergomi káté-
bizottmány megállapodásait figyelemmel fogjuk kisérni, s e 
lap közönségével megismertetni. Ugyanis a legfontosabb — 
bár csekélynek látszó- dolog a kátéügy, minthogy a minő 
közönséget nevel az elemi oktatás, olyan fogja hallgatni a 
predicatiót ; hogyan lehetne ott tovább építeni, hol nincs 
a l ap? Tehát a fölötte messzeterjedő tárgy megérdemli az 
előhozakodást. —• A szentkereszti Pálosrendü lengyel atyák 
meg nem elégelvén a fundatiót, szétbocsátották magyar ujon-
czaikat, s Krakóba mentek vissza. Ugy halljuk, hogy kegyel-
mes főpásztorunk karmelitákat szándékozik az üresen álló 
pusztai zárdába hozni, hogy a megyei áldozároknak legyen 
hol exercitiumokat tartani. A vadon, egettartó hegyeivel 
igen is ajánlkozik a magába szálló lélek emelkedéseinek tá-
pot nyújtani. — íróikor is támadt városunkban, mely azon-
ban ujonezoztat az egész országban, s föladata rövid de ki-
merítő füzetekben tárgyalni a korkérdéseket. Esztergomi 
tagjai engedélyt nyertek a herczegprimás gazdag könyvtá-
rát használhatni. A dicső főpásztor mesés összegeket ad ki 
könyvek s a ker. művészet remekiért, most érkeztek Perez 
monumentai 600 frton, s ezeket mind szabad használnunk! 
Növeldénkben helyre állt az egésségi állapot; négy növendé-
ket azonban, habár minden lehető megtétetett, nem bírtunk 
kiragadni a tiphusból, 30 nap alatt meghaltak. I). 

ROMA, jan. 7-én. Romában folyvást nyugalom uralko-
dik. A szent estén azon hir szállongott, hogy az éjféli mise 
félhető zavarok miatt nem fog megtartatni, azonban alapnél-
küli volt e hir, az üdvözítő születésének ünnepe az összes 
templomokban szokott pompával ünnepeltetett meg a nép 
rendkívüli sokaságának jelenlétében. Dec. 24-én a délesti áj-
tatosság Sixtus kápolnájában pápa ő szentsége, a bíbornoki 
testület, és az összes egyházi és világi méltóságok jelenlété-
ben tartatott Az éjféli misét Casquini bibornok énekelte, me-
lyen a pápa azért nem volt jelen, mert rábírták, hogy nyu-
godjék, miszerént annál könnyebben végezhesse a következő 
nap fárasztó szertartásait. Nagykarácsony ünnepén ő szent-
sége valamivel kilencz óra előtt jelent meg a vaticáni főegy-
házban egész udvari kíséretével, és a sedia gestatorián vi-
tetve. Helyet foglalván a trónon, és elfogadván a bibornokok, 
püspökök és a föegyház poenitentiáriusainak hódolatát ma-
gára vette a pápai öltönyöket és azonnal megkezdette a mi-
séhez tartozó szép szertartásokat. Ez alkalommal Patrizzi 
bibornok, mint a szent Collegium dékánja, Antonelli és Cato-
rini bibornokok segédkeztek. E két utóbbi most végezte elő-
ször a segédkező bibornokszerpapok teendőit. Az isteni tisz-
teleten megjelentek között igen sokan voltak, k ik az utóbbi 
napokban épen e czélra érkeztek Romába. A Civita-Vechiá-
ban állomásozó franczia csapatok tisztjei közöl szintén szá-
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mosaii jelentek meg. IX-ik Pius csengő szép hangját a tágas 
főegyháznak legszélsőbb szögleteiben is lehetett hallani. Mise 
végeztével a pápa a della Piéta-kápolnába vonult, hol a bi-
bornokok üdvkivánatait fogadta, melyeknek tolmácsa Pa-
trizzi bibornok volt. A hadügyminiszter decz. 30-án osztotta 
ki a pápai tisztek között az 1867-ki dicsőséges hadjáratra 
vonatkozó emlékérmeket, melyek dombormiiben egyik felén 
a pápai czimert, másik oldalon egy kis keresztet ábrázolnak. 
A hivatalos lap majd mindennap közöl néhány föliratot, me-
lyekben a pápához a legnagyobb vész idején is hűen maradt 
községek ő szentsége iránti tántorithatlan ragaszkodásuknak 
adnak kifejezést. A népnek ezen önkénytes és mesterkétlen 
tüntetései bizonyára nagyobb jelentőséggel birnak, mint az 
olaszok betörése alkalmával itt-ott szilire hozott népszavazás, 
melylyel dicsekedni nem átallottak a florenczi államárok. E 
tekintetben legalább őszintébbek voltak a garibaldianus köz-
lönyök. Ismeretesek a veresinges csapatok által az elfoglalt 
helyeken elkövetett szentségtörő kicsapongások, és az Úr 
szentélyeiben történt istentelenségek ; ő szentsége kiapadhat-
lan jótékonyságával az elpusztított községeken segíteni el 
nem mulaszthatja, hogy a megszentségtelenített templomok, 
amennyire lehet, előbbi állapotjukba visszahelyeztessenek. A 
pénzbeli adományokat nem is említve, Pius pápa múltkor 
Gandolfi ő méltóságának, a sabinai püspökadministrator urnák 
kiosztás végett szent edényeket, templomi készleteket, fehér-
neműt, egyházi diszitményeket adott át. A monterotondói 
templom egyebek mellett egy értékes, művészileg készitett, 
drága kövekkel kirakott szentségtartót fog kapni. A profa-
náit templomokban mindenütt nyilvános könyörgések tar tat-
nak a Mindenható megkérlelésére, roppant számú hivek je-
lenlétében. 

PÁRIS, jan. 3-án. (1867—1868. Évi szemle.) Vannak 
korszakok, melyekben a népek szokott munkáikat minden 
megháboritás nélkül csendben végzik, ugy hogy el lehetne 
mondani, miszerént az idő lépései semmit sem változtatnak 
meg az emberi dolgok menetében. Nem ilyen a mi korunk. 
A holnapoknak, heteknek, süt még az egyes napoknak is 
megvannak félelmeik, hányattatásaik. Mit mondjunk még az 
évekről. Ugy látszik a tanok és tények végkövetkezményei-
nek ideje elérkezett. 

A lefolyt év az előbbiekből átvett szomorú örökségéhez 
a bajok ujabb sorát csatolta, a tétovázást, szorongatást, és 
egy millió kétszázezer katona kiállításának szükségét. Még 
nem-teljesített szabadelvű Ígéretekkel vette kezdetét, és a 
béke Ígéretével homlokegyenest ellentétben álló roppant 
fegyverkezéssel éri végét. Azok, kik kéknek látják Europa 
egét, csalódásokban ringatódznak, mert a népek békés kie-
gyenlítésének és testvérisülésének fönnen hirdetett u j korát 
a katonák milliói képviselik. 

Nézzünk csak egy kissé körül. Oroszország, mely a 
scbastopoli csorbát már némileg kiköszörülte, 1,700,000 em-
berre támaszkodva, egyik kezével a keleti keresztények kö-
zött izgat, a másikkal az ellenünk intézett fondorkodásokat 
támogatja. Poroszország, mely már megfosztott a jogtól, 
többé ügyességünkről szólhatni, kapuink előtt táboroz, és az 
általa elnyolt, vagy még meghódítandó német államokat ar-
ról iparkodik meggyőzni, hogy nem lehet más nagyravágyás, 

mint a mi állítólagos terjeszkedési vágyunknak ellenállani. 
Olaszország, mely nem tudja nekünk megbocsátani, hogy 
miután annyit bocsátottunk kezére, nem dobjuk oda becsüle-
tünket is, szintén az ellenünk egyesülni óhajtók sorába lép. 
Egyedül Austria, melyet kiűztünk Olaszországból, és segí-
tettünk kiűzni Németországból is, látszik fölénk fordulni. 

Anglia, lehet, hogy az Abyssinia ellen indított hadjá-
ratból hasznot huz, de reája a lefolyt év a féni mozgalmak-
ban nagy sebet hozott, mely annál vészesebb, mert mindenütt 
jelentkezett és mégis sehol nem látható. Százezer constabler 
sem tartóztathatja föl az irhoni kivándorlók körében megin-
dított, az egyesült államok által táplált, és egy elnyomott 
nép gyűlölete által nagyra növekedhető mozgalmat. A féniek 
által használt eszközök ker. erkölcsi, ugy mint általában tár-
sadalmi szempontból bűnösöknek, gyalázatosaknak kell hogy 
tekintessenek, de Anglia bűnhődik Irlandon elkövetett véres 
tetteiért. IIa meggondoljuk, hogy Irhon hóhérai IX. Pius 
pápa, a toscanai, pármai fejedelmek népeit sajnálatra mél-
tóknak találták, alighanem a megérdemlett büntetés gondo-
lata támad bennünk. A fénianismus, mely ront, bünös-e, ha 
a garibaldianismus, mely pusztít, ártatlan '? 

Ezen garibaldianismus dult fuit a lefolyt évi centená-
rium, a Péter dicsőségét hirdető ötszáz püspök látványának 
szemléletére, boszuból más látványt akar t szerezni a világ-
nak Roma meghódítása által. Az olasz kormány szabad me-
netet engedett, hanem a veresingesek mindenütt a pápa vitéz 
katonáira találtak utjokban. Mentana megmutatta, hogy van 
katholikus hatalmasság is ; és dec. ötödike Párisban, hogy 
létezik katholikus közvélemény, melylyel számolni kell. 

Nem kételkedünk kimondani, hogy a történetben a 
lefolyt évre legnagyobb dicsőség a kis pápai hadseregből fog 
áradni. Van-e, lehet-e valami nemesebb; mint lemondani min-
denről, és sietni azon ügy védelmére, melyet mások elhagy-
nak, és egy igaz ügy érdekében nélkülözéseket szenvedni ; 
gazdagnak lenni, és a legalázatosabbak módjára engedelmes-
kedni; fiatalnak életteljesnek lenni, és vallásos meggyőződés-
ből a halál elé sietni. Nem érdemes-e ily tett csodálkozásra, 
nem oly emlékek-e ezek, melyek utódainkat is el fogják ra-
gadni V Erancziaország legmagasabb köreit elenyészhetlen 
dicskör övedzi. 

Bárminők legyenek is a politika tétovázásai, a pápa 
ügye nyerve van, az olasz egységé elveszett. 1868 szétfosz-
lását látandja az összeesküvés, álnokság, erőszak müveinek, 
melyek oly sokba kerültek ; — kiki, ha nem terjed is mesz-
szire látása, az olasz dráma végfelvonását szemlélheti. 

Ugyancsak Párisból Írják jan. 15-röl : Algírban az éhség 
annyira pusztít, hogy a benszülötteket úgyszólván megtizedeli. 
A csapásokkal sújtott nép érdekében az algíri érsek fölszólítást 
intézett a lapok utján. Leveléből átveszszük a következőket: 
„Soká haboztam, mittevő legyek, különösen tekintvén az 
egyház, a szentszék és Erancziaország jelen nagy szükségeit; 
de a baj mindinkább ijesztő arányokban növekedik, amiért 
azt hittem, hogy továbbra hallgatnom nem szabad. És való-
ban az éhség minden iszonyaival pusztítja a cholera által 
már is sokat megpróbált népet. Két évi szárazság, és utána 
a sáskák fölemésztettek minden készletet. Már hónapok óta 
sok arab csak fűvel és a fák levelei val táplálkozik állatok 
módjára, és most a szokottnál keményebb téli időben kiine-
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rii.lve éhen halnak. Majdnem meztelenül, csak némileg ron-
gyokkal fedetten csapatonként bolyongnak az utakon, bejön-
nek a városokba is, lesik a szeméthordó talyigákat, és min-
den undor nélkül szedik ki belőle, a mi még megemészthető, 
kiássák a betegség folytán elhullott és elásott állatokat. Az 
utak mellett majd minden nap 6—12 holt testet lehet találni 
egymás mellett. 

Algiri lapjaink telvék ily szomorú hírekkel. Es e szegény, 
mindentől megfosztott emberek mégis oly bátorsággal birnak, 
oly majdnem vad megnyugvást tanusitanak, mely csodálatra 
méltó lenne, ha keresztény érzelmek által sugalltatnék, és 
nem származnék a mahomedán fatalismusból, mely egyúttal 
szülőoka nyomoruságuknak, mivel minden elöregondosko-
dást olöl. Ha érzik közeledését a halálnak, az éhségből szár-
mazó eme lassú, borzasztó halálnak, nem panaszkodnak, ha-
nem ledülvén az út szélére, fejőket betakarják rongyaikkal, 
és Allah nevét hangoztatván békével várják az utolsó pilla-
natot. Igy haltak meg nyáron a cholerában, igy most télen 
az éhség alatt. 

Nem túlozunk, lia a hat hónap alatt elhunyt áldozatok 
számát százezerre teszszük, miből következtethetünk az ár-
vák, özvegyek és elhagyatott öregek számára. A szerencsét-
lenek csoportokban jelennek meg majorságainkon, a váro-
sokban házainknál. Az utakról szedjük föl sokszor még holt 
anyjuk kebeléhez simuló gyermekeket. Többet fogadtam el-
már magam. Az orániai püspök hasonlókat jelent, és a con-
stantini megyében sem kisebb a nyomor. 

E szomorú körülmények között az algiri kormány tel-
jesiti kötelességét, munkát adván az embereknek, és az elha-
gyatott árvák és özvegyek számára rendkivüli segélyt kér-
vén a törvényhozó testülettől, mely nem kétlem, mégis fog 
adatni. De ezen segély is elégtelen leend minden szükség fede-
zésére. Azért e szegény árvák és özvegyek érdekében veszem 
igénybe az irgalmas hívek könyöradományait, hálával foga-
dandom mindazt, mit e czélra küldeni fognak. 

Az adományok jegyzéke az algiri „Semaine religieuse" 
czimü hetilapban fog közzététetni. Egy bizottmányt is ala-
kítottam egyházi és világi férfiakból, kikre a pénz kezelése 
bizatik. Eddig 60 gyermeket fogadtam gondom alá, de szá-
muk növekszik, és ezerekre fog fölrúgni. 

Bizonyos nemével a félelemnek intézem e sorokat 
Francziaország keresztény lakóihoz, de ha ők nem is fognak 
segíthetni, megfoghatják mégis az érzelmeket, melyek e lé-
pési-e kényszeritettek. Én püspök, azaz atya vagyok, és habár 
azok, kiknek számára könyörgök, nem is lelki fiaim, mégis 
atyjok akarok lenni, szeretem őket mint fiaimat, és ha szent 
hitemet velők el nem fogadtathatom is, legalább a keresztény 
szeretet müveit akarom éreztetni Isten ezen szegény teremt-
ményeivel. Vegye szerkesztő ur megkülönböztetett tisztele-
tem kifejezését, melylyel maradok : K á r o l y algiri érsok. 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-társulat jan. 21-én tartott rendkivüli 

közgyűlésén, melyben herczegprimás ö frnlga szónoklatboros-
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tyiuijailio/. ujat fűzött ott tartott beszéde által, az encyclope-
diára nézve határoztatott, hogy az kisebb terjedelemben, a 
régi czim alatt és ugyanazon alakban folytattassék ; a meg-
levő kötetekén kívül az egész mii 8—10 kötetben fejeztessék 
be s minden évben 50 iv adassék tagilletményül. A belépő uj 
tagok és a jelentkező előfizetők a már eddig megjelent köte-
teket díjtalanul kapják meg. — A társalgó köröket illetőleg 
határozattá lön, hogy a Szent-István társulat helyiségeit s 
könyvtárat megnyitja az alakulandó társalgó-kör számára, 
könyvekkel, lapokkal látandja el és rokonszenvével támoga-
tandja az országban létrejövendő többi társalgó köröket is. 
Alelnöknek P o l l á k János választatott. A közgyűlés folya-
mának leírását a jövő számban adandjuk. 

— Z a l k a János püspök ö mlga a győri megyében is 
megalakítandó az iskolatanitók nyugdíjintézetét az illető sza-
bályokat szétkiildé véleményezés végett. Nemes szivének su-
gallata az atyai gondoskodáson kívül e szavakban nyilatko-
zik : Benefactoribus exemplo ipse praeibo. 

— Miután igen gyakoriak a panaszok, melyeket a mind-
két felekezetű evang. egyházkerületek emelnek a romai és 
görög katholikus lelkészek ellen, hogy az általuk teljesített 
háromszori kihirdetésről szóló bizonyítványok kiadását a ve-
gyes vallású házasulandóktól minden törvényes ok nélkül 
megtagadják, mire pedig már a fönállott m. k. helytartóta-
nácsnak 1845-ik évi nov. 11-én 41723. szám alatt kelt kör-
rendeleténél fogva kötelezvék, hogy az efféle mulasztásokból 
eredő súrlódások végképen elhárittasanak, cultusminister ő 
exclja, a törvényhozás intézkedéséig, egész tisztelettel fölkéri 
a főpásztorokat, miszerént a fönebbi szabály-rendeletet az 
alárendelt lelkészek között újból köröztetni s őket a kérdé-
ses bizonyítványok kiadására — ha azt az érdekelt házasfe-
lek kívánják — szigorúan utasítani szíveskedjenek. — Ugyan-
csak győri püspök ö mlgnak körözvényei közt olvassuk : 
Schemata arborem consanguinitatis aut affinitatis exhibentia et 
recursibus, pro dispensatione ad Epíscopum vei Pontificem 
maximum directis, adjicienda, non a solo parocho loci, sed ab 
alio etiam teste, cooperatore vei vicino parocho, subseribenda 
venire hisce in memóriám revoco. 

— A németországi kath egyletek jövő nagygyülésöket 
Bambergben fogják tartani. A királyi engedély már megér-
kezett és előkészítő bizottmány is alakult. Nem levén sehol 
elegendő nagyságú terem a gyűlés helyiségeid sz. Jakab tem-
ploma szemeltetett ki, mely régóta javitás alatt van ; oltárok 
még nem levén benne a régi basilika inkább valamely terem-
hez hasonlit. 

— Dr. Kolm, boroszlói szemorvos, vizsgálat alá vette 
az egyetemi ifjúság szemeit, és érdekes statistikai adatokat 
gyűjtött az úgynevezett fiatal, egészséges szemekről. Legtöb-
ben a katholikus tlieologusok közül bocsátották magokat 
vizsgálat alá, a többi 964 beirt tanulóból mintegy 42 száza-
lék. A vizsgálat eredménye az lőn, hogy az ifjúság kéthar-
mada rövidlátó, és alig egyharmadnak van rendes látása. — 
Meglehet, azért lehet őt oly könnyen félrevezetni. 

Kegyes adakozás. 
Markovics János veszprémi kanonok ö nsga az algir iai Ínsé-

geseknek . . . . . . . . . 50 f r t . 
A lublói kerület a sz. gyermekség társulatnak . . . 7 f r t . 

Összesen : 57 f r t . 

Szerkesztői tudósítás. 
B é c s b e é s í í y i t r á r a : A küldeményt köszönettel fogadtuk, 

fölhasználandjuk ; üdvözlet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
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TARTALOM: A Szent-István-Társulat rendkívüli 
közgyűlése. — Mária-tisztelet a katakombákban. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. Vegyesek. 

A Szent-István-Társulat rendkívüli 
közgyűlése, 

A m ülté vi october 10-kén tartott Szent-István-
társulati közgyűlés által elrendelt r e n d k í v ü l i 
közgyűlés a társulati elnökség és a főméit, herczeg-
primás közti megállapodás szerént folyó hó 21-ikén 
tartatott meg a központi papnevelde éttermében. A 
gyűlés előtt szentmisét ő herczegsége a primás mon-
dott. Isteni szolgálat után a magyar katholicismus 
ősz bajnoka, gróf K á r o l y i István elnök ő méltósá-
ga, a szent vallásunk érdekeiért fáradhatlanul küz-
dő gr. C z i r á k y János másodelnök ő excellentiáját 
még néhány taggal kérte föl, hogy a fm. herczeg-
primást a gyűlésre hivja meg. Mialatt végig tekint-
vén a számos vendégek diszes során, ott láttuk ft-
B a r t a k o v i c s Béla egri érsek és Gr i r k Gryörgy 
pécsi püs t ök ő excellentiáikat, mélt. báró Wenklieim 
Lászlót, Ü r m é n y i Józsefet, B e s z e János képvise-
lőt, S z a b ó Imre cultusministeri tanácsost, számos 
egyházi és világi egyetemi tanárt ; általán örömmel 
szemléltük, hogy v i l á g i ügyfeleink is igen szép 
számmal jelentek meg. A belépő herczeg-primást az 
egész gyidekezet lelkes éljenzéssel fogadta. O her-
czegsége elfoglalva elnöki székét a gyűlést követ-
kező nagyhatású beszéddel nyitotta meg : 

„E nagyérdemű társulat engemet mult october 
10-ki közgyűlésében azon hozzá méltó lelkes és egye-
temes megbízással tisztelt meg, hogy anyaszentegy-
házunk magasztos látható Fejének, a dicsőén ural-
kodó IX. Pius pápa ő Szentségének, e társulat hű és 
odaadó katholikus érzelmeiről jelentést tennék, hogy 
a közgyűlés ragaszkodó fiúi hódolatának nyilvánitá-
sát ő Szentsége elé juttatnám, s egyszersmind e tár-
sulatra apostoli áldásaért esedezném. 

É s nem véltem a jelen rendkivüli közgyűlést 
meghatóbb és örvendetesebb jelentéssel megnyit-

hatni, mint azzal, hogy e társulatnak kegyeletes és 
vallásos indulatait, melyeket én tolmácsolni siettem 
— ő Szentsége atyai szeretettel, slegmagasb tetszés-
sel fogadni s állhatatos kitartásra buzditó apostoli 
leiratában e társulatra, annak tagjaira, igyekezetére 
pápai szent áldását adni méltóztatott. 

Kérem mindenekelőtt ezen vigasztaló apostoli 
sorokat meghallgatni. 

(E szavakra a jelenvoltak mind fölkeltek, sálivá 
halgatták meg 0 Szentsége apostoli iratát.) 

Tisztelt közgyűlés! A társulat minden egyes 
tagja legbensőbb érzelmeinek hiszek kifejezést adni, 
midőn azt állítom, hogy valamint az apostoli áldás, 
melyben a szent Atya bennünket részesitett, s me-
lyet meghatott szivvel fogadtunk, sokszorozni fogja 
erfOiket, és sikeresbbé tenni buzgó munkásságunkat 
a társulat üdvös czéljaínak előbbre vitelében, — ugy 
a magasztos lelki nyugalom, mely a szent Atya sza-
vaiból a környező vész közepette is oly bátoritólag 
szól hozzánk, szilárdabbá teendi bennünk a hitet, s 
u j életet önt belénk, hogy rendületlen legyen fiúi 
mély bizalmunk az isteni gondviselésben, mely Anya-
szentegyházunk felett őrködik. 

Azon megdöbbentő események, melyek mult 
octoberi s mai közgyűlésünk közt Romát érték, er-
ről ujabb megható és hálára kötelező bizonyságot 
szolgáltattak. 

A Szent-László-Társulat eszterganii közgyűlé-
sén jegyeztem meg, hogy „Olaszország*-földúlt s de-
moralisált viszonyai közt Róma egy pillanatig sincs 
biztositva egy csoport istentagadó fanatikus merény-
lete ellen, kik a szabadság és honszeretet hazug jel-
szavai közt a világ erkölcsi rendje ellen vivnak élet-
halál- harezot." 

Hozzátettem azonban egyszersmind, hogy „szent-
séges Atyánk, IX. Pius leirhatlan fájdalom közt 
ugyan, de megtörhetlen bizalommal Istenben, nézi 
és vár ja sziklájáról a fenékig felkorbácsolt tenger 
tátongó örvényét s fenyegető hullámcsapásait." 

A közbejött események, melyeket akkor aggódó 
lélekkel sejtettünk, még fris emlékezetünkben vannak. 

9 
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A pápai terület álnokul megtámadtatott. 
De az isteni gondviselés őrködött. 
A szentségtörő' terv, mely vakságában és sziv-

telenségében testvéreket inditott egymás ellen harczra 
és vérontásra, gyalázatosan megbukott s a csapás, 
mely az egyház ellen intéztetett, gálád szerzőire hul-
lott vissza. 

A szentírás szavai ezúttal is teljesültek, s az Is-
tenben vetett bizalom diadalmaskodott. 

S midőn a keresztény szeretet ösztönéből mél-
tán kesergünk a kiontott vér miatt, jogunk van egy-
úttal a diadal fölött is nyíltan s hálás szívvel kijelen-
teni örömünket, — mert a diadalmas ügy az egész 
emberiség ügye ; a világ erkölcsi rendjének meg-
mentése; az igazság és törvényszerűség megpecséte-
lése; a kétszáz millió katholikus keresztény vallásá-
nak függetlensége, s lelkiismeretének szabadsága. 

Igenis, a római kérdés az emberiség legdrágább 
kincsének, a lelki szabadságnak kérdése, mely min-
den egyéb alkotmányos garantiáknak legmélyebb 
alapja s minden polgári intézvények nemtője, egyet-
len erkölcsi liévmérője. 

De éppen azért, habár fájdalommal kell szem-
lélnünk közel és távol azon rideg közönyösséget, hi-
tetlen vallástalanságot s téves állambölcsészetet, Me-
lyek ama merényletet Róma ellen lehetővé tették, 
t án buzdították, s valószínűleg még tovább is ter-
vezni engedik, nem lehet másrészről félreismernünk 
a bölcs gondviselés útját , mely a fenyegető veszély 
által a világ minden részeiben a katholikus hiveket 
öntudatra, őrködésre s kötelességeik teljesitésére, jo-
gaik védelmére ébresztette, riasztotta. 

Lélekemelő a részvét és áldozatkészség, mely 
Amerikában szintúgy mint Európában, a kath. anya-
szentegyház Fejének függetlensége, mint vallássza-
badságunk zárköve iránt a legn agyobbszerü példák-
ban nyilvánul. — H ° g y e meleg részvét, a katholi-
kus öntudat^iazánkban is, melyet vallásossága mi-
att egykor méltán MÁRIA országának neveztek, 
szintén fölébredt, annál bensőbben örvendhetünk? 
mert ebben a magyar nemzet erkölcsi megújulásá-
nak zálogát szemlélhetjük. 

Őseink MÁRIA képét tűzték azon zászlóikra, 
melyeknek vezérlete alatt a nemzet szabadságát véd-
ték, az ország függetlenségét megmentették. 

A mely nép a vallásszabadságot megvédni nem 
tudja, az elveszti alkotmányát s hazája szabadsá-
gát is. 

Fájdalom, napjainkban csábitó tanok oly idő-
szakot idéztek elő, midőn a kath. vallásszabadság kö-

vetelésére erkölcsi bátorság szükséges, s midőn ér-
demnek kell tekinteni az ősök hitét nyilt homlokkal 
bevallani, s annak védelmére nyiltan kelni, nyiltan 
hozni áldozatot. De ezt mélyebben megfontolva, any-
nyival több okunk van, legszivesb örömünket kife-
jezni azon élénk részvét és mozgalom fölött, mely 
közelébb, anyaszentegyházunk Fejének s független-
ségének tényleges támogatása körül hazánk minden 
részeiben, de kiválólag fővárosunk kebelében oly 
épületes vonásokban nyilvánult. 

Legbensőbb érzelmemet fojtanám el, lia a val-
lásos közérzület ezen örvendetes nyilvánulása fölött 
melyből a nemzet jövőjének egyik erkölcsi biztosité-
kát kifejleni látom, e helyütt elmulasztanám főpász-
tori elismerésemet kifejezni, a legforróbb hálát mond-
va a vallás és egyház nevében mindazon lelkes fér-
fiaknak és úrhölgyeknek, (kiknek vezéreit nagy 
részben körünkben tiszteljük), kik e jótékony katho-
likus mozgalmat fölélesztették, rendezték és sikerre 
vezették. 

Jutalmazza őket a Mindenható az által, hogy 
őseik szent hitének fáját megujult virágzásban, s an-
nak lombjai alatt az újjászületett nemzet nagyságát 
teljesen biztositva, s a haza minden vallású polgárai-
val testvéri békében boldogulni láthassák. 

S azon édes hitben élek, hogy az éledező vallá-
sosság és keresztény buzgalom a Szent-István-társu-
latnak is szélesebb hatáskört s nagyobb rugékonysá-
got hozand. Mert a kölcsönös hatás ugyanazon szent 
czél factorai között el vitázhat atlan. 

A közös feladatban e társulatnak nevezetes, és 
hálás szerep, t. i. a szellemi hatás jutott. 

Föladata: socialis téren, s minél szélesebb kö-
rökben, s a tudás minden ágában, a közhasznú is-
mereteket oly irányban terjeszteni, hogy azok a szel-
lemi haladás igényeinek megfeleljenek, de egyszers-
mind a katholikus hitet és hitéletet szilárdítsák 

Alig van társulat, mely ennél tidvösebb szolgá-
latot tehetne a hazának, mert munkásságának ha-
tása a legszélesebb körre, a gunyhóktól a palotáig 
kiterjed. 

A czél gyakorlati elérhetősége nem jöhet többé 
kérdésbe. 

A társulat már eddig is, hála nmlgu elnökei 
bölcseségének, s tagjai hazafias kitartásának, or-
szágszerte elismert sikerrel tanusitá életrevalóságát. 

Most csak életerejének emelése, hatása, ujabb 
eszközeink helyes megválasztása forog szóban. 

Ezért hivatott a jelen rendkívüli közgyűlés is 
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össze, melyhez a mult közgyűlés által tüzetesen há-
rom tárgy eldöntése utasíttatott. 

Nevezetesen a lemondás folytán megürülendő 
alelnökség betöltése, hogy a társulat ekonomiai ál-
lapotja ismét fontos gondviselőt, socialis hivatása 
ismét tekintélyes vezért, s irodalmi munkássága is-
mét szakavatott, honszerte elismert, s idejét egészen 
a társulati ügynek szentelő tekintélyes irányadót 
nyerjen. 

A második tárgy az encyclopaedia sokat há-
nyatott kérdése, melynek a társulati tagok, sőt a kö-
zönség nagyrésze feszültséggel néz elébe, annál is 
inkább, minthogy ily fontos, de terjedelmes segéd-
munka kiállítására, kivált kizárólag katholikus szel-
lemben magán kiadó nehezen vállalkozik. 

Harmadik tárgy végre a katholikus casinók 
szervezése, melyre nézve igen megfontolandó, valljon 
czélszerü-e, elkerülhetlen-e e tervet a Szent-István-
társulat organismusával kapcsolatba hozni ? 

Midőn tehát e tárgyakat a tisztelt közgyűlés 
higgadt megvitatása alá bocsátom, s a nmlgu elnök-
séget a tanácskozás vezérletére fölkérem, azon édes 
reményben zárom be megnyitó beszédemet, hogy a 
kölcsönös bizalom, s a szeretet malasztja hatja át 
gyűlésünket, s hogy sikerülend mai határozatunk-
ban is, minden melléktekintet nélkül, társulatunk 
vallási, nemzeti, s culturai czéljait szerencsésen 
egyesitni." 

A herczeg-primás beszéde után, tárgyalásul ki-
tüzetett az e n c y c 1 o p o e d i a ügye. B a r t a k o v i c s 
Béla egri érsek ő excellentiája kiemelte, miszerént 
a társulat mind a tagok, mind saját oeconomiája ér-
dekében fog cselekedni, ha az encyclopoediát ösz-
szevonja ugyan, de azt, a mi eddig megjelent, nem 
veti el, hanem folytatja ott, a hol e mü eddig meg-
szakadt. Részt vettek az innen keletkezett vitában 
U r m é n y i József kamarás, S z a b ó Imre cultusmi-
nisteri tanácsos, R o d e r Alajos egyetemi rector, 
H u s z á r F e r e n c z alországbiró, B e s z e J á n o s 
képviselő. 

A vita befejeztével az elnök a többség vélemé-
ménye értelmében határozatképen kimondotta, hogy 
az encyclopoedia ott fog folytattatni, a hol megsza-
kadt ; megtart ja eddigi czimét és alakját; tartalma 
rövidebbre szabatik, ugy hogy a már megjelent kö-
teteken kivül a minimum 8, a maximum lOötvenives 
köteteket képezzen ; a tagok évenként egy 50 ives kö-
tetet kapnak, melyet a szerkesztő pontosan kiállítani 
tartozik; a szerkesztő évi dija 1000 forintban álla-

pittatik meg; az irók a már megállapított szabályzat 
szerént dijaztatnak. Alegközelebbi kötet még 18 68-ban 
fog kiszolgáltatni. Az encyclopoediának eddig meg-
jelent része a belépő uj tagoknak ingyen szolgálta-
tik ki; az encyclopoediára külön is elő lehet fizetni; 
az előfizetőknek a mű már megjelent része szintén 
ingyen adatik. — Az indítványozott, s a közgyűlésnek 
elfogadás végett ajánlott „társalgó körök"-re nézve 
több védő és ellenvélemény után gróf C z i r á k y J á -
nos ő excellentiája megnyerő beszédben kifejezte, 
hogy bár egész szivből óhajtja, hogy a kath. körök 
mielőbb megalakuljanak, nem kivánja mégis, hogy 
azok a Szent-István-társulattal összekapcsoltassanak, 
figyelmeztetvén, hogy e körök eshetőleg a társulat 
fönállását is veszélyeztethetik. A fm. herczegprimás 
szintén kiemelte a kath. körök szükséges voltát ; föl-
emlité, hogy ő már négy év előtt ilyent alapított 
Sopronban, de létezik egy Pozsonyban is. Hogy Né-
metországban oly örvendetes manifestatiók történnek 
ő Szentsége mellett, nagyrészben a kath. körök ér-
deme. Kölnben a kath. kör oly tekintélyre emelke-
dett, hogy a többi körre nézve mintegy központul 
szolgál, hová a vidékiek követeiket küldik. Noha a 
külföldön is számos kath. könyvkiadó-társulat van, 
mégis sehol azokba a kath. körök nem olvadtak be. 
A Szent-István-társulatot szorosan eddigi működése 
mellett kivánja hagyatni; e mellett alakítsunk kath. 
köröket. A központban egyelőre a Szent-István-tár-
sulat, örömest fogja helyiségét, lapjait és helyiségében 
való használatra könyvtárát is átengedni ; a vidéken 
alakuló köröket pedig a maga kiadványaival meg-
ajándékozni. Az ekként alakitandó körök módosítá-
sába mindenki belenyugodván, a társ. elnök ő excja 
határozatképen kimondotta, hogy: a Szent-István-
társulat hőn óhajtja, hogy a kath. körök mielőbb, de 
a társulattól elkülönítve megalakuljanak. A társulat 
helyben egyelőre e czélra szivesen fölajánlja helyi-
ségét, lapjait, a helyiségben használatra könyvtárát ; 
a vidékén alakulandó köröket hőn üdvözli, s azok-
nak a maga kiadványaival kedveskedik. 

Alelnök választása kerülvén szőnyegre, minden-
előtt gr. C z i r á k y János ő excja meleg szavakkal 
köszönetet mondott a társulat eddigi buzgó alelnö-
kének, ft. S o m o g y i Károly kanonok ő nagyságá-
nak, ki kezdettől fogva a társulatnak egyik legbuz-
góbb támasza volt. Az elnökség által jelűitekül ft. 
P o 11 á k János és ft. I p o l y i Arnold kanonok urak 
kitüzettetvén, amaz 39 szavazattal választatott meg 38 
ellenében. Azután kiegészíttetett az igazgató-vá-
lasztmány. A Fanda-czég fölajánlotta a társulatnak 
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nyomdai szolgálatát. Fölolvastattak a számadások. 
Végül a herczegprimás délutáni 2 óra után megáld-
ván a jelenvoltakat, a tagok lelkes éljenzései közt el-
távozott és a gyűlés szétoszlott. F. 

Mária-tisztelet a katakombákban. 

(Vége.) 
Ugyanezen síralagban az ugy nevezett görögkápolná-

ban a bemenettel szemben, tehát a legelőkelőbb helyen az iv 
ékezetén van a sz. Szűz a kis Jézussal, s a keleti bölcsek 
ajándékaikat nyújtják. Egy szomszéd cubieulumban szintén 
az ivezet fölött látható egy szép jelenet. — Ez a legrégibb 
Annunciatio, Urunk megtestülése, Gyümölcsoltó-boldog-asz-
szony. Az angyal fiatal alak, szárnyak nélkül. A harmadik 
cubieulumban jelvényes ábrák közt szűz Mária látható, kar-
ján a kis Jézussal. Végre van még egy jelenet, mely a fülke 
mindkét oldalán elterjedt : itt ismét Izaiás látható amint a 
másik oldalon lévő három alakra mutat. E három alak a sz. 
család, és pedig a mint a kis Jézus alakjából bizton gyanít-
ható, a jerusalemi templomban. Mária és József imádó bámu-
lattal látják a csodálatos történetet s döbbenésükben kezei-
ket emelve tartják. A kiterjesztett kéz jelentése ismeretes, 
már Mózes imádkozott igy Exod. 17, 12. A zsoltáros is 
mondja : expandi manus meas ad Deum alienum. Szent Cyp-
rian pedig igy kiált föl Urunkhoz : considero te elevatis ma-
nibus triumphantom de Amalech. (De pass.) A kiterjesztett 
kéz tehát imát, esedezést jelent. 

Sz. Agnes coemeteriumában,via nomentana, egy arcoso-
lium hátlapján van a hires,egyetemesen ismert gyönyörű imád-
kozó Madonna. Kezei kiterjesztvék, ölében a rendkívül szép 
kis Jézus, vagy miután mellkép, helyesebben szólunk, ha 
mondjuk, hogy előtte áll, Nagy-Asszonyunk egészen az imá-
val van elfoglalva. Szűz Mária ruhája sárgás, felöltön ye kék 
nyakán drágakő-láncz vagyon; fején könnyű fátyol leng 
de azért tömött hajzata kitetszik, a fülek körül csomóba 
kötve. Homloka keskeny, szép nagy szemei derülten tekinte-
nek, szintazonkép a kis Jézus. Oldalain Krisztusjegy látható. 
E gyöngéd szelid tekintetű képről M ária-kápolnának hívják 
a cubieulumot. Tab. V. 

In coemcterio s. Petri et Marcellini ; Via labicana — 
Tab. VI. az ivbe végződő falon architectonicus vonalok közt 
a sz. Szűz fámlás széken ül, ölében a kis Jézussal. Ruhája 
fehér, szeme lesütött, haja kissé zilált fátyol nélkül, két ke-
leti bölcs környezi romai ruhában, s vértjeiken ajándékaikat 
nyújt ják. 

In coemeterio Domicillae, via ardeatina — Tab. II . III. 
— két loculus között szintén támlás széken ül sz Mária, ölé-
ben baloldalán tartja a kis Jézust, s jobb kezét fölemelve. 
Ruhája sárga, fején fátyolt visel, arcza döbbenést, csodálko-
zást fejez ki. Környezi minden oldalról két keleti bölcs, te-
hát négyen római öltözetben sisakosan s ajándékaikat göm-
bölyű pánczélokon nyújt ják. 

A Calist — temetőben ellentétbe van hozva Évával. 
Egyik oldalon Adám, és Eva, a másikon Urunk és sz. anyja 
látható, annak kijelentése végett, hogy visszanyertük Mária 
által, mit Évában elvesztettünk. Ezen eszmét tárgyalta sz. 
Ágoston is mondván : Per Evam interitus, per Mariam salus. 

Illa corrupta secuta est seductorem, haec intégra peperit Sal-
vatorem. Mi régi hitet fejez ki tehát abreviariumi ima : Quod 
Eva tristis abstulit. Tu reddis almo germine ! 

A laterani „muzeum christianum"-ban, melyet IX. Pius 
alapitott a lépcső előtti folyosón, őriztetik egy szép sarlcophag 
melyet sz. Pál templomának katakombáiban táláltak. Két 
osztálya van. A felsőn van a házaspár, kinek készittetett, 
ezek nincsenek bevégezve, a többi jelenetek azonban tökéle-
tesek. I t t is mint egyebütt encyclopaedice, azaz egymás 
mellett vannak a történeti alakok. Ott van a teremtés, Ádám 
Éva büntetése, adván az utóbbinak bárányt, melynek gyap-
jából fonjon,következik a házaspár mellképe, a víznek borrá-
változtatása, aztán a kenyércsuda. Lázár föltámasztatása, ki-
nek testvére Urunk lábaihoz borult. Az alsó részen van a 
bold. Szűz ölében a kis Jézussal s előtte a három keleti bölcs 
dobozban nyújtva ajándékaikat. Feltűnő, hogy a szék, melyen 
Isten anyja ül, ép olyan, mint fönebb a teremtésnél, s hogy 
ugyanazon férfi alak, mely a teremtésnél a Szentlelket jel-
vényezi, s kezét a megteremtett emberre teszi a Szentlélek 
megszentelő malasztjának jelentésére, melyet az első ember 
kapott, hogy ugyanazon alak a sz. Szűz megett áll, kezét 
székére támasztva. Ez természetesen azt jelenti, hogy a mi 
e Szűztől születik a Szentlélektől való, s hogy az ajándékok 
Arabia és Saba királyai, mint az uj teremtés repraesentansai 
által ama gyermeknek hozattak, mely az anya ölében ül. Kö-
vetkeznek ezután más csudák,mint a vaknak gyógyítása, Da-
niel az oroszlány-barlangban, egyik felén ismét a Szentlélek, 
a másikon Habakuk kosarában eledelt visz a próféta szá-
mára. A többi jelenet Péterre vonatkozik. 

Megemlitendök még az üveg kelyhek alaprészei, me-
lyek a 3—4-ik századból származnak, Még most is egyre ta-
lálnak ilyen cserepeket a föld alatt. A keresztény művész 
megaranyozta talaját — csak ez, mint legszilárdabb rész 
maradt meg épen — s rá karczolta eszméit, fölkiáltásait és 
bibliai jeleneteket. Ilyen kelyheket az agapéknál szoktak 
használni. Igen soknak alján látható a sz. Szűz kiterjesztett 
és imát jelentő karokkal s aláirva : Maria. Egyiken Péter és 
Pál alakjai környezik, s neveik egymás után jönnek „Petx-us 
Mária Paulus." A három főalak aranyba van vésve, a többi 
jelenetek körbe foglalják s következők: legelső Izaiás,Mária 
látnoka, hol Emanuel titokteljes születését vázolja. Látnoki 
ihletében látja a sz. Szüzet, ki fölemelt kezekkel, két olajfa 
között imádkozik. Az olajfák jelvényezik a folyton zőldelő és 
enyészhetlen két testamentumot. Szűz Maria mellett van 
Urunk kereszthalálának mystikus ábrázolata. Isaiás prófétát 
két ember keresztül fürészeli. Bezárják e cyclust Krisztusra 
vonatkozó jelvényes csoportulatok. Néha dicsőitési fény — 
nimbus köríti fejét, mit kezdetben csak Krisztus, a 3-ik szá-
zadban sz. Mária, az 5-ik században már a szentek képeinél 
is látunk. 

Ezekből már most láthatja az olvasó, hogy még a cse-
repek is mily élénk világosságba helyezik sz. Máriának az 
Isten anyjának, az angyalok és szentek királynéjának viszo-
nyát az üdvintézethez s mily fényesen bizonyítanak legré-
gibb cultusáról. 

íme a legelső században mennyi motívumot keltett 
szűz Mária tisztelete a ker. festőben, mennyi ihletre gerjeszté 
e cultus. De a tiszteletnek emez általános nyilatkozataiból, 



az ősegyház ezen nyilván szóló emlékeiből egy zár-okoskodás 
folyik. Ha mi az Isten fiát földi életének semmiféle helyze-
tében, s ifjúságában annál kevésbbé találjuk magányosan, ha-
nem egyre sz. anyjával, miképen is történhetett volna, hogy 
szűz Mária a zsenge egyházban ne tiszteltessék, kö-
nyörgések hozzá ne intéztessenek ? Valamint a hajnali 
csillag legélénkebben szürkületkor világit, mikor a fölkelő 
nap még az éj árnyaival csatáz, ugy Mária csillaga a ker . 
égen kedves csillámban ép akkor fénylett, mikor az egyház 
a pogányság éjjelével csatába kelt, s könyeit égi ragyog-
ványnyal megdicsöitette. 

; 
A laterani templom főoltárában máig ezüst burkolatban 

őriztetik az asztal,melyen legelőbb imádtatott a kenyér-szinben 
levő Jézus, mert ezen mint oltáron sz. Péter Romában legelő-
ször mutat ta be a sz. áldozatot. Nemde természetes, hogy 
tiszteljük az oltárt, melyen először imádtatott az emberi a lak-
ban köztünk időző Jézus, s ezen oltár Nagyasszonyunk ; ő 
volt az első és legméltóbb oltár, melyen a pásztorok, az an-
gyalok, a keleti bölcsek is imádták. Vagy talán azért érde-
melne kevesebb tiszteletet, mert nem érzéketlen mint a fa , a 
kö, hanem öntudatos lény ? Sőt inkább az oknál fogva, mivel 
az ö kebele, az ö kar ja i nem közömbösen tár ták az Istenfiát, 
hanem imádó hódolattal : következik, hogy ami különbség 
van fa és érző lény között, ép oly különböző mérvben legyen 
nagyobb a mi tiszteletünk az Isten anyja iránt, mintsem az 
oltár iránt, melyen az föláldoztatott kenyérnek szine alatt. 

Hogy sz. József is tiszteltetett az Isten-anyja mellett, 
bizonyít róla egy márványlap, melyen e föliraton kívül : Se-
vera vivas in Deo, a szent család ugy van ábrázolva, hogy 
sz. József a gyermek s anyja fölé terjeszti kezét. 

Vannak oly sírjaik a veteránoknak, melyekbe a pusz-
tulás nem egykönnyen férhetett , inert néhány igen mcsszeeső 
helyen s valóban bonyolult tömkelegben temettettek el. Me-
lyek oly távol feküdtek, hogy nem ju tha t t ak hozzájok a régi 
népet és birodalmat eltörlő viharok, még sértetlenül t a r t j á k 
pálmáikat kezökben, fölirataik és hitvallomásaik még nin-
csenek eltörölve; a Krisztusért kiontott vér, az igazságért 
kinzott tagok még egyre szentesitik az egyház keblét, mely 
őket Krisztus tiszteletére és imádására tanította. Ezen sér-
tetlen temetőkben kétségkívül a Mária-cultus, és egyéb hit-
igazságaink még számos bizonyítványára fogunk akadni, 
miután most is a megfeszített erő arányában, jutalmaztatnak 
fényes adatokkal a kutató ásatások. 

Nemde nevetséges ezek következtében, midőn olvas-
suk, hogy 1846-ban az exeter-i angiikan püspök csak azért 
lépett ki a eambridgei régészeti társaság tagjai közöl, mert 
ezek pecsétjükre a koronázott szűz Máriát, ölében tar tván 
isteni fiát, vésették, s e miatt ünnepélyesen óvást tett, mert 
ezt a protestáns érzelmek insultusa gyanánt tekintette. 
(Migne: Archeologie saeser. Paris 1862. II . 20í). lap.) És 
ugyanezen alak előjön az üvegeken, melyekkel a \ ér tanuk 
vérét fogták föl, és e képek előtt az apostolok tanítványai 
áldoztak. Az ó és uj iconoclasták tehát csak szálljanak le e 
siralagokba, s olvassák, mit í r tak falaikra az első kereszté-
nyek, s nem fogják mondani, „hogy ez bálványozás." 

Xádori János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZAMOSUJVÁR, jan. 16-án. Tudva azt, hogy min-

denki lelkismereti bíráját keblében viseli, s a valódi érdem-
nek általában nincsen arra szüksége, hogy köztudomású 
nemes tettei mások által hozassanak nyilvánosságra, örömest 
hallgatnék; de bün levén hallgatni ottan, hol a katholika 
egyház érdeke szólani parancsol, szólanom kell. — A sza-
mosujvári gk. megye a jó Isten kegyelméből nyerte méltós. 
Vancsa János hittudort püspökül, ki napról napra e megye 
jólétét mozdítván elő, méltó, hogy e megyére már eddig is 
kiáradott nemes tetteit elősoroljuk. Megyénk, az ő idejötte 
előtt meglehetős pangásban volt, — az érintett mélt. m. püs-
pök ur idejötte óta tetemes haladásnak örvend, de nem is 
csuda, mert ama katholikus lelkület, mely keblét gyulasztja 
ő méltóságának, sokat képes kivinni. 

E megyének vagyon nyomdája, és ez az ö kegyes ke-
zeinek miivé, innen kerülnek ki üdvös szabályai, rendeletei, 
melyek különösen az egység és egyesülés müvének előmozdí-
tására is-czéloznak. Szegény az itteni püspöki egyház, ő 
méltósága ezen egyházat ellátja csekély jövedelméből is, min-
den szükségesekkel, segíti ezen egyház lelkészét, (mert a 
püspöki templom plébániai is egyszersmind), tetemesen ada-
koz az énekeseknek, egyházfi- s harangozónak, vett több 
rendbeli egyházi diszes ruhákat is, melyeket csakis szüksé-
geinek bámulandó korlátozásaival szerezhetett be. Jeles és 
kitűnő egyházi beszédekkel lép föl minden alkalommal, mely 
apostoli tevékenységének gyakran kínálkozik. Jól fölfogván 
a latin nyelv szükségességét, annak tanulását atyai szigorral 
követeli, és fényes siker koronázza buzgalmát. 

Nézetem szerént is mindenütt nagyobb figyelmet kell 
forditani a latin nyelv tanítására, mert e nélkül mivelt, ka th . 
pap alig lehet valaki, minden segéd-források e nyelven van-
nak irva, és igy igen jó lenne, hahogy latin nyelven is Írhat-
nánk, legalább egy lapba, én erre igen ajánlanám csekély 
közreműködésemet — jó püspökünktől ugy is megtanultuk 
a szorgalmas működést, mint ki szüntelenül fáradozik, hogy 
bővítse a kath . egyház aldát. 

Atya gyanánt tisztelik őtet a ft. káptalantól kezdve a 
papok, szintúgy mint hivei, különösen a kis papok szeretet-
tel csüggnek rajta. Szelid atyai kormánya alatt nálunk a 
béke és igazság csókolják egymást. 

Püspökünk ö méltósága erélyes eljárásának kell tulaj-
donítani ama kedvező esetet, hogy a számosujvári megye 
részére, központi tanodának, épen a város kellő közepén, a 
legkitűnőbb helyen, igen szép épület, majdnem 5000 o. é. f r . 
vásároltatott meg, sőt, hogy mind a tanodai, mind a megyei 
okmányok biztosítására Wertheim-féle szekrényt vétetett 
meg ö méltósága. — A mult napokban mi is bevégeztük a pápa 
ö szentsége által megrendelt ajtatosságot, mely alkalommal 
ö méltósága kitűnő, igen velős beszédet tartott, és hatalma-
san föllelkesité hallgatóit a katholika hit és a sz.-szék iránt. 

Megyéjének legnehezebb részében az úgynevezett na-
szódi vidék táján püspöki körutat tett, mindenütt üdvösen 
intézkedvén az iskolákról és más ügyekről. Hogy üdv-teljes 
munkásságának eredményei mindenhová eljussanak, „a Hit 
paizsa" czim alatt az itteni hittan-tanárok által szerkosztendő 



lap kiadását rendelte el, és igy e megyének nyomdája siker-
teljesen fogja hirdetni a katholika hitet, érzületet, és hiszem; 
miszerént a szentatya is elmondandja főpásztorunk felöl : Ez 
az én szerelmes fiam, kiben nékem kedvem telt. G. J. 

BECS, jan. A pápaság iránti rokonszenves, lelkes moz-
galmak egész Németországban megindultak, és mi örömmel 
jelezzük, miszerént Austria sem marad hátra, és nagy buz-
galommal csatlakozik a katholikus német testvérnépekhez. 
Bécs városa nagyszerű nyilvánulásnak, katholikusokhoz illő 
magasztos tüntetésnek volt színhelye. A péterfillérek gyűj-
tését szorgalmazó párisi egylet ugyanis a bécsi sz. Mihályról 
czimzett társulathoz fordulván, ez Parisba küldé Stielfried 
bárót oly czélból, hogy a szentszék különböző szükségeinek 
fedezésén munkálkodó társulatok között összeköttetést léte-
sítsen. Visszatérvén Bécsbe a tisztelt báró, fönnevezett egy-
letnek decz. 29-én tartott közgyűlésén jelentést tőn a fran-
czia, belga, hollandi, és némethoni katholikusok szervezkedé-
séről. Az erre keletkezett eszmecserében részt vettek Jablo-
novszky és Salm herczegek, Bloom, Belcredi, Fries, Thun 
Leo Frigyes és József grófok, Fürstenberg őrgróf, Schnee-
burg és Königsbrunn bárok, és következő határozatok hozat-
tak. 1) A sz. Mihály-egyletnek tagjai kötelezik magokat a 
pápai hadsereg szükségeinek fedezéséhez a legnagyobb tevé-
kenységgel hozzájárulni, és különösen Austriában is zuávok 
toborzását és föntartását szorgalmazni. 2) Nevezett egyletnek 
megyei központi bizottmánya Stielfried báró elnöklete alatt 
említett czélra külön ad hoc bizottmányt alakitand, mely 
közvetlen összeköttetést eszközlend Austria minden katho-
likus egyleteivel. Mielőtt a gyűlés szétoszlott volna, Bloom 
gróf lelkes beszédben szólította föl a jelenlevőket, hogy azon-
nal tettleg kezdjék meg a müvet, és aláírást nyitván pápai 
zuavok toborzása czéljára maga 1000 frankot adott, és a pél-
dát számosan követték, ugy hogy még a gyűlés tartama alatt 
12,000 frank szedetett össze. Valóban a concordatum elleni 
izgatás, és a veresingescknek Roma elleni legutóbbi csúfos 
hadjárata nem keveset járult ahhoz, hogy az osztrák katho-
likusok nagyobb buzgalomra serkentessenek. Adja az Ur? 

hogy e buzgalom mindinkább növekedjék. Bajorország is, 
hol eddig a rendőrség minden nyilvánulását a kath. szellem-
nek gátolta, belép a csatarendbe. Az aláírások javában foly-
nak. Legutóbb is Loewenstein-Werthem-Rosenberg Károly 
herczeg 8000 forintra becsült ezüst készletét küldte a mün-
cheni katholikus kör elnökének oly czélból, hogy az a pápai 
hadsereg szükségcinek fedezésére fordittassék. A pápai had-
seregbe lépő önkénytesek is szaporodnak. Igy a két Stolberg-
Stolberg, és Schmiesing Kersenbrök Xaver grófok. Ismere-
tes, hogy az utóbbi készebb volt kilépni a porosz hadsereg-
ből, mint hitelvei ellenére a párbajt elfogadni. — Dec. 26-án 
Düren városában (rhonusi porosz tartomány) 1600 katholi-
kus következő határozatot hozott : „Mi iszonynyal és megve-
téssel fordulunk el a sok árulástól, és tiltakozunk az isteni 
és emberi jogok nyilvános megsértése, mindazon fondorko-
dások és álnokságok ellen, melyek eddig elkövettettek, vagy 
ezen túl fognak elkövettetni a pápa személye, szabadsága és 
függetlensége ellen, vagy nyílt ellenségei, vagy álbarátjai 
által. Hivatkozván a történelemre megjósoljuk nekik, hogy 
mindaz, mit a szentszék ellen elkövetnek, önfejeikre fog 

szállani. Krisztus nem akar t szolgaegyházat, sem gyámság 
alatt álló pápát, ki mint az egyház feje, valamely fejedelem-
nek legyen hűbérese. Mi ezt nem akar juk." Ugyanazon na-
pon az ahrveileri kerület katholikusai Wadenheimban gyű-
lésezvén a porosz királyhoz a pápa érdekében intézendő föl-
iratot szavaztak meg, hasonlólag a pápának is fiúi hódolatuk 
kijelentését, és zuavok kiállítására szükséges összegnek alá-
írás utjáni beszerzését elhatározták. — A clevei gyülekezet 
is fényes volt. Hoensbooieh gróf elnökölt. Szólottak Arndts 
tudor, van Ham, Schäsberg gróf, Fritzen biró, Perger igaz-
gató és Essingholdt tudor urak. Bocholtban Westpháliában 
az ismert mainzi resolutiot ezernél több katholikus egyhan-
gúlag magáévá tette. A majdnem egészen katholikus hohen-
zollerni herczegség, melynek fiai az 1866-iki háborúban hü-
ségök kitűnő jeleit adták, 8453 választópolgár aláírásával 
ellátott föliratot intézett a porosz királyhoz, melyben a pápa 
védelme szorgalmaztatik. — Decz. 22-én Münstereifelben, 
29-én Heiligenstadtban (porosz szász tartomány) hason czél-
ból és eredménynyel gyűléseztek, úgyszintén a rhenusi Stol-
berg városban. A burtscheidi és eschoeileri fölirat 10,000-nél 
több aláírással fog küldetni a királyhoz. A porosz kormány, 
mint értesülünk zokon veszi e nyilvánulásokat, mert ha egy-
részről kath. alattvalói iránti tekintetből kíméletes politikát 
követ a szentszék irányában, másrészt nem akarja föladni 
az olaszokkali szövetséget. Ily kétszínű politikát ama tünte-
tések mindinkább tarthatatlanná teszik, és ezt restelli a 
„Keresztes Újság." 

LONDON. A mult levelünkben jelzett anglikán püs-
pöki zsinat programmja nem minden részen talált helyeslésre. 
Denison főesperes sokak nevében az érsekhez folyamodványt, 
illetőleg oly okmányt nyújtott be, melyben nevezett program-
mot elvettetni, és a zsinat főtárgyául az anglikán egyháznak 
a telepitvényi Natal-megyébeni helyzetét óhajtja fölvétetni. 
Tudni való, és ismeretes, hogy Natal püspöke Colenso az an-
glikán rationalisticus iskola feje, mely a szentírásnak és egész 
kinyilatkoztatásnak isteni jellegét tagadja. Az ebből szár-
mazó veszély volt, mi a conciliumnak első impulsust adott 2 
év előtt ; hogy tehetné tehát a zsinat, hogy e kérdést hallga-
tással mellőzze ? A folyamodók tehát követelik e kérdés tár-
gyaltatását a zsinaton. Kétkedünk, hogy eredménye legyen a 
követelésnek. A megjelenendő püspökök számára vonatkozó, 
mult levelünkben közlött adatot némileg helyre kell igazi-
tanunk. Összesen meg fognak jelenni 75, de ha az államegy-
ház közösségében levő főpapok mind megjelennének, számok 
137-re menne. Van ugyanis Angliában 27, Irhonban 11, 
Skótcziában 7, Eszakamerikában 43, a többi telepeken 48. E 
számokból az tűnnék ki, hogy az államegyház a coloniákban 
számos és virágzó egyházakat, megyéket alapított, de halljuk 
csak, mit mond a Times : „Az utóbbi években az államegy-
ház némely tagjai valódi szenved élylyel azon működtek, 
hogy az anyaországból mennél több püspök kivitessék. Né-
melyek ezek közöl meghonosodtak, mások nem szokhatván 
meg az égaljt betegségekben sinlődnek. De vallj on mily ered-
ményeket létesít e 48 főpap ? Csak halvány másolata az 
anyaszentegyháznak Angliában, hasonlítván azon vasból ké-
szült templomokhoz, melyek darabokra szedetve átvitetnek a 
tengeren, hogy ott ismét összeillesztessenek, — a pusztában 
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kiáltozok szava legtöbbször. Van mindeniknek egypár tuczat 
papja, és főfoglalatosságuk úgy látszik tágas megyéik egyik 
végétől a másikra, vagy innét Angliába utazni." Hogy ismét 
visszatérjünk a zsinatra, az anglikán püspökök, hitsymbolu-
muk 21-ik czikke értelmében tanitani kötelesek, miszerént : 
„az általános zsinatok a fejedelmek akarata nélkül egybe 
nem hivathatnak; és hogy a püspökök igy egybegyűjtve is 
tévedhetnek, és hogy sokszor istent és a vallást illető dolgok-
ban tévedtek is. Azért amit mint az üdvösségre szükségest 
rendelnek is, annak csak úgy van ereje, ha kimutattathatik, 
hogy a szentírásból merittettek." Ezen czikk valljon nem 
kárhoztatja-e tétlenségre az angl. egyházat ? Ha a püspökök 
egyértelmiileg kárhoztatnák is Colensó rationaliscus tévelyeit, 
nem felelhetnék-e, hogy határozataik nem érnek semmit, 
mert nem az irásbol vétettek ? Es ki bir az anglikánusok kö-
zött Írásmagyarázati tekintélylyel, ha ilyennel a püspökök 
sem birnak ? íme tehát az anglikán egyház már szervezésé-
nél fogva is tétlenségre van kárhoztatva, ez épen a tévely 
átka, és a lambethi palotában tartandó zsinat ezt még na-
gyobb fényre deritendi. Az angol nép józan, gyakorlati el-
méje ez ellenmondásokból hasznot meritend. Amint a Times 
is mondá, a kereszténység tanügyi differencziák által oszlott 
meg, és ha az egyesülés meg fog történni, ez csak a tan lé-
nyeges egységéhezi visszatérés által történhetik. Ide kell tö-
rekedni a jóakaratú embereknek. 

FREIBURG. (Baden) jan. 4-én. A múl tév utolsó ha-
vának 29-én városunkban a Szentszék és Francziaország a 
pápa védője melletti nagyszorü tüntetést rendeztek a badeni 
katholikusok. Több ezer ember lelkes kiáltásai között hoza-
tott az alább közlendő határozat, mely tanúsítja, miszerént a 
más országbeli katholikusok is érzik, ismerik Francziaország 
gondviselésszerű hivatását. A határozat imígy szól : Hála és 
tisztelet a katholikus Francziaországnak, Rouher minister-
nok, a törvényhozó testületnek, és különösen a franczia had-
seregnek, mely a pápaiakkal egyesülve verte vissza Mentánál 
az istennélküli, istentagadó forradalmat. 

Eljön a keresztény és katholikus népek testvériessége. 
Bár ezen testvériesség üdvös eredményeket eszközölne ki Ba-
den katholikusainak is, mely állam, és mely államnak kor-
mánya, és bérenczei az úgynevezett népképviselők, zászla-
jukra nyíltan kitűzték az ismeretes : ,Ecrasez l'infâme' jel-
szavát." 

A franczia senatus és törvényhozó testületnek a romai 
ügyben hozott határozata óta, a badeni katholikusok inkább 
mint valaha, fordulnak el Poroszországtól és Francziaország 
felé tekintenek. A Badenben az elemi oktatás ügyében, mely 
egészen elvétetett az egyháztól, a használandó keresztény 
ellenes szellemben szerkesztett tankönyvek,és a polgári kény-
szerházasság ügyében hozott ujabb törvények eléggé tanú-
sítják, hogy ki akar ják irtani szent hitünk utolsó maradvá-
nyait is. És az e czélra kivetett költségek már is olymérték-
ben növelik az adókat, hogy a nyomor már általános. 

Az itt észlelt dolgok ujabb bizonyságául szolgálnak 
annak, hogy Fi-ancziország külföldöm tekintélye és befolyása 
politikájának katholikus irányától függ, és hogy Poroszor-
szág fenyegető terjesztését Romában és Olaszországban lehet 
csak és kell ellensúlyozni. 

Végül még egy jellemző adattal szolgálunk, mely hit-
sorsosink helyzetét a badeni „fölvilágosodott és szabad kor-
mány" alatt földeríti. A „Monde" egy itteni levelezője fönem-
litott határozatot taviratilag akarta tudatni Párisban, de — 
sürgönye el nem fogadtatott. 

IRODALOM. 
„Geschichte der biblischen Literatur und des jüdisch-helle-
nistischen Schriftthums." Historisch und kritisch behandelt 
von Dr. Julius F ü r s t, Prof. an der Universität zu Leipzig. 

Erster Band. 1867. 
(Folyt.) 

Mindezen az őskort illető elbeszélésekre nézve zára-
dékul a következőket mondja szerző : „Das hebräische 
Schriftthum der ersten Epoche in der vormosaischor Periode, 
welches die allgemeinen Urgeschichten von der Weltscliöpf-
ung bis auf Abram, den ersten der Vorväter Israels, be-
schreibt, hat nicht nur keinen mosaischen, sondern nicht ein-
mal national-hebräischen Charakter. (Mikép lehet tehát mégis 
mondani, hogy a zsidó író mindezt saját terve és okvetlenül 
zsidó irányzata szerént dolgozta és használta föl ? !) Die Kos-
mogonie und die Mythen von dem Urmenschenpaaro, von 
dem Paradiese und von der Enstehung und Ausbreitung der 
Menschen im ersten Weltalter bis zur Sintfluth, die Fluthsa-
gen selbst und die Ethnographie der neuen nach-fluthlichen 
Menschheit in zweiten Weltalter bis auf Abrain, alio diese 
Urgeschichten und die eingeschobenen vielerlei Völkersagen 
jener Urzeiten, weichon in ihrem Gepräge nicht von dem My-
then und Sagen anderer alten Völker ab. (Igen természetes, 
merta népekmondái némiképamazokat tükrözik vissza; egyéb-
iránt fönebb maga is bevallotta a különbséget, és itt is hozzá 
teszi) : Bios in der kurzen und knappen Sprachform, die fast 
nur äusere Umrisse zeichnet, in der erhabenen Einfachheit 
und Gemessenheit, in der natürlichen und unbefangenen Dar-
stellungsweise, welche das Ungeheuerliche und Uebertriebene 
vormeidet, in der Festhaltung eines sittlichen und didakti-
schen Elements in den mythischen Gestalten, ragt die he-
bräische Darstellung hervor." Bizonyára elég, és igen fontos 
különbség, melynek megfejtésére a józanul gondolkozót semmi 
esetre sem elégítheti ki az, hogy a zsidó irónak csak más irá-
nya volt és innen magyarázandó meg a különbség; ki adta 
ezen irányt a héber irónak, miért és mikép vitte ezen iró oly 
szépen egész müvén keresztül a legmagasztosb eszméket, 
melyekre nézve ismét mondja : Beide zusammen, der Er-
zähler wie der Ergänzer, wurden wie für die prosaische und 
poetische Sprache, so auch für die urgeschichtlichen Sagen 
Muster für die Folgezeiten. Die späteren Propheten und 
Dichter schmückten theils die einmalgegebenen Sagen aus, 
oder sie erweiterten sie durch Aufnahme neuer Ncbenübor-
lieferungen." Különös szakadatlan folytonossága a mondák-
nak századokon, évezredeken keresztül ugyanazon egy 
irányban, ugyanazon egy czélból ! Epen ez nem lép-c föl pa-
rancsolólag minden elmélkedő értelemre nézve, hogy itt más 
alapnak kell lenni, mint merő mondának ; más czélnak, mely 
mindezt egyöntetűvé teszi, összefűzi és tartja, mint merőben 
csak monda-lánczolatot megörökíteni akarni egy nemzetnok, 
épen ezen mondákért is oly viszontagságteljes életébon, minő 
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volt a zsidó népnek e mondákon alapuló nemzeti és vallási 
élete. 

Különösen e momentumokat szem előtt ta r tva teljesen 
alaptalannak kell nyilvánitani szerző azon nézetét, mely sze-
rént Abraham-, Izsák-, Jakobnak történelme szintén mon-
dákkal van keresztülkasul szőve a többi régiebb népek mód-
jára , melyek őseiket szerették regeszerü nimbussal körül 
venni, és azok költött dicssugarainak verőfényéböl magokra 
is némi dicsőséget hittek áramlani. E z megjárja ott, hol merő 
dicsekvés, öndicsőités forog fön, de hol az ősök nemcsak di-
csőíttetnek, hanem azok élete, tetteik a tölök származott nép 
egész alkotmányának, politikai, vallási életének vétetik alap-
jaul , hol mindenütt azoknak jelleme szolgál az egész népnek 
megközolitendő czélpontul, hol az azoknak tett ígéretek, az 
általok táplált remények és ohajok majdnem egyedüli talaját 
egyszersmind rugóját képezik a nép százados küzdelmeinek, 
vágyainak, mint ezt a zsidó népnél lá t juk, ott nem lehet oko-
san szó csak az ősökre aggatott dicskörröl, merő kérkedési 
viszketegről ; ekkép önmagát csalta volna a nép, mely öncsa-
lódás annál könnyebben, annál hamarább vesztette volna in-
gerét, minél nehezebb volt az illető népre nézve őseik eré-
nyeit, hagyományait valósítani. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A m. orvosok és természetvizsgálók Egerben tar-

tandó X I I I . nagygyűlésének alkalmából a heves-szolnok-
megyci tá j ra jz megírására szakemberek vállalkoztak ; a táj-
ra jz i munka kinyomatásánalc költségeit B a r t a k o v i c s 
egri érsek ő nmlga volt szives megajánlani. (Gyógyászat.) 

— F o g a r a s s y Mihály püspök ő exclja az erdélyi 
kath . statusnak elhalasztott gyűlését Isten segítségével február 
9-én nyitandja meg Károlyfehérvárott . 

— Ft . G ö n d ö c s Benedek plébános ur „Sírvirágok' ' 
czimü elmélkedő imakönyvre hirdet előfizetést, és a tiszta jö-
vedelmet a honvédsegélyző alap gyarapítására szenteli. Mind 
a czél nemességét, mind a szerzőnek e téreni egyéb müveit 
tekintve, az Istenhez emelkedett léleknek és a gyengéden 
érző szívnek hervadhatlan virágai lesznek azok s azért teljes 
figyelemre, pártolásra méltók. 

— Sajtó alatt vannak és február 10-ig megjelennek : 
„Nagyböjti szent beszédek Krisztus urunk és egyháza szen-
vedéséről." Ujak , igen korszerűek, városban és falun egy-
aránt használhatók, Horváth Endre izrai plébánostól, kinél 
a megrendelések 1 fr. 60 krral, bérmentett levelekben meg-
tétethetnek. Utolsó pósta Révkomárom. (Beküldetett.) 

— Az újévi fogadtatás alkalmával a párisi clerus igen 
nagy számmal jelent meg a császárnál, köszönetét akarván 
ekkép is kijelenteni a pápának nyúj tot t segélyért. Napoleon 
herczeg a trón lépcsőzetén állott, és látva az elvonuló papsá-
got mondá : itt vannak elleneink és pedig ugyancsak erős 
csapatban. E szavakat tisztán lehete hallani és igen csudál-
koztak, hogy ily kíméletes szavakkal élt, mert megszokták 
már nála durvábbakat is. 

— A dublini u j Lord-major, dr. Carrol, fényes diszme-
nettel vonult a r. kath. székesegyházba. Az 1688-ki forrada-
lom óta először történt, hogy kath. vallású részesült a leg-
újabb parlamenti határozat által visszaállított ezen kiváltság-
ban. Cullen bibornok tartá az ünnepi beszédet, és e pontot 

különösen kiemelte, valamint az eszközöket is, melyek által 
e szép jog el lőn érve. Nem titkos társulatok vagy orgyilkos-
ság, sem a házak fölrobbantása eszközlé ezt, nem is az erő-
szak és forradalom, hanem csupán békés és alkotmányos 
küzdelem. 

— Dr. Brühl bécsi tanár megkezdette népszerű fölol-
vasásait a zootomi intézetben. A többi közt ezen kérdést is 
fölveté : Valljon a papság és a természettudomány közt le-
het-e összhangzat ? és ő igen-nel felelt, hozzá tevén : „Az ut, 
melyet most a papság ellen oly sokan választanak, nem az 
igazi. Az igazságnak nincs szüksége a gyalázás segélyére. . . 
A papok, kiknek hivatásuk oly fönséges, lépjenek föl mint 
búvárok a természettudományok terén, ekkép közvetítők 
lehetnek és az eltérő véleményeket kiengesztelhetik." — Ez-
zel ellentétben az államnyomdából kikerült legújabb kötete 
a „Novarai u t " -nak újra vi tat ja az embernek a majomtól 
való származását, és Valdeck ur oly szemtelen, hogy a püs-
pököket , mint, k ik szerénte nem olvasnak egyebet újságnál, 
fölhivja, miszerént ezen könyv elterjedését is akadályozzák; 
és ehhez azon gunyoros megjegyzést csatolja, hogy mind-
inkább elterjed azon nézet, mintha a püspökök és az egyház 
nem volna ugyanazon egy dolog, és a „megtisztított egyház"-
n a k semmi ellenvetése sem leend az ellen, ha az alapos ter-
mészetvizsgálaton alapuló tudomány be fogja bizonyítani, 
hogy az ember alantibb organismusból, például a majomból 
fejlődött ki. — Nyugodtan várha t juk a resultatumot ! 

— Ft . Ba ják i Sándor Gyula, premontrei rendű kano-
nok, szombathelyi tanár munkás életének 32-ik évében f. h. 
24-én elhunyt. Béke hamvaira. 

— Egy, Belgiumból Francziaországba hazatérő hölgy 
4000 frankért vásárolt csipkéket, melyekért 15 százalékot 
kellet t volna fizetni a vámon. A vele együttutazó kereskedő-
nek elárulta t i tkát , és ez azon tanácsot adta neki, hogy rej-
tené prémgallérja alá. A mint a franczia vámhoz érkeznek, 
a kereskedő gyorsan a hivatalszobába ment és az utána las-
sabban jövő nőt azonnal bevádolta. A vámos kérdésére a nő 
nem-mel felelt, azonban a rejtekhelyről csakhamar elővétetett 
a csipke és nem is kapta vissza a nő. Visszatérvén a wag-
gonba, gyanúját nem titkolta el a kereskedő előtt. Asszo-
nyom, mondá a kereskedő, és kezébe 4000 frankot adott, le-
gyen nyugodt, itt van kegyednek pénze. Én föladtam kegye-
det, mivel magamnál is 300,000 fr t . értékű csipke van, mely-
ért 20,000 frt . vámot kellett volna fizetnem. Ezen fogás által 
magamtól minden gyanút elháritván, én 16,000 frankot nyer-
tem, kegyed pedig semmit sem vesztett. — Mit mond erre a 
casuistica ? 

— Napoleonnak a pápa által küldött diszkardról Romá-
ban mitsem tudnak. — Parisban nagy ellenszenvet, sőt moz-
galmat idézett elő Hausman u rnák azon szépitési terve, mely 
szerént a híres temetőt is exproprialni akarta, hogy város csi-
nositási viszketegének út jában ne álljon. A párisiak sokkal 
kegyeletesebbek elhunytjaik iránt, hogy sem ily szándékot 
közönynyel tűrhetnének. 

Szerkesztői tudósitás. 
Ha lapunk valahová több példányban küldetett, a többletnek mie-

lőbbi visszaküldését ké r jük . 
Forró köszönet a mindenfelöl érkezett üdvözletért, szerencsekivá-

na tokér t . Nem tagadhat juk , igen jól eset t a sok jó szívnek több mint ba-
rá t i ömledezése. Deus rétribuât. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a* 
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TARTALOM : Az egyház és a tanoda. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Az 1867-i események stb. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. Vegyesek. 

Az egyház és a tanoda. 
( F o l y Q ^ ^ 

Igaz ugyan, hogy az egyház nem haladhat azon 
értelemben, melyben a mai radikalisok az egyház 
haladását eszközöltetni óhajtnák, t. i. hogy megfeled-
kezve isteni küldetéséről a nyers erő segélyével ni-
vellirozó mai politikusainkkal egy gyékénen áruljon. 
Az egyház erőszak által gátoltathatik ugyan hiva-
tala gyakorlatában ; de azért még sem fog soha meg-
szűnni a világ nagyjait és hatalmasait arra figyel-
meztetni: hogy minden hatalmok Istentől van, — 
hogy alattvalóik testvéreik, — hogy azon hatalom-
ért, melyet Isten rájok bizott, neki felelősek, — hogy 
arra hiva.tvák, hogy Isten jóságát, bölcseségét, igaz-
ságát képviseljék. Az egyház sohasem fog megszűnni 
azt hirdetni : hogy nem a nyers erő, nem a hatalma-
sabb joga határozhatja meg a nyilvános állapotokat, 
hanem — Isten törvénye ; hogy az emberi törvény 
az isteni alá van rendelve; hogy ez utóbbinak kell 
vezércsillagul szolgálni az emberi törvényeknek, 
hogy az emberi törvénynek nem szabad egyébnek 
lennie a kori és helyi viszonyokra alkalmazott isteni 
örök törvénynél. 

Ha az egyháznak ezen szava nem vétetik többé 
figyelembe, ha az örök igazságnak ezen elvei egy bi-
zonyos nép és kor által gúnymosolylyal és megvetés-
sel utasíttatnak vissza, akkor minden esetre nemcsak 
a nyilvános társadalmi életnek keresztény jellege el-
tűnik, hanem a jog helyébe a nyers erőszak, a ke-
resztény miveltség helyébe a pogány bárbárság lé-
pend. Ezen állításunknak legfényesebb illustratioul 
épen mai korunk szolgál, mely nem egyéb a polgá-
rositott ököljog koránál, melyben a siker, a gyutűs 
és chassepot-fegyver és az armstrongágyuk állapít-
ják meg a jogot, és azalatt mig egy haldokló vitéz 
nemzet végvonaglásai teljességgel senkit sem indita-

nak meg, egy üzérkedő zsidó kétes követeléseért ké-
szek az egész világot lángba boritani. A mai állapo-
ta; at, egy becsületes schweitzi polgár dicséretes őszin-
teséggel ekként ecseteli : „mindenki tudja és mindenki 
be is vallja, hogy a hit, a becsületesség és a jó erköl-
csök eltűntek, mindenki bevallja, hogy semmi jót 
sem lehet reményleni mindaddig, mig a vallás elébbi 
üdvös befolyását vissza nem nyerendi, mindenki meg-
engedi és nyíltan be is vallja, hogy lehetetlenség a 
népeket vallás nélkül kormányozni, minthogy a 
puszta észen alapuló politikának minden eszközei 
elégteleneknek bizonyulnak be. De daczára mind-
ezeknek, midőn akörül forog a kérdés: valljon a 
vallásnak, illetőleg szolgáinak megadandó-e a szük-
ségesnek ismert hatalom ? még a tiszteletre legméltóbb 
egyének is azt hiszik, hogy nem lehetnek eléggé óva-
tosak, hogy ezen befolyás fejlődése ellen magokat 
biztosítsák, azon befolyás ellen, melyet mindenki 
szükségesnek tart. Czélt akarnak tehát eszköz nél-
kül ! A philosophismus phrasisai, melyek ma már 
átalános szabályelvekké lettek oly bűvös uralmat 
gyakorolnak fölöttük, hogy nem menekülhetnek töb-
bé varázskörükből. Igen ámitjuk magunkat, midőn 
azt hisszük, hogy a vallás a vele összekötött áldáso-
kat eláraszthatja a nélkül, hogy neki szolgálni és ha-
talmának magunkat alávetni köteleztetnénk. A vallás 
csak azokkal közli kincseit, kik neki hódolnak, és 
eltűnik és tires rémképet hagy maga után azok szá-
mára, kik fölötte uralkodni akarnának. Hasztalanul 
mutatta tehát a tapasztalás, hogy mi az állam vallás 
nélkül? hasztalanul szólt az idő hozzánk is oly bor-
zasztó hangon ! Senki sem akarja érteni szavát ! mert 
csak azok birnak az igazság számára füllel, kik ön-
zésüket, büszkeségüket, testiségöket készek fölál-
dozni." 

A mai fölvilágosodott s annyira magasztalt em-
beri észről ezeket mondja egy épen nem gyauus 
franczia költő: 

Loin que la raison nous éclairé — Et conduise 
nos actions — Nous avons trouvé l'art d'en faire — 
L'orateur de nos passions. — C'est un sophiste, qui 

10 
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nous joue — U n vil complaisant, qui se loue — (A 
tous les fous de l'Univers — Qui s'habillans du nom 
de sages — Le tiennent sans cesse a leur gages — 
Pour autoriser leur travers. 

Az uj, valamint a régi kor is igenis tapasztalta, 
mily csekély befolyása van a bölcsészeti erkölcstan-
nak az emberek szivére. A lelki betegen ezen erkölcs-
tan által épen ugy segittetik, mint a tüclővészben 
sinlődó'n az által, hogy egy szép fölolvasás tartatik 
előtte az ép és erős tüdő természetéről. Az emberi 
kötelmek egyszerű elsorolása által senki sem lesz 
hajlandóbbá azok teljesitésére. Azon száraz és rideg 
tétel „cselekedjél az ész szerént" csak holt őr a szen-
vedélyek által korbácsolt emberi sziv előtt. Ezen 
igazságot elismeri a nagy nevü Franklin B. is, ki 
egy T — y Pista-féle szabad gondolkozású fiatal hon-
fitársának, ki szintén a vallás ostromlása által akart 
emelkedni, a következőket tanácsolja: Besser hätten 
sie ihre Gaben an einem minder gefährlichen Gegen-
stande geübt ! bedenken Sie, dass bei uns ein Jüng-
ling nicht brauche wie bei den Hottentoten, wenn er 
in die Gesellschaft der Männer aufgenommen sein 
will, seine Mannheit dadurch zu beweisen, dass er 
seine Mutter schlägt. Ich würde Ihnen daher rathen, 
den Tieger nicht zu entfesseln, sondern die Schrift 
zu verbrennen, wodurch Sie sich viele Reue und vie-
len Gram ersparen werden. Wenn die Menschen schon 
mit der Religion so sündig sind, was würden sie erst 
ohne Religion sein ? Ich wünsche den religiösen Glau-
ben in der Welt nicht verringert zu sehen, noch we-
niger möchte ich ihn Jemanden rauben ; was uns an-
gelegen seyn soll ist, ihn nur fruchtbar an guten 
Werken zu machen. (Briefe von Philadelphia Wei-
mar 1818). 

De a mindent romboló mai radikalismus, mely 
mindég uj intézményekről álmodozik, mely mindent 
akar, csak azt nem a mit szükségkép kellene akar-
nia, melynek belső lényegét a folytonos változtatás 
és iombolás képezi, — azt igéri; hogy vallás és egy-
ház nélkül jobban fogja nevelni a fiatalságot. De ezt 
igérve nem akarja azt, a honnét ki kellene indulnia, 
és a hova törekednie kellene, és azon alapelvet kí-
vánja érintetlenül föntartatni : „Istenről nem igen 
korán és nem igen sokat szólani." Tehát a külső, az 
érzéki és nem az értelmi embert, a polgárt és nem a 
keresztényt képezi ; és épen azt ápolja és éleszti min-
denkor legjobban, a mit vissza kellene szoritania, ki 
kellene irtania. A tanodákat helyesebben akarja szer-
vezni. Terv terv után készül, de anélkül, hogy az il-
letők Isten bölcseségéhez folyamodnának, mely a 

bölcs tervek egyedüli eszközlője. Az egyháztól elvá-
lasztott tanodának állapotát egy tudós protestáns kö-
vetkezőleg rajzolja : Tanodai ügyeink elpogányosod-
tak, a keresztény elem azokból részint készakarva 
tökéletesen kigyomláltatott, vagy az illetők hanyag-
sága miatt tűnt, el, részint mellékes dologgá változ-
tatva a háttérbe szoríttatott. Tanodáink elvilágiasit-
tattak, és ma már csak oly intézeteknek tekintetnek, 
melyekben a fiatalság a kenyérkeresetre és művé-
szetre készíttetik elő (abrichten) és ez aztán annyit je-
lent mint jó állampolgárt nevelni, mintha valaki jó 
polgár lehetne anélkül, hogy jó kereszténypolgár 
volna, mintha nem a keresztényiség volna keresztény 
államainknak és alkotmányainak valódi alapja és 
támoszlopa." (Krummacher, Christi. Volksschule.) 

A fiatalságot nevelni annyit jelent, mint az öre-
geket képezni, az irás szavai szerént : adolescens iuxta 
viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea 
(Prov. XXII) ; annyit jelent, mint őket ellátni mind-
azokká;, melyek segítségével föntartliassák magokat 
azon korban, midőn minden híjával lesznek és min-
den el fog tűnni lábaik alól. — Szabadjon már most 
kérdeznünk: ki érdemel e tekintetben is nagyobb 
tiszteletet és bizalmat a világ részéről, a mai divatos 
radikalismus, mely életrevalóságát csak romok által 
képes bebizonyitani, és mely az egész világot elébb-
utóbb lángba boritva a régi barbárságra vezeti visz-
sza, vagy az egyház, mely a történelem tagadliatlan 
tanúsága szerént az összes emberi-nemet a barbár-
ságtól megmentette V melynek a világ polgárosítását 
köszöni, és mely nélkül, mint ez épen mai időnk bi-
zonyítja, ismét a régi barbárságba esnék vissza? — 
Minden túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy a ke-
reszténységnek minden világossága és áldása az 
egyház által lett a népekkel közölve, és hogy telje-
sen bebizonyította, hogy ő az Isten-rendelte azon 
életmű, mely által az emberek fölvilágositandók, 
boldogitandók. Mindenütt, ahol az egyház békehír -
nökei megjelentek, megváltozott a föld színe, sivata-
gokból, szántóföldek, kertek; a bárdolatlan termé-
szet fiaiból Isten gyermekei lettek. Minden léptein a 
társadalmi élet, miveltség, szemérem és tisztesség 
virágoztak és a hit és szeretet titokteljes kötelékei 
fűzték össze a családokat és a világ minden népeit. 
Es habár egész életét és működését egyedül a szel-
lemi vakság és romlottság gyógyítására látszott szán-
ni, mégis a betegek és szegények testi ápolására is 
kiterjeszté gyöngéd anyai gondoskodását. Az egyház 
gyámolitotta mindenkor legnagyobb mértékben a 
művészetet és tudományokat, és ő volt az, ki borús 



-M 7 5 H  

időkben a dúló barbárság ellen a tudományoknak 
biztos menedékhelyet adott. — Ám nyissák ki ellen-
feleink a világnak minden könyvtárait, és azt fog-
ják tapasztalni, hogy ezek telvék a tudományok em-
lékeivel, melyek az egyházi lángész nagyságáról és 
hatalmáról szembeszökő tanúságot adnak. Ám nyis-
sanak be a művészet csarnokaiba és ezek is hasonlóan 
azt bizonyitandják, hogy az épitészet-, festészet- és 
szobrászatban is a kath. művészek remekei másokét 
jóval túlszárnyalják. Hol volna ma a világ a keresz-
ténység nélkül? 

Hogy mindezek daczára az Isten nélküli állam, 
Isten nélküli tanodákat, és istentelen emberek, isten-
telen képezdéket óhajtanak, magából értetődik. Mert 
ha a modern államot legbelsőbb lényegében tekint-
jük, ez kény uralmi. A jognak magán kivül semmi-
féle más forrását nem ismeri, és hatalma más korlá-
tot nem ismer annál, melyet a hatalom maga sza-
bott. Az állam joga addig terjed, meddig hatalma. 
A mai állam nem csak az egyháztól, hanem a ke-
reszténységtől is akar emancipáltatni. Midőn a mai 
állam a tökéletes vallási szabadságot kiáltja ki, le-
mond saját rendeltetéséről, melynél fogva az erkölcsi 
eszme valósítására kellene törekednie, és megtagadja 
önmagát. A vallási szabadság magában véve, a ne-
velési szabadság nélkül, képtelenség. De ezen sza-
badság nem egyeztethető meg a divatos állam fogal-
mával. Az egyháznak az állammali hareza napja-
inkban nem egyéb, mint a catholicismus ellenkezése 
— mely a keresztény elveket akarja megmenteni — 
az állammal, mely a vallási és felekezeti érdekeket 
magának akarja alávetni. Csak legalább ne káromol-
nák az igazságot és ne ámitanák a népet. Minthogy 
a vallás soha sem ellenkezik a valódi miveltsésrarel o o 
és haladással; sőt ennek valóságos anyja, miként az 
Isten is minden •inberi miveltségnek kútforrása. E g y 
vallásos és istenfélő népnek azt bizonyítgatni, hogy 
a tanoda a mivelődés okáért elválasztandó a vallás 
és egyháztól, nem jelent egyebet, mint a nép hitével 
és lelkismeretével csúfot űzni. Ki Krisztust nem is-
meri, mit sem ismer, sem a világrendjében, sem ön-
magában; mert Krisztus által jutunk csak Isten is-
meretére, csak ő általa ismerjük meg minmagunkat. 
Krisztusban rejlik minden boldogságunk, erényünk, 
életünk, világosságunk és reményünk. Krisztus nél-. 
kül a bűnnek, nyomorúságnak, sötétségnek és két-
ségbeesésnek vagyunk kitéve, és Isten- és saját ter-
mészetünkben nem látunk egyebet homálynál és 
zavarnál sz. Jeromos szavai szerént: quia noctem 

ignorantiae his, a quibus ipse recessit, reliquit incre-
dulis ! 

Ezen állitásunk igazságát beismerik józanabb 
perczeikben az észistenitők is, kik az által is bizo-
nyitják ügyök kétességét, hogy igen gyakran a név-
telenség kényelmes védfala mögé veszik magokat és 
innét bocsátják mérges nyilaikat a vallás és az egy-
ház ellen. Az ész érdekében kibocsátott müveivel két 
ily névtelen iró nagy zajt okozott néhány év előtt 
Francziaországban. Czime az egyiknek „La valeur 
de la raison;" a másiké „Les Traditionalistes." De 
minthogy lehetetlen az igazságot ugy tagadni, hogy 
annak némelykor, habár akaratlanul is, ne hódol-
junk, az előbbi, minek-utána bevitatta, hogy a ma-
gára hagyatott ész elégséges az igazság kiderítésére, 
végre azon őszinte nyilatkozathoz j u t : „Igaz, hogy 
ezen tanitás ellen ijesztő ellenvetés merül föl a tör-
ténelemben. Ha oly nagy az emberi ész hatalma, 
miért tanusitott oly siralmas gyöngeséget mindany-
nyiszor, hányszor önmagára hagyatott ? Ha van be-
bizonyított tény, ilyen bizonyára az, hogy az ó-kor 
népei azon mértékben estek a legotrombább téve-
lyekbe Isten és az ő tiszteletét, az ember természetét 
és tetteinek erkölcsi szabályát illetőleg, melyben el-
tértek az isteni tanitmány ösvényétől. Minél jobban 
emelkedett a civilisatio más pontokban, annál inkább 
sülyedt az erény és aljasodtak el az erkölcsök." 

A másik igy nyilatkozik : „Az emberi szellem 
legújabb időkben sem mutatkozott képesebbnek, ha 
el akarta lökni az isteni tanitmányt, és csak saját 
fényét követni. A tudományok és civilisatio nagy 
századában a bölcsészek legnagyobb részt a pogány 
tévelyeket élesztették föl, és ha az egyház szövétneke 
kialudt volna, visszaestünk volna a barbárságba. 
Csak egy perezre látszott elhomályosodottnak, s 
mily zavar lőn! Azt állitják, hogy az ész elérvén 
férfi korát és kifejlődésének véghatárát önmaga jár-
hat már és nélkülözheti a vallást. Ámde hol van az 
ország, melyben ily hatalmasnak mutatkozik?" Es 
később ezeket csatolja hozzá: „Senki sem fogja bebi-
zonyíthatni; hogy az ész ma hatalmasabb, mint volt 
azelőtt, könnyebb az ellenkezőt bevitatni. Es valóban 
nem tudjuk, ha mostani bölcsészeink képesek volná-
nak-e maguk lábán járni, ha a religio nem szolgálna 
nekik mentőkorlátul és az ez által ápolt ildom nem 
gátolná önmegbecstelenitésöket." És evvel rekeszti 
be elmélkedését: „Sur la puissance de la raison mal-
gré la theorie voila realité, malgré a logique, voila 
l'histoire, il faut bien se garder de lanier." 

(Folyt.) 
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Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

Hasonló örvendetes jelenségeket szemlélünk ha Olasz-
országra fordítjuk szemeinket. — Grianozzo Manetti (+ 1479) 
V. Miklós Pápa megbízásából leforditá a héber szentírást, és 
az ö Angelonevü fia már gyermekéveiben tanult latinul, görö-
gül és zsidóul. Picus de Mirandola oly jártas volt a talmud-
ban, mint akár a legtudósabb rabbi. A bellunoi születésű Mon-
gajo András számos esztendőkig tartózkodott Damaskusban 
az arab nyelv elsajátítása kedveért, melyet aztán Velenczé-
ben kitűnő sikerrel tanított. 

A pápák közül csak 111. és IV. Pált említjük (1534 — 49 
illet. 1555 — 59), kik még késő korukban folyékonyan beszéltek 
görögül. Román és Flórenczen kívül még Bologna-, Pavia-, 
Velencze-, Perugia- és Ferrarában, általában Olaszhon minden 
nagyobb városában léteztek a görög nyelv nyilvános rendes ta-
nárai. Azok közül, kik a classicus tudományok ápolása és fej-
lesztése körül, kiváló érdemet szereztek, kitűnő helyet foglal 
Aldo Manucci nyomdász,ki majdnem egész vagyonát a remek-
írók kiadására áldozta ; és a nők itt sem maradtak hátra, mint 
péld. Sforza Ferencz fejedelem leánya, ki a latin nyelvet Írás-
ban és beszédben tökéletesen bírta, vagy Vittoria Colonna és 
Casandra Fedele, kik az egykorú költök közt méltán foglal-
nak helyet.1) 

Veronai Guarino Ferrarában tanította a régi nyelvekot 
és a szónoklattant; ugyanő szegény tanulókat fogadott be há-
zához, egyszersmind tartásukról is gondoskodván, mihez ha-
sonlót Vittorino da Feltre cselekedék Mantuában, mindkettő 
csupáncsak „az Isten kedvéért." — Sannazar eposa „De 
partu Virginis" bizonyítja, hogy remek külalak igen is meg-
fér keresztény eszmékkel ; — mellette méltóan emlithető Vi-
dának „Christias" czimü hős költeménye. 

Picus de Mirandola idejében a humanismus már ha-
nyatlásnak indult, a remekirodalom tanulmányozása, mely-
nek eleinte csak eszköznek kellett volna lenni a komolyabb, 
mélyebb tudományok alaki tökélesitésére, immár kizárólagos 
czéllá lett,és a classicus ókor egyoldalú magasztalásának köze-
pette, minden figyelem a külalakra fordíttatván a béltar-
talom nem ritkán szembetünőleg elhanyagoltatott. — A kor-
eszmék eme ferde irányának elleneszegülvén, Picus nyoma-
tékkal védi és dicséri a régi idők alapos, habár külalakra 
nézve nem minden kifogáson fölüli tudományát. „Örökké 
fogunk élni" — igy beszélteti a scholasticusokat — „nein 
ugyan a szőrszálhasogatók oskoláiban, hanem a bölcsek közt, 
ahol nem az képezi a tudományos vita tárgyát, hogy ki volt 
Andromachénak anyja, avvagy mivé lettek Niobe fiai, hanem 
az : mi az isteni és emberi dolgok végoka és czélja. — A ki 
ezen vitákban részt fog venni, csakhamar belátandja, hogy 
az u. n. barbároknak is volt eszök, — de nem a nyelven 
hordták azt, hanem a szivben."2) 

Igy letűnt a humanisták kora is, és legnagyobb részt 
önvétkök által. Már a 16-ík században sürü panaszok hallat-
szottak nagyravágyásuk és dölyfösségök, kölcsönös irigyke-
désök és rágalmazásuk, erkölcstelen irataik és kicsapongó 
életmódjuk, mindenekfölött pedig azon, a bálványozással ha-

' ) Burkhardt , die Cultur der Renaissance in I tal ien, i860- — 
2) Angel. Polit ian. Ep. L. IX. Pici, de hominis dignitate. 

táros magasztalások miatt, melyekkel a régi pogányság vi-
szonyait különbség nélkül minduntalan elhalmozták. — 
Gyraldus szerént3) a humanisták főbb hibái hiúság, meggyő-
ződés nélküli szószaporítás, pedanteria, jellemtelen hízelgés 
fejedelmek, ellenkezőleg pedig legalávalóbb háladatlanság 
mestereik iránt. — Ámbár tagadhatatlan másrészt, hogy a 
humanisták közül ezen korban is kitűnő, hitbuzgóságu és 
nagyérdemű egyházi és világi férfiakkal találkozunk, mire 
nézve elég legyen oly nevek fölemlitése, mint Fra Ainbrosio 
Camaldolese, Niccolo Nicoli, Griannozzo Manetti, Donato Ac-
ciajuoli, IV. Miklós pápa, Vittorino da Feltre, és Maffeo Veg-
gio stb. — De a humanismus ezen hanyatlásának azon álta-
lános tekinteten kívül, hogy minden emberi rendszer bizonyos 
idő múlva túléli magát és a haladó korral többé lépést tartani 
nem birván, lehetetlenné válik, ezen kívül, mondjuk a huma-
nismus bukásának belső öntermészetéből folyó oka is volt. A 
humanismus ugyanis a keresztény szellemnek az ó-korévali 
egybeolvasztását, ha nem is egészen, de mindenesetre e ket-
tőnek kölcsönös áthatását tűzvén ki magának föladatául, nem 
lehetett, hogy a természetellenes frigyek átka rajta is ne 
érvényesüljön, melynek kérlelhetlen logikája csakhamar vég-
letekre szoritá emez irány követőit; és a kik az irály elpo-
gányositásában eleinte csak szépészeti jelenséget láttak, csak-
hamar meggyőződhettek arról, hogy azon viszhatásnál fogva, 
melyet az alak mindenkor gyakorolt az anyagra, emez utóbbi 
is korábban, későbben ama keresztényellenes irány felé fog 
tereltetni, lia a classicitásérti rajongás idejekorán nem szorit-
tatik biztos, józan korlátok közé. Ez nem történt, és a nyelv-
vel együtt az eszmék is elcsábíttattak azon veszélyes lejtőre, 
ahol nincsen többé megállapodás. Fatalismus, astrologia, szó-
val az egész régi pogányság zavaros babonája jelentkeztek 
a régi pogány, egyoldalulag fölfogott, félszegül alkalmazott 
műveltségnek mintannyi mérges gyümölcseiül, — a huma-
nismus bevégzé pályafutását. 

(Folyt.) 

Az 18ö7-ki események cbrnnologicus sorozatban az 
„Unita Catt." szerént. 

E l s ő f é l é v . O 1 a s z o r s z á g. Jan. 16-án. Sciajola 
ministor pénzügyi kimutatása a követek kamarájában. — 17. 
De Villecourt bibornok halála. 22. A sen^us törvényszékké 
alakul Persano pöre ügyében. — 29. A magas ítélőszék ki-
nyilatkoztatja, hogy helye van a pörös eljárásnak Persano 
tengernagy ellen. — 31. Az olaszországi politikai bűnösök" 
nek amnestia adatik. 

K ü l f ö l d . Jan. 1. Az orosz czár ukázai tétetnek közzé, 
melyek a lengyel királyságnak Oroszországbai beolvasztatá-
sát közigazgatási tekintetben meghagyják. 2. A portugalli 
kamarák megújítása. Madridban Serrano tábornok több po 
litikai bűntársával együtt elfogatik. 5. A görög hongyülés 
helyben hagyja a regensségre vonatkozó törvényt, mely 
ideigl. kormány a király nagybátyjára bizatik. — 7. Fran-
cziaországban meghal Larocbejaquelin marquis. 9. A képvi-
selők testülete Washingtonban vád alá kívánja helyeztetni 
Johnson elnököt. 14. Mexicoban a főemberek (notabili) gyü-
lekezetében elhatároztatik, hogy a császárságot fön kell tar-

3) Progymnasmata adv. literatos. L. Burkhard t c. e. 270. 1. 



tani, és a liberálisok elleni harczot folytatni. Párisban elhuny-
nak Ingres festő és Cousin Victor. 16. Londonban a Regent-
Park taván történt szerencsétlenség alkalmával 200 ember 
elvész. 18. Az északi német szövetség államainak meghatal-
mazottjai Berlinben átnyújt ják a porosz koronának a szövet-
ségi alkotmány Poroszország által előterjesztett pontjainak 
jóváhagyását. 19. Hohenlohe herczeg beszéde a bajor kama-
rában, melyben az északi szövetséghezi szorosabb csatlako-
zás kivánata nyer kifejezést oly módon, hogy háború eseté-
ben a bajor sereg porosz vezénylet alá bocsáttassék. — Napo-
leon levele Rouherhez, és rendelet, melylyel a fölirati viták 
eltöröltetvén, helyébök az interpellatio joga adatik, a sajtóra 
és egyesületi jogra vonatkozólag ujabb törvényjavaslatok elő-
terjesztése igértetik. — Gorcsakoff berezeg jegyzéke külföldi 
követeihez Oroszország és a Szentszék közötti diplomatiai 
viszony tárgyában. 20. A franczia ministerium részbeni vál-
tozása Elbocsáttatnak Fould (pénzügy) Randon (had) De 
Chasseloup Laubat (tengerészet) Béhic (földmüvelés ;) ezek 
helyébe lépnek : Roulier (pénzügy ideiglenes) Niel (had) Ri-
gault de Genoully (tengerészet,) Forçade la Roquette (föld-
művelés). 28. A pétervári tartományi gyűlés föloszlatása, a jo-
gait megszoritó ukázok megtámadása miatt. 31. Roveredóban 
és austriai dél Tirolban zavarok. Karam József a maroniták 
feje elhagyván Syriát visszavonul Algirba. 

O l a s z o r s z á g . Febr. 2-án. Az olasz parlament majd 
minden osztályai elvetik Langrand Dumoncean ajánlatát a 
papi javakra nézve. — 5. A porta elégtételt ád Olaszország-
nak a Tamasó-féle hajó ügyében elkövetett sérelemért. 11. A 
meetingek eltiltásának ügyébon tett interpellatio alkalmából 
Ricasoli ministeriuma bizalmatlansági szavazatot kap. 13. Az 
olasz kamarák föloszlatnak. 17. Az olasz íninisteriiunban 
részletes válság. Kilépnek Benti, Scialoja, és Borgati ;) belép-
nek Depretis (pénz) Correnti (közoktatás) Biancheri (tenge-
részet) és Devincenzi (közmunka) 22. Fonello küldetése foly-
tán a pápa az üresedésben levő néhány püspöki széknek fő-
pásztorokat ád. 

K ü 1 f ő 1 d. Febr. 4-én Belcredi elbocsátása után Beust 
báró neveztetik az osztrák cabinet elnökévé 5. Victoria ki-
rálynő megnyitja az angol parlamentet. A francziák kiüritik 
Mexicó fővárosát. 7. Párisban meghal Münk a jeles orienta-
lista. 9. Hong Kongban meghal a természettörténeti jolos ta-
nár Defilippi. A hivatalos lap jelenti, hogy kérte s mégis 
kapta a halotti szentségekkeli ellátást. 14. A franczia kama-
rák megnyitása trónbeszéddel. 15. Irhonban a féniek nagy 
mozgalmakat idéznek elő. 18. Austriában császári irattal ki" 
jelentetik, miszerént a birodalomnak dualisticus alaponi szer-
vezése eldöntetvén, és a magyar önálló ministerium engedé-
lyeztetvén, a rendkívüli Reichsrath egybehivása czéltalan. 
19. Francziaországban a sárgakönyv előterjesztetik. 20. Men-
toneban István osztrák főherczeg, Magyarország volt nádora 
meghal. 24. Az északi német szövetség parlamentjének meg-
nyitása királyi beszéddel. 

O l a s z h o n . Mart. 10-én. Választások Italiábau. 22. 
Olasz parlament megnyitása trónbeszéddel. 23. Floronczben 
meghal a firenzei hegedüiskola vezetője Giorzetti Nándor. 27. 
A pápa ismét több püspököket nevoz Itáliában. Mari az alsó-
ház elnökévé választatik. 31. Turinban meghal Gallina 
senator. 

K ü l f ö l d . Mart. 3-án. Miklós nagyherezog egy Péter-
várt tartott lakomán poharat emel a Candiában küzdő görög 
önkénytesek jólétére. 6. Berlinben meghal Cornelius festő. 7. 
A féniek által ujabb zavarok támasztatnak. — A nagyhatal-
mak követelik a portától, hogy a keresztény alattvalóinak 
igért engedményeket teljesítse. 10. Zsófia a szász király huga 
meghal. 14. A magyar ministerium esküjét teszi le. 16. Mexi-
conak a francziák általi kiürítése befejeztetik, Juarez csapa-
tai nyomukban, és közelitenek a fővároshoz. 18. Hosszas vi-
tatkozás után a franczia kamara Thiers által a külügyre vo-
natkozólag tett intcrpellatióját elvetvén napi rendre tér. 19. 
De la Puente bibornok meghal. A bajor hivatalos lap a Ba-
jor és Poroszország közötti szövetségi szerződést hirdeti. Ha-
son szerződést kötött Baden. 

O l a s z o r s z ág . Apr. 1. Persano megjelenik a magas 
törvényszék előtt. 4. Ricasoli minister elbocsáttatik. 11. Ra-
tazzi veszi át a kormányt. 15. Persano méltóságátoli megfosz-
tására Ítéltetik. 17. Paviában meghal Panizza senator. K ü l -
f ö 1 d. Apr. 1. A párisi világkiállítás megnyitása. 4. Walevszky 
utódjává a törvényhozó testület elnökségében Schneider lesz. 
16. Eszaknémetszövetség parlamentje helybenhagyja a szö-
vetségi alkotmány tervezetét, 17. Az északnémet szövetség 
parlamentje bezáratik. 29. A porosz kamarák megnyittatnak. 

O l a s z o r s z á g . Május 9-én. Ferrara pénzügyéri ki-
mutatása. 30. Az aostai herczeg házassága Delia Cisterna 
herezegnővol. — K ü 1 f ö d. Maj. 9-én. A nagyhatalmak meg-
bizottjai. Londonban összeülnek a luxenburgi kérdés ügyé-
ben, melynek semlegesítése elhatároztatik. 11. A Luxen-
burgra vonatkozó szerződés aláiratik. 13. Davis, az egykori 
déli államok elnöke, kezesség mellett szabadon bocsáttatik. 15. 
Lopez árulása folytán Queretaro és Miksa császár a köztársa-
ságiak hatalmába kerül. 22. Az osztrák Reichsrath megnyi-
tása. Császári beszéd hirdeti a Magyaroszággali kibékülés 
megtörténtét, 

O l a s z o r s z á g . Jun. 8-án Turinban De Sonnaz tábor-
nok meghal. 20. 200 fiatal ember megkísérti a pápai határo-
kat átlépni. 29. Sz. Péter centenáriuma Romában nagy iinne-
pélysséggel megtartatik. K ü l f ö l d . Jun. 1. Párisban az orosz 
czár, és porosz király találkoznak. 6. Bcrezovszki merénye a 
czár élete ellen. 8. Ferencz József Magyarország királyává 
koronáztatik. 10. a magyar emigránsoknak viszatérhetési en-
gedély adatik. Altalános amnestia Magyarországon. 19. 
Miksa császár agyonlövetik. 28. Schwarzburg Rudolfstadt 
uralkodó herczegének halála. 30. A török Sultán Párisba ér-
kezik. Beust az osztrák birodalom korlátnokává neveztetik. 

M á s o d i k f é l é v . O l a s z o r s z á g . Jul. 3. Fer rara 
lemondván a pénzügyi tárczáról ezt a cabinet elnöke Ratazzi 
veszi át. 7. Az olasz és spanyol kormányok között kötött 
postaszerzödést jóváhagyó törvény kihirdettetik. 21. A köve-
tok kamarája jóváhagyja az 1867. évi költségvetést. 28. A 
követek kamarája hosszas vitatkozás után helybenhagyja az 
egyházi javakra vonatkozó törvényt. 29. Nigra Florenczbe 
hivatik a ministerium által. 30 Roppant zivatar nagy károkat 
okoz az Udine melletti Palazzolóban. 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MÜNCHEN, jan. 10-én. A „Pastoralblatt" czimü me-

gyei közlönyünk fölhívást intéz a katholikus napi sajtó pár-
tolására és előmozdítására irányzott egyesület alakitása ügyé-
ben, melyben a sajtóbizottmány a katholikusokat fölszólítja, 
hogy lépjenek a sajtóegyletbe, és ennek működését minden 
módon terjoszszék. A bizottmány élén gróf Zinneberg Areó 
áll mint első elnök. Az egylet alakitása következőkép indo-
koltatik : „Hogy a katholikusellenes sajtó semmiféle eszköz-
től sem riad vissza czéljainak elérésére, hogy a hazugság, 
rágalom, elferdités fegyvereitől sem irtózik, csakhogy a ka-
tholikus egyházat minden elveiben és összes nyilvánulásaiban 
lealacsonyítsa, gyanúsítsa, megutáltassa, eléggé ismeretes. — 
Szemben ezen tényekkel egyedül csak sopánkodni, a világ 
romlottsága fölött jajgatni, siránkozni nem elég, itt tevéke-
nyeknek kell lennünk, az ellenséget saját terén, és az általa 
használt fegyverekkel — tollat tollal, a sajtót a sajtó terén 
— kell megtámadni, csak a tiltott eszközöket, hazugságot, 
rágalmat, elferditést fogjuk mindenha kerülni. 

Ebben a katholikusok mindannyian megegyeznek IX. 
Piustól, egyházunk fejétől kezdve le egész az utolsó laikusig. 
Dicsőén uralkodó pápánk maga ajánlotta a katholikus sajtó 
szervezését az istentelen és egyházellenes sajtóval szemben, 
— és pártolja, mennyire tőle telik. Az olasz katholikus sajtó 
legkitűnőbb közege az „Unitá cattolica" minden számának 
homlokán nyomatja ki IX. Pius bátorító szavait, melyeket e 
lap szerkesztőségéhez 1863-ki aug. 20-ikán intézett: „tartsd 
meg híven fiam ! a szentszék iránti ragaszkodásod érzelmeit, 
és folytasd bátran az istentelenség ellen megkezdett harczot." 
Más lapokhoz is intézett már ő szentsége bátoritó szavakat, 
és sokszor nagylelkű adományaival istápolta azokat. 

A katholikus sajtónak az egyház feje általi méltatása 
szükségkép utánzásra fogja indítani az egyház még élő tag-
jait , és már is nem csak egyesek, de egész társulatok nyilat-
kozataiban is viszhangra talált. A kath. némethoni társula-
toknak legutóbbi, Insbruckban tartott közgyűlése a kath-
sajtó pártolását czélzó egyletek alakítását melegen ajánlotta. 

Minek folytán már is Németország több egyházi me-
gyéiben hasonló sajtóegyletek alakultak, és e vállalatokat a 
mult évben Fuldában egybegyűlt kath. püspökök jóváhagy-
ták. E művön tehát az egyház áldása, és jóváhagyása va-
gyon, azért létesítéséhez bátran kell fogni. Ily czélból a mün-
chenfreisingi érsek által alakított bizottmány az érseki me-
gye minden hivoit fölszólítja. „Lép jenek a katholikusok sajtó-
egyletbe, és támogassák minden telhető módon annak műkö-
dését és terjesztését." 

Az érsekilcg helybenhagyott alapszabályok következők : 

1-ör Az egyletnek czélja a katholikus napisajtó ügyének elő-
mozditása. 2-or Az egylet ezen czélja nem politikai. 3-or Az 
egylet tagjai kötelezik magokat, a) évi pénzbeli járulékokra 
— évenkinti legalább 1 forintnyi fizetésre, melyek részlet-
ben, april és october első napjain fizetendők ; b) journalisticai 
közreműködés, levelezések által az egylet czéljait istápolni; 
c) példával, szóval és tettel a katholikus sajtó közegeit ter-
jeszteni, az egyház-ellenes lapoknak pedig ellene működni. 
4-er Az elnök ez egylet élén álló bizottmány üléseit, az egy-
let ügyeinek megvitatására és intézésére egybehivja. Éven-

ként a megyének a bizottmány által kitűzendő helyén köz-
gyűlés tartatik, melyben a bizottmány működéséről, és a 
pénz liovaforditásáról számot ád, illetőleg jelentését teszi. 

Üdvözöljük a megalakult egyletet, mint annak tanúbi-
zonyságát, hogy tanultunk az ellenségtől, és fölfogtuk, hogy 
azt saját fegyvereivel kell leverni. A katholikusellenes lapok 
máris zajt ütnek, és gyalázzák ezen egyleteket. Természetes, 
tudják ők mért, de elfeledik, hogy ők azok, kik a kath. sajtó 
szükségességét velünk megértették. Ok gyújtották meg tá-
borunkban e szövétneket, az egyházi intézmények é3 szemé-
lyek elleni határtalan izgatás által, és vak dühök által gon-
doskodni fognak arról, hogy e szövétnek ki ne oltassák, mig 
végre belátandják, hogy szemtelen vakmerőség az egyház 
ügyeibe betolakodni, közegeit gyalázni, és hogy már többé 
nem a legolcsóbb dolog : a katholicismus költségén egy bot-
ránykedvelő közönséget mulattatni. 

PÁR1S, jan. 5-én. Philippe, a francziaországi iskolatest-
vérek főnöke, a hadsereg ujjászervezésérőli törvény ügyében 
következő figyelemreméltó jegyzéket tette közzé. „Már az 
1866-ki február 16-án kiadott, az ujjonczozásra vonatkozó 
ministerialis rendelet, amint a tapasztalás tanitja, igen káros 
volt az elemi oktatással foglalkozó kath. congregatiókra, 
mindazonáltal az úgynevezett szabad számok által, melyeket 
minden sorshúzás adott nekik, egyidőre legalább némileg, ha-
bár nehezen kielégíthették szükségeiket. A keresztény isko-
latestvérek például minden húzásnál 300 összeirottak közül 
120 —123 jó számokat nyertek, melyekkel rendelkezhettek. 
Máskép leend éz az u j katonai törvény uralma alatt, mert 
épen azon fiatal emberek, kiknek a jó számok jutnak, azok, 
k ik az úgynevezett mozgo nemzetőrök szolgálatára szükség-
képen meghivatnak. Sőt, miután emiitett törvénynek vissza-
ható ereje leendne az 1863—64—65-ik korosztálybeliekre, 
testvéreink közöl ötszázan, kik a felülvizsgáló tanácsok által 
minden szolgálattól fel voltak mentve, szintén a mozgó nem-
zetőrség szolgálatára hivatnak, és kényszerítve leendnek a 
fegyvergyakorlatokban részt venni. A családokra nézve eme 
törvény kihirdetésének napjától fogva azon gyászos követ-
kezmény álland be, hogy azonnal kényszerítve leendünk 
vagy 500 osztályt becsukni, és igy több ezer gyermeket el-
hagyni, mert nem leendünk képesek az elhagyott állomáso-
kat betölteni. Azután a fiatal emberek, kik a fegyvergyakor-
latok ideje alatt világi öltönyben mindenféle emberekkel jön-
nek közlekedésbe, elvesztendik hivatásukat, nem találván 
semmi kárpótlást azon áldozatokért, melyeket reájok a szer-
zetesi élet és tanítás ró, és igy majd visszatérvén inkább csa-
ládjaik körébe, betölhetlen ürt hagynak magok után. Ez ok-
ból ujonczaink alig leendnek. Mindebből kitűnik, hogy a nagy 
Napoleon által oly dicső módon visszaállított keresztény is-
kolatestvérek intézménye lassan de elkerülhetlenül meg fog 
szűnni az uj katonai törvény folytán. Hasonlóan mindazon 
congregatiók, melyek példánk szorént szervezkedtek. Annyi 
bizonyos, hogy amint már fönnebb emiitők, nagy sajnálko-
zásunkra, és bizonyosan sok családnak is fájdalmára a tör-
vény kihirdetése napjától fogva legalább is 50Ü tanosztály 
megszüntetésére fogunk kényszeríttetni, és lassú halállal ki-
múlásra kárhoztattatni. Meggyőződve arról, hogy sem a kor-
mány sem a törvényhozó testület nem akarja az államnak 
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is annyi hasznot hajtó, szolgálatot tevő tanítással foglalkozó 
congregatíokat megszüntetni egész tisztelettel vagyunk bát-
rak kérdeni : ha nem volna-e lehetséges az általunk jelzett 
veszélyt elhárítani, és eszközökről, módról gondoskodni, mely 
által lehetővé tétetnék, hogy fiatal testvéreink tölök telhető 
minden buzgalommal ezután is osztatlanul szentelhessék te-
hetségeiket, és idojöket a gyermekek és reájok bizott felnőt-
teknek is oktatására ? Nem volna-e lehetséges azon törvény 
második szakaszának 4-ik czikkelyéhez, mely a mozgó nem-
zetőrség csapataiba fölveendő fiatal emberek osztályait meg-
határozza azon módosító szavakat illeszteni, melyek szerént 
kivétetnének : mindazon tanítók, és ezeknek világi vagy va-
mely congregatióhoz tartozó ama segédtanítói, kik tényleg 
működnek az oktatásban, és legalább 40 tanonczból álló osz-
tályt vezetnek. Páris, decz. 18. 1867. a keresztény iskola-
testvérek főnöke F . Philippe. 

AMIENS, jaii. 5-én. A franczia közoktatási ministe-
rium, mint másutt, ugy városunkban is fiatal leányok szá-
mára felsőbb úgynevezett normális tanfolyamot nyittatott, 
és bizonyos számú ösztöndijakat rendelt, és csatolt e tanodá-
hoz, és pedig szaktudósok, vagy valamely tanügyi tanács ki-
hallgatása, és a fejedelem előleges beegyezése nélkül. Valljon 
nem a ministeri önkény uralma ez, ministeri felelősség nél-
kül ? Az igy alapított ösztöndijak megütközést szülő része 
abban fekszik, hogy a segélydijak a tanodához vannak kötve, 
és nem a tanonczok személyéhez. Ha a gyermek szülei má-
sutt, mint a közigazgatás által önkényileg kitűzött helyen 
akar ják neveltetni, a gyermek elveszti ösztöndiját, ha a ta-
noda a józan közvélemény előtt el is vesztené hitelét, nem 
veszti el az alapított ösztöndijakat. 

Föl akarom deriteni az intézmény helytelenségét egy 
példa által, mely nem a jelenből vétetett, s melyre azért a 
személyekrei czélzás gyanúja nem fér. Körülbelől husz év 
előtt a kitűnő tudós Cauchy, kit a császár politikai esküté-
telétől fölmentett, hogy a társadalom ne nélkülözze hasznos 
szolgálatát, velem együtt egy hét éves fiu körül érdekelte 
magát. A fíu az elemi mennyiségtanból pályavizsgálatot áll-
ván ki sikeresen, a párisi gróf őt egy meghatározott collegi-
umban, ösztöndíjban részesité, miután azonban ezen intézet 
szelleme nem felelt meg sem a szülőknok, sem a védőnek, 
kérelmeztek, hogy engedtessék meg a segély élvezete vala-
mely más intézetnél. A kérés teljesítése megtagadtatott. 

Igy történik, hogy a közönség jobb részo által sokszor 
méltán vádolt, elhagyatott intézetek ily ösztöndijak, alapít-
ványi helyek (bursák) által tartatnak főn. A verseny egye-
netlen nem csak az állami és a szabad intézetek között, ha-
nem az előbbiek között is. A dolgok ezen állapota nemcsak 
a közoktatásra ártalmas, hanem méltánytalan is, mert ama 
bursák a közadóból kerülnek ki ; azok, kik a szabad tanítás 
mellett vannak, fizetik ezen adót, anélkül, hogy részesülné-
nek a jótéteményekben. Mért nem adatnak inkább, és köt-
tetnek ezen ösztöndijak a becsületesen tanuló gyermekek 
szomélyeihez és mért inkább a tanodához V A közoktatás az 
előbbi esetben általánosan fölbátorittatnék, serkentetnék. A 
szülők megelégedése, és a józan közvélemény rendelkeznék 
közvetve ama bursákról, és ez volna az igazi, természetes, 
és nem hamisított suffrage universel. Továbbá mért nom 

adnak a tanitással foglalkozó különböző testületeknek jogot 
tanitási rangfokozatot oszthatni ? A közvélemény igazságot 
szolgáltat ily tanképesitéseknek. Azt mondják teszem, egy 
oxfordi baccalaureus többet vagy kevesebbet ér ; a löweni 
tudorok alapos és józan tudománynyal bírnak. A verseny ez 
által sokat járul a tudományok emeléséhez, fejlődéséhez a 
tanítás változatossága folytán. Elég, ha a politikai hatóság 
nem engedi a társadalom alapelveinek megingattatását, erre 
őrködni kell, nehogy a tanszabadság, mint Belgium több 
helyein szabadossággá fajuljon. 

Összefoglalva a mondottakat, kitűnik, miszerént 1-ör. 
Egy ministeri határozat meghatalmazás, ellenőrzés, és indo-
kolás nélkül nem nyújt elegendő biztositékot bursák alapí-
tására nézve, mely természeténél fogva nem átmeneti köz-
igazgatási cselekvény, hanem a közadó ujabb, és állandó 
igénybevétele ; 2-or. A rangfokozatoknak nyújtása egyetlen 
egy tanítótestület (államogyetenf) által a többiek kizáratását 
foglalja magában. Ezen kizáratás nemcsak azokra terjed, 
kik a szabad tanítás mellett kitűnően működhetnének a tan-
ügyi téren, de azokra is, kik ily tanításban részesülhetnének ; 
3-or. A bursáknak, ösztöndijaknak, melyek a közadóból fe-
deztetnek, egy tanodávali kizárólagos egybekötése nem csak 
elvbon igazságtalan, hanem gyakorlatilag ártalmas a közok-
tatásra, melynek versenyét és haladását gátolja. 

Végre az o megjegyzésekből folyó következménye a 
Francziaországban létesítendő oktatási szabadság, és szabad 
ogyetemek alapításának megengedése. Kell, hogy az ily 
egyetemek azután a szerzett érdemek szerént a közvélemény 
által, annak nyilvánulásai folytán részt nyerjenek a nyilvá-
nos, állami segélyezésben is, és az általok osztandó fokok 
annyi bocset, mennyit a közvélemény azoknak tulajdonit. 
Meg fognánk látni, mennyire növekedhetik és terjedhet az 
embert nevelő tudomány. Mi részünkről nem tartunk a ver-
senytől. 

IRODALOM. 
„G-eschichto der biblischen Literatur und des jüdisch-helle-
nistischen Sehriftthums." Historisch und kritisch behandelt 
von Dr. Julius F ü r s t , Prof. an der Universität zu Leipzig. 

Erster Band. 1867. 
(Vége.) 

Ábrahám életében kiváló esemény a kísértés, mely egy-
szülött fiának föláldozását kívánta. Mivel az ös atyának hite, 
bizodalma föltétlenül nyilatkozott azon készségben, melynél 
fogva habozás nélkül, határozottan teljesíteni volt hajlandó 
az atyára rótt legterhesb kivánatot is, és emiatt ismételtet-
tek, tüzetesebben meghatároztattak az ígéretek, melyek az 
izraeliták eseményeinek, vágyainak okát, egyszersmind for-
rását is képezték, szerző ezt is mythosnak mondja. „Der 
Zweck dieses Mythos ist, theils den Erzvater als Muster des 
strengen Gottesgehorsams und der Ergebenheit, theils als 
ersten Abschaffer der Kinderopfer, wie sie zu seiner Zeit 
schon boi den Phönikern in Kanaan und in den Kolonion bei 
Ammon und Moab, bei den arabischen und aramäischon Völ-
kern vorkamen, darzustellen. Aehnlich berichtet der grichi-
sche Mythos, wie Agamemnon in Aulls seine Tochter Iphi-
genia der Artemis opfern wollte und dann durch göttlicho 
Fürsorge einen Hirsch dafür empfing." Mások Ábrahám 



szándékából épen az ellenkezőt akarják kimagyarázni, mint-
ha tudnillik ö is Molochnak akarta volna föláldozni fiát, és 
az ő példájára az emberáldozat később is szokásban lett 
volna a zsidóknál, mint ezt Jephtenek fogadalma és annak 
teljesítése bizonyítja. Az írás Ábrahámra vonatkozólag nyíl-
tan kísértésről szól, távol van tehát minden Moloch-féle ál-
dozattól. 

Mint Ábrahámnak, ugy Izsák-, Jakobnak élete is telve 
van mondával, és ha szerzőre hallgatunk, ha ezen személyek 
nem egészen regék, a mi szorosan történelmi volna életük-
bon, alig figyelemre méltó. Történtek vagy nem történtek 
ezen patriarcháknak tett ígéretek, mindegy, annyit megen-
ged, hogy a Palaestina földje iránti vágy mélyen gyökered-
zett az izraeliták szivében, és elég volt a legnagyobb nyo-
mor, elnyomatás idején is ezen hurt érinteni, hogy a nép föl-
lelkesüljön és a leghösiesb tettekre szánja el magát. Innen 
kell származtatni a sikert is, mely Mózes vállalatát koszo-
rúzta a népnek Egyptomból való kivezetésében. Szerző sze-
rént nem a bibliában regélt csapások és rendkivüli dolgok 
kíséretében vagy következtében történt izraelnek kivonulása 
Egyptomból ; sok véres lázadásnak volt az eredménye, mely 
nem is oly rövid idő alatt következett be ; honnan tudja ezt 
szerző ? azt természetesen ily criticustól kérdezni nem sza-
bad, elég, hogy ő állítja. Manetho legalább a koszt vagy pok-
losságot mondá okául a zsidók kiűzetésének Egyptomból ; 
ámbár, ha ily okból történt az elbocsátás, miért ment utánok 
Pharao egész seregével, hogy ismét visszakényszeritse őket 
országába? szerzőnk azonban illőbb okot keres a lázadásban, 
és hosszas csatákban, melyek végre Izrael szabadulását ered-
ményezték. Mégis egy pillanatra megszállja őt is a rendki-
vüli események iránti nyilatkozási vágy, és nem idegenkedik 
elismerni, hogy Mózes részéről a varázsolásnak is lehetett 
némi befolyása az izraeliták megnyerésében terve kivitelére; 
mondja tehát, hogy Mózes az egyptomi papok titkaiba be 
levén avatva azoknak bűvös mutatványaival hatott a népre. 
Igen, hacsak a népre hatott volna ; de hatott Pharaonak leg-
ügyesebb varázsolóira, ugy hogy ezek is kénytelenek voltak 
fölkiáltani : Digitus Dei est hic ! Hatott Pharaora oly csapá-
sok által, melyeket a varázsolók nem tudtak utánozni, nem 
voltak képesek meghiúsítani, habár rendesen előre meg is 
mondá Mózes azoknak bekövetkezését. Igen ám, de ez mind 
mese, mintha Mózes ezt Pharao és varázslói előtt tette volna ! 
Ki beszélhet okosan az ily criticussal ? ! 

Ez a színvonal, melyen a bibliai tudomány áll napja-
inkban ; ilyen az irány, melyet a kritika követ, és melylyel 
a népet is meg akar ja barátkoztatni. A keresztény érzület-
nek, a hitbeli meggyőződésnek megszilárdítására, emelésére 
alkalmas eszköz-e az, midőn mindaz, mit valaki eddig hitt, 
és mit hitének alapjaul vett, csak mondának, regének hirdet-
tetik, a könyvek könyve pedig csak mint regetár kezeltetik ? 
nem nehéz megítélni ; valamint igen könnyű belátni, hogy a 
szentkönyvek ily tárgyalásához sem különös előkészület, sem 
nagy ész és mély Ítélet nem szükséges, mert nincs könnyebb, 
mint önkénytesen fölállított elvek szerént valamely könyv-

ből kiszedni tartalma nagy részét, és azt mondani : ez mind 
rege, hasonló azokhoz, melyek másutt is, habár más alakban, 
előfordulnak. Midőn Istennek minden jótéteménye tagadtatik 
vagy megvettetik, nem csuda, ha frivol megtámadásban, bá 
násmódban részesülnek a szentkönyvek is, melyekbe üdvünk 
felől gondoskodó irgalmának kincseit rakta le. Ily eszközök-
kel, ily módon viv a tudomány a hit ellen ; ront, a mi igen 
könnyű, de építeni nem tud, mert nincs igazság benne. 

Pollák. 

VEGYESEK. 
— A fmlgu herczeg-primás a pesti kath. legényegylet 

évi szükségeinek fedezéséi-e 200 forintot méltóztatott ado-
mányozni. 

— A herczeg-primás körlevelei közül kiemeljük: Archi-
Episcopi monita ac vota, (uj évre) — De pia unione, quae 
Apostolatus orationis compellatur. — Ext ra casum necessi-
tatis sacramentales confessiones in Ecclesia et in sede confes-
sionali exeipiendae. — Ajánlani kegyeskedik a pécsi „Ka-
lauz" czimü szakközlönyt is. 

— W e n c z e l Gusztáv és Jedlik Ányos egyetemi ta-
nárok az irodalom és tudományos művelődés terén szerzett 
érdemeik elismeréseül ő cs. k. ap. Fölsége által k. tanácsosi 
czimmel diszittettek föl. 

— M e n n y e i Józsefnek „Nevelés és tanitástan" czimü, 
és a pesti theol. kar által díjazott müvét a nm. közoktatási m. 
ministerium képezdei segédkönyvül, söt mint további képzési 
eszközt tanítók és növendékpapok számára is alkalmasnak 
ítélte. (P. H ) 

— Az Ung. Lloyd valami ujat tud a pápáról ; mintha 
t. i. a szentséges atya és a Consulta tagjai közt hevesebb föl-
lépés történt volna, mivel a szentatya azon megjegyzést tette, 
hogy az illető urak reverendája egy kissé rövid. À consulta 
tagjai avval mentették magokat, hogy Roma utczáiigen pisz-
kosak levén kénytelenek rövidebb öltönyt viselni. S valljon 
mit felelt a pápa : „Perche non portate le girelle come le 
donne, e non le tirate su quando e fango ? azaz miért nem 
viseltek zsinórokat, mint a hölgyek és húzzátok föl mikor 
sár van ? 

— K e t í e 1 e r mainczi püspök ily röpiratot adott ki : 
„Die öffentliche Beschimpfung der kath. Kirche auf der 
Bühne." Alkalmul a „Gute Nacht, Hanschen"-féle darab 
szolgált, mely az ottani színházban adatván szemtelenül tá-
madta meg a kath. érzületet. — Ily okból nálunk is elkelne 
egy-két röpirat. 

— A P. H. szerént a „N. fr Presse" följajdul, hogy rö-
vid idő óta már 8 zsidó keresztelkedett meg Bécsben. 

— A franczia püspöki kar és Duruy közoktatási mi-
nister közt erős vita támadt a ministeri terv miatt, mely a 
nőket is föl akarná menteni a vallási oktatás alól fensöbb mi-
veltség szine alatt. A hős Dupanloup újra síkra száll, és leg-
újabb iratának előszavát az „Union" már közlötte. Nem ké-
telkedünk, magyar fordításban is meg fog jelenni. 

Kegyes adakozás. 
Az ipoly-bolyki s pinezi hivek ö szentsége vitéz hadseregének : 

1 régi ezüst tal lér t ; 1 régi húszas t ; 2 negyed fort , ezüstben és 16 forint 
papírban. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Gíilgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halp iacz és aldunasor sa rkán 9. sz. a. 



r a 
Megjelenik e lap heten-
kint ké t szer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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laputeza 5. sz.) s Kocsi 
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I. Félév. 1868. 

TARTALOM : Az egyház és a tanoda. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Az 1867-i események stb. — Egyházi 
tudósítás. — Vegyesek. 

Az egyház és a tanoda. 
^ ^ J F o l y t ^ . 

Az észnek, a keresztény vallással való szakítá-
sának következményei oly csúfos kudarczot és oly 
mély sülyedést tüntetnek föl, hogy ezen tényben 
egy u j törvény nyilvánul, azon törvény, melynél 
fogva az emberi ész csak addig marad ép, tökéletes 
és tiszta, ameddig egyesülve marad a felsőbb vilá-
gossággal és azon isteni erővel, melyet a keresztény-
ségben találhatni. A XVIlI-ik századig — úgymond 
Lamennais — nem létezett oly állam, mely rend-
szeresen istentelen lett volna, nem létezett oly tör-
vényhozás, mely a kötelmek alapja megsemmisíté-
sével önmagát semmisitette volna meg, mely az em-
bert felsőbb méltóságából kivetkeztetve állattá ala-
csonyította; — mely az ember születésében nem lát 
egyebet, a nem szaporodásánál; a házasságban nem 
egyebet a nemzés kedvéért kötött szerződési viszony-
nál, a halálban semmi egyebet a végleges megsem-
misülésnél. Idáig jutottunk a fölvilágosodás által! 
ezt nevezzük a polgárosodásbani haladásnak ! Most 
immár büszke lehetsz édes hazám ! emeld föl fejedet 
és tekints szánakozólag azon barbár országokra, me-
lyekben az állam még Istenben hisz és hitet vall, 
melyekben a gyermek, midőn e világba belép, meg-
áldatik, megszenteltetik és az isteni könyörületesség 
oltalma alá helyeztetik; melyekben a házasságok 
még Isten előtt köttetnek és Tőle veszik a szentesí-
tést, melyekben a halál, valamint az igaz, ugy a bű-
nös emberre nézve is nem a dolgok végének tekin-
tetik, hanem átmenetnek a maradandó léteire. Háláld 
meg törvényhozóidnak, te ily előítéleteken már fö-
lülemelkedtél, az Isten törvénye alól fölszabadulva, 
hatalmas léptekkel sietsz a társadalmi tökély elét 
Csak még rövid, igen rövid idő szükséges, és bölcse-
ségednck végső gyümölcseit is élvezendjük, mely 

arra oktatja az embereket, hogy a mult nem egyéb 
parányi pornál, a jövő nem egyéb az örök sirnál, 
hogy ugyanez által az emberek kötelességeik telje-
sítésére és azon áldozatokra ösztönöztessenek, melye-
ket az erkölcs követel." (De la religion considérée 
dans ses rapports Paris 1825.) Azért az emberi szel-
lem fitogtatott haladásáról igen elmésen jegjjzi meg 
egy franczia bölcsész : jamais on n'a autant parlé des 
progrès de l'esprit humain, ni vu autaxit" d'hommes 
égarés ; est ce que le progrès des esprits n'empêche 
pas leur egarement ? on serait ce cet égarement môme, 
quel'on prend pour un progrès? 

Es mi volt ezen istentelen tudománynak a gyü-
mölcse ? ezen kérdést ekkép fejti meg egy nagy nevű 
német tudós, ki különféle utakon kereste az igazsá-
got, mig azt végre lelke nyugalmával együtt a kath. 
egyházban föllelte : das Ergebniss (der gottlosen Wis-
senschaft) war ein welker, aller wirklichen Erkennt-
niss baarer Roman, in dem sich nicht nur die Wider-
sprüche, sondern auch die baaren Unmöglichkeiten 
in's Unendliche häuften. (DieAskesis. Freiburg 1862) 
Cicero is már azt jegyezte meg : haud scio an pietate 
adversus deos sublata, fides etiam et societas liumani 
generis tollatur. Superstitione quod gloriari soletis, 
facile est liberari, cum sustuleris omnem vim deorum 
(L. I. de nat. deor.) De mi fölvilágosítandó maradhat 
még azok számára, kik mindent eldobtak magoktól? 
hova akarnak haladni? rendszerök lejárta magát, 
híresztelt világosságuk csak sötétség, s nyomozásuk 
és törekvésök eredménye chaossá válik. És ez az u j 
reform ; a mi eddig volt és minek ezeréves jótékony-
sága bebizonyult, az szétromboltatik, de helyette 
nem épül semmi. Az álfölvilágosodás mindenkor 
megrontotta a népeket, mert, midőn az értelmet mű-
veli, megrontja a szivet és a tépelődés mellett eltűnik 
az igazság, az érzékiség bujálkodik és mindég hatal-
masabb, szemtelenebb lesz. De mit is volna képes a 
mai istentelen tudomány helyest fölmutathatni? azon 
tudomány, melynek lényegét a puszta tagadás ké-
pezi, Renan-nak példája szerént; ki azt mondja: a 
mi pedig a vallásnak alapkérdését t. i. a természet-



fölötti kinyilatkoztatás ténye kérdését illeti, ennek 
tárgyalásába soha sem fogok bocsátkozni; — és ha 
kérdjük őt miéit? azt válaszolja: mert az ily kér-
désnek tárgyalása nem tudományos dolog, mivel a 
független tudomány ezen kérdést eldöntöttnek te-
kinti. íme itt áll előttünk a mai keresztény-ellenes 
tudománynak valóságos titka. Az úgynevezett „tu-
domány" minden bizonyítás nélkül az igazságnak 
tagadását egyszerűen igazságnak teszi föl és aztán 
azt jelenti ki, hogy csak is azok érdemlik a tudomá-
nyos embernek elnevezését, kik ezen tagadásban 
eleve vele egyetértenek, és csak ezen hatalmas szel-
lemek, szabad-gondolkozásuak, vagy amint ma őket 
nevezni szokták, a szabad, független tudomány em-
berei, képviselik a független, a haladó tudományt, 
a tudományos haladást. L'état c'est moi, igy szólt 
XIV. Lajos. Én vagyok a tudomány, igy szól Renan 
és társai, és aki ezen állításukat kétségbe meri vonni, 
annak lovagkorbácscsal egyet a szeme közé vágnak 
és büszke hangon mondják : a keresztények, kik az 
itészet világosságától meg vannak fosztva, igen kor-
látolt elmék, és azok akarnak maradni is ; velők kö-
tekedni annyit jelentene, mint falra borsót hányni, 
ez épen annyi volna, mintha egy vadembert bálvá-
nyának képtelenségéről akarnánk meggyőzni. 
íme a mai — annyira magasztalt — tudománynak 
részreliajlatlan és független elbánása. De épen ez ál-
tal ütnek el leginkább a jelenkor nagy szellemei az 
őskor nagy férfiaitól. Amit a régiek kerestek, azt kor-
társaink kerülik ; a mit a régiek szerettek, az kor-
társainktól gyülöltetik, és a mire a régiek mint leg-
főbb óhajuk czéljára sóvárogva tekintettek, attól mai 
tudományos embereink elfordulnak, mint valamely 
közömbös vagy botrányos dologtól. A bölcs Dénes 
odahagyta az Areopagot, a görög bölcseség székhe-
lyét és a valódi bölcseséget a keresztény egyházban 
kereste és föl is találta. A mi bölcseink, ugy látszik, 
az Areopag után sóvárognak vissza, mert isteni ta-
nítás nélkül is bölcseknek tetszenek önmagoknak! 
Mert sz. János szavai szerént: minden aki gonoszul 
cselekszik, gyűlöli a világosságot ; és kik nincsenek 
Istenből, nem hallgatják Isten igéjét. De mivel kor-
társaiknál mégis tekintélyt és követőket szeretnének 
szerezni magoknak, és mint nagy szellemek tündö-
kölni, azért az angyal fényöltönyébe burkolóznak, 
és saját nyelv- és eszmezavarjokban a fölvilágosodás 
csillagai, és a sötétség ellen küzdő hősök gyanánt 
mutat ják be magokat. Az igaz világosság, mely meg-
világosít minden e világra jövő embert, nekik sötét-
ség, és az igazi sötétség, azon füstölgő üszök, melyet 

észnek szeretnek nevezni, mely azonban az észt csak 
elhomályositja, és minden szenvedélyt fölizgat, hogy 
Isten világosságát többé ne láthassák, ne érezhessék, 
boldogító világosság gyanánt magasztaltatik általok. 
— Az emberi-nem vallási boldogsága körül számta-
lan érdemeket szerzett nagy férfiak helyébe ma a 
romaiak és görögök nagyjai állittatnak ; a cultus, a 
tudomány, a vallás és egyház teréről a művészet és 
állam terére vitetik á t ; a tudomány, művészet és 
haza körül szerzett érdemek többre becsültetnek, 
mint ezelőtt a vallás és kereszténység körül szerzett 
érdemek. — A régi, keresztény, komoly erkölcs ma 
a víg és jókedvű életélvezet által szorittatik vissza ; 
és még a kath. egyházban a szüzesség eszméje oly 
magasztos jelentőséggel bir, ma mindenki a testiség-
nek gyalázatos rabszolgája. A boldogságos Szűz he-
lyett a cyprusi Venus tiszteltetik, és a testiség meg-
tagadása helyett, ma annak uralma hirdettetik. A 
mai független tudomány szerént az erény nem az 
önmegtagadásban, hanem az életnek bölcs és mérsé-
kelt élvezetében keresendő, és a valóságos miveltség 
azon ügyességben, melylyel a szenvedélyek kecses 
lepelbe borittatnak, és ez által azoktól minden álla-
tias és aljas eltávolittatik. A finomított önzés szolgál 
ezen tudomány evangéliumául. Az erkölcs helyébe 
a szép lépett, a morált az aesthetica szoritja ki. 

Hogy meddig jutnak a független, szabad tudo-
mánynyal, sokszor még a különben igen bölcs em-
berek is, ezt világosan bizonyítja a nagy Humboldt 
Sándornak figyelemre méltó példája. Emlékirataiban 
igen gyakran oly kifejezésekkel találkozunk, melyek 
azt tanúsítják, hogy ezen nagy ember szive mélyé-
ből utálta és gyűlölte az embereket. Igy 1804-ki 
junitis 10-ről testvéréhez intézett levelében ezeket 
i r ja : ich habe die Menschen verachten gelernt, ob-
wohl ich sie das nicht merken lassen werde, und 
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zwar umsoweniger, je grösser meine Verachtung. Es 
egyszersmind következő vallomásával is találkozunk : 
nem tagadom, hogy nagy mértékben nagyravágyó 
vagyok, és még is belátom a nagyravágyásnak esz-
telenségét. Erkölcsi elveinek bővebb kiderítésére 
szolgáljon következő nyilatkozata is: Wahrheit ist 
man im Leben nur Denen schuldig, die man tief ach-
tet. Ugy látszik tehát, hogy azon véleményben volt, 
hogy nagy emberek tulajdonsága és hozzájok illő, 
hogy a népet megvessék és ámítsák. íme ez az em-
beri nagyság Isten és Krisztus nélkül. Sine Christo 
omnis virtus in vitio est — úgymond egy sz. Atya. 

És ez igen természetes, mert a vallással együtt 
szükségkép kihal a jónak szelleme is. A vallás nél-



kíil valljon mi fékezze a testiség követelményeit? 
mi zabolázza a büszkeséget, a sziv sóvárságát, és az 
evvel egyesült érett és fortélyos értelem hevességét ? 
Minden semmis és hiu ábránd, a mit nem tapogatha-
tunk, nem élvezhetünk ; az érzéki élvezet körül forog 
az egész élet; hogy ezt elérjük, minden mozgásba 
hozatik, minden erő és idő elforgácsoltatik, elfecse-
réltetik. Honnét származzék az önmegtagadásrai, a 
közjónak, hazának, emberiségnek és örökkévalóság-
nak hozandó áldozatokrai serkentés? A vallás szen-
télyével az ember valódi képe, az Istenneli hasonla-
tosság is megsemmisíttetik és csak annak árnyképe, 
az állat emberi alakban mászkál még a földön. Be 
van bizonyitva, hogy puszta tudományos nevelés, 
vallás nélkül, a népeknek inkább kárukra szolgál és 
elpusztulásukat sietteti. A valódi miveltség csak a 
vallásból veheti eredetét. A vallás fejleszti a szellemi 
tehetségeket, a vallás tanitja az igazat és szépet, és 
összliangzatossá teszi az embernek külső és belső 
életét. Az egység szelleme, mely az erkölcsi rendet 
kormányozza, és az elvált részeket egy egészbe ösz-
szefüzi, a vallás szelleme. Vallás nélkül nincsen lel-
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kesedés, nincsen szép nyilvános élet. Es különösen a 
keresztény vallás nélkül nincsen miveltség, mi tények 
által deríthető ki legvilágosabban. Mert a miveltség 
nem a technikai ügyesség tökéletesítésében és az 
anyagi élvezetekben áll, mely tekintetben már a 
régi aegyptomiak, babyloniak és assyrusok bámu-
latra méltók voltak ; sem puszta politikai külszerü-
ségekben, melyekre nézve a romaiak elérhetlenek ; 
sem a puszta tudomány- és művészetben, mely maga 
nem képes egyedül a nemzeteket a legmélyebb sü-
lyedéstől megóvni, mint ezt Görögország példája bi-
zonyítja. A valódi miveltség inkább abban áll, hogy 
a lélek a rendezetlen önzéstől megszabaduljon és az 
ember az isteni hasonlatosságra fölemeltessék a va-
lódi bölcseségben és sz. szeretetben ; a barbárság pe-
dig lényegesen a rideg és finomított önzésben áll és 
a rosz és pusztító szenvedélyeknek ebből szükségkép 
származó és semmiféle hatalom és fortély által vissza 
nem szorítható fölszabadításában. — Hogy a valódi 
miveltséget csak a kereszténység eszközölheti, nem 
szükséges hosszasan bizonyítgatni. Egy futó pillanat 
a föld térképére mindenkit meg fog győzni arról, 
hogy a polgárosodás határai összeesnek a keresz-
ténység határaival. Emberi politika, bölcsészet, ipar 
soha sem volt képes a pogány és mahomedán népe-
ket a barbárság és elvadulás átkától megmenteni — 
ez kirekesztőleg a kereszténység müve ! 

Es a keresztény miveltség és polgárosodás az 

által lőn a világba bevezetve, hogy a tudományok, 
művészetek, szokások, törvények, intézmények stb. 
ismét fölülről lettek termékenyítve és fölmelegítve. 
Isteni szellem hatotta keresztül és lelkesítette a hi-
tetlenségben megmerevedett és megbénult világot. 
És ezen föladatot csak azon egyház volt képes meg-
oldani, mely egyrészt a hitetlen pogány államtól 
független volt és másrészt saját önálló terére volt 
utalva. •— A mai tapasztalatok után nem ok nélkül 
lehet azt kérdezni: valljon a keresztény polgárosodás 
és miveltség a pogányhoz hasonló véget fog-e érni ? 
Igen ez azonnal be fog következni, mihelyt a vallási 
és erkölcsi alapelvek helyét az anyagi érdekek pó-
tolandják és az elvont államhatalom zsarnoksága, 
mely csak észszel bir és nem szívvel, mely mathe-
matikai törvények szerént számit és nem erkölcsi 
törvények után igazodik, minden szabad mozgást, a 
jellem férfiasságát, a hűséget és szeretetet elfojtandja. 

U g y tetszik, mintha minden nép, valamint min-
den egyén is, a physikai, szellemi és erkölcsi életerő' 
egy bizonyos összegével birna. H a ezen erők elkop-
nak és kimerittetnek, a halál áll be. Valamint a test 
a mértékietlen érzéki élvezetek által önmagát pusz-
títja, ugy a nemzetek physikai ereje is azon mérték-
ben fogy el, a melyben az elpuhultság, a bujaság és 
mértékletlenség köztök lábra kap. Ezt bizonyítja a 
romaiak története is, kikről Döllinger ezeket írja: 
die Laster nagten an dem Wohlstande der Nationen, 
vor allem der römischen selbst. Das moralische Siech-
thum war zugleich ein physisches in seinen Werk-
zeugen geworden, ein verheerendes, in die Einge-
weide des Staates gedrungenes Gift ; wie früher in 
langen Kriegen, so schienen jetzt die Herrn der Welt 
durch ihre Laster sich selber aufreiben zw wollen, 
(Heidenthum & Judenthum p. 728.) Az érzékiség 
hatalmát és az önzést csak a vallásos hit és a lelkis-
meret ellensúlyozza. Ha a hit eltűnt és a lelkisme-
ret hatalmát elvesztette, semmi sem áll útjában a 
bűn diadalának. A tudomány maga is csak finomi-
tottabbá és természet-ellenesebbé teszi a bűnt. A 
vallási érzület fogytával a nemzetek okvetetlenül 
enyészetüknek indulnak. Valamint a családok is föl-
bomlanak, midőn az atyai örökség eltékozöltatott, 
ugy az államok is porhadnak, ha az ősöktől átszár-
mazott és öröklött vallási és erkölcsi elvek eltompul-
nak és a sziv mécséből az olaj elfogyott. 

(Vége köv.) 
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Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

Az eredeti rendeltetéséről megfeledkezett liumanismus-
nak ezen most jelzett káros hatása más téren is nyilvánult,— 
a nemzeti nyelvek körül, melyeket ezen irány egyedül 
az ókor classicus nyelveit- figyelemre méltató vakbuzgósága 
soha meg nem bocsátható módon elhanyagolt. 

I t t is az egyház volt azon tényező, mely orvoslólag, 
pótlólag lépett föl, és azon általános tünemény, hogy Europa 
összes népeinek legrégibb nyelvemlékei egyházi tartalmúak 
— szentirási fordítások, imák, énekek, predikacziók sat. — 
eléggé bizonyítja, hogy az egyház a nemzeti nyelvek müve-
lésére már akkor adott lendületet, midőn azon tévhit, hogy 
magasztos, fönkeltebb eszmék méltó kifejezést csak latin 
vagy egyáltalán szorosan classicus nyelven találhatnak, még 
Europaszerte uralkodott.1) 

Későbben látandjuk, mit tett az egyház a politikai és 
társadalmi élet, az állam- és népjog terén ; e helyt beérjük 
azon megjegyzéssel, hogy a nemzetgazdászat fontosabb kér-
dései már a középkori theologusok által tárgyaltattak.2) 
Oresnei Miklós3) lisieuxi püspöknek elmélete a pénzről, an-
nak értéke- és fogalmáról, szabatosságra, alaposság- és biz-
tosságra nézve nem kevésbbé, mint nyelvének remek egysze-
rűségénél fogva, melynek minden mondata mutatja a mestert, 
a 19. század elméleteivel bátran kiállhatja a versenyt; — 
ezt Roscher mondja,4) hozzátévén egyszersmind : „Oresmus-
nak a népgazdászat legérdekesebb s egyszersmind legfonto-
sabb kérdéseiben való ezen jártassága, amily mélytánylásra 
méltó, még sem csodálatos ha meggondoljuk, hogy a scholas-
ticusok egyáltalában, (kitünőleg pedig Scotus) a nemzetgaz-
dászati tudományokat minden időbon kiváló figyelemre mél-
tatták, sokkal nagyobbra, mint ez közönségesen elismerte-
tik. — A dogmaticus foliansok leginkább azon része van a 
nemzetgazdászatnak szentelve, mely a szentségekről, főké-
pen a penitencziatartásról szól. Midőn t. i. az érvényes fölol-
dozás kellékei- és föltételéről értekeznek, a tárgy természeté-
nél fogva az elkövetett rosz, az okozott kár jóvátétele is szóba 
hozatik ;5) mely minden, más jószága vagy vagyona elleni 

' ) Raumer, Die Einwirkung des Christenthums auf die althoch 
deutsche Sprache. E u t t g . 1845. — K. Mund, Die Kunst der deutschen 
Prosa . — Lindemann, Deutsche Lit teraturgesch. 1866,304 s k . 1. körülbe-
lül ezeket mondja : „Nyelvünk a keresztény mysticának köszöni jelen-
legi művészi kifejlettségét, és azon sok u j addig egészen ismeretlen öle-
met, melyet az benne életre szólitott, — a nyelv speculativ i rányát ért-
jük , mely által fényesen be lßn bizonyítva, mennyire nem képes nyelvünk 
elvont t á rgyak és elméletek kifejezésre." — Wedever l . h. 27. 1. hosszú 
sorát muta t ja be oly német szóknak, melyek részint görög és latin min. 
t á k r a készültek részint mint már meglevők a keresztény eszmék befo-
lyása alat t , más, mélyebb értelmet vettek föl. 

s ) Contzen, Thomas v. A (juin als vo lkswi r t schaf t l i cher Shriftstol-
ler 1862. 

») Nicolaus Oresnius, d'Oresme f 1382. 
4 ) Zeitschrift für die gesammte Statswissenschaft 1863, — ugyan-

ott Oresmius népgazdászati elméleteit egész kiterjedésökben ismerteti, 
bevallván, hogy sok nemesen egyszerű s egyszersmind mély bölcseség rej-
lik bennök." — Ugyancsak Roscher szerént. V. Károly f rancz ia király 
boldog országlásának minden jó eredményét Oresmius-nak köszöni, aki 
nevelője s tanítója volt. 

5) Ezen okozott kár többi közt a károsított vagyoni állása,és azon 
tárgy belértékéhez képest növekszik vagy apad, melyen a kár történt. 

véteknél önkénytelen eme fogalmak, egyáltalan birtoklás g 
utóvégre az általános gazdászati elvek fejtegetésére vezet. S 
ezen irányban a scholastica következetesen működött mind 
végig, mert még az u. n. utolsó scholasticus, Biel Gábor mü-
veiben is hasonló eszméket találunk." — Eddig Roscher. — 
Minket, kik az életet keresztény szempontból nézzük, nem 
lephet meg e jelenség legkevésbbé sem. Ha az anyagi érde-
kek és az erkölcsi haladás közt fölbonthatlan kapocs létezik; 

és ha emez utóbbinak zsinórmértéke és iránytűje a hit; — 
ugy épen azon fönebb érintett szoros összefüggésnél fogva 
önkényt következik, hogy a mely nép a hit elveire nézve he-
lyesen van tájékoztatva, az anyagi haladásának előmozdítá-
sában is csak helyes, okszerű eszközöket fog alkalmazni, he-
lyes, okszerű cautelákról gondoskodni, és viszont. 

A mult század nemzetgazdái sokat beszéltek és irtak 
az észről és észszerű gazdászatról. De okoskodásuk légben 
uszó elmélet volt, a mit ők észnek neveztek az nem a nép 
szava volt, melyet alaposan megvetettek, sem a gyakorlati 
életből levont köveztetések, hanem saját személyes alanyi 
véleményük, melynek számára vak engedelmességet követel-
tek. — Ily körülmények közt nem csodálhatjuk, hogy kísér-
leteiknek azon borzasztó következményeik voltak, melyeket 
az aligmult idők történelme fölmutat, sőt melyek folytatásuk-
ban, napjaink mindinkább nagyobbodó socialis rázkodtatá-
saiban, immár Europa rémévé váltak. — Egyedül a keresz-
tény elvek azok, melyek tisztán és szabatosan fejezik ki az 
emberi nem közmeggyőződését, csak bennök található az el-
mélet és gyakorlat közti ama szoros, következetes összefüg-
gés, mely a helyes rendszerek egyik csalhatatlan ismérve, s 
végül csak a keresztény elvek azok, melyek mellett több 
mind ezredéves tapasztalás szól, melyek tehát egyedül képe-
sek az emberi nemet anyagi haladásában is sikeresen vezé-
relni.6) 

D e eme két mozzanat helyes, igazságos meghatározása csak relative le-
hetséges, amennyiben péld. a ^tehetős', ,vagyonos' , ,gazdag' fogalmak, idők 
és viszonyok szerént váltakoznak, és azon állásnál fogva, melyet a káro-
sí tot t a társadalomban elfoglal, ez is többé kevésbbé szenved amannak 
megkárosi t tatása á l ta l . 

6) Épen midőn ezeket irtuk, kezeinkhez jutot t a müncheni „histo-
risch-politische B lä t t e r " folyó évi első füzete , melyben valaki a franczia 
sa j tó viszonyokat ép oly alaposan mint kimerítően ismerteti. — Eme czikk 
néhány tételeinek az épen most fe j teget tük nézetekkel való meglepő 
megegyezése a r ra bir minket, hogy azokat rövideden ide igtassuk. 

Szerző ugyanis czikkében többi közt azon jelenséget emliti, mely-
hez hasonlót már ná lunk is találunk, — csak a Richterféle pörben tett le-
leplezésekre, vagy azon hirekre utalunk, melyek időről időre egyik másik 
bécsi lapról fel szoktak merülni, vagy épen azokra, melyok a mult hotek-
ben a bécsi liberalismus egyik kiváló szóvivőjére nézve keringtek, ámbár 
ez utóbbiak „hivatalosan megezáfol tat tak" — azon jelenséget t. i. hogy 
a páris i liberális ú jságok kivétel nélkül egyik vagy másik pénzintézet 
zsoldjában ál lanak és nem tar t ják méltóságuk alatt inak néha a legszédel-
gőbb, legingatabb ál lású pénzvállalatok fizetésért való eldicsérése által, 
a könnyenhivöket rászodni, hogy pénzőket ily vállalatokba fektetve egy-
pár nyerészkedőt még inkább meggazdagi tsanak, magukat pedig tönkre 
tegyék. — 

A czikknek ide vonatkozó része igy hangzik: „Meg kell vallani, hogy 
eme nemzotgazdászati liberális kolomposok igen ügyesek a higvelejü 
nyárspolgár ügyes phrasisok á l ta l i rászedésében és kifosztogatásában ; 
t u d j á k ugyanis, hogy ő halálig rajong a „haladásért ," csak igen sokba ne. 
kerü l jön az, s hogy mellette még igen-igen pénzszomjas. 

Nem r i tkán történt már, hogy valamely pénzvállalatot kormány-
és ellenzéki lapok egyaránt unisono dicsértek, minél fogva az együgyüek 
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„Nincs a gondolkodó elmét foglalkodtató oly kérdés, 
a dolgok akármelyik rendére vonatkozzék is az, melyre a 
keresztény hittudomány csudaszorü szerkezetében ne találtat-
nék felelet" — ezt mondók dolgozatunk elején, és az eddigiek 
csak bizonyiták emez állításunkat. A dogma világot terjesztő 
és melengető sugara mindenhová terjed, üdvös hatása alatt 
tágul szemünk látköre, nyer segélyt és támaszt minden tehet-
ségünk, — csak az egyház útbaigazítása szerént találja ne-
münk a szellemi és anyagi haladásnak igazi, bizton czélhoz 
vezető útját, s csak az ö folytonos vezérlete és bátorítása 
mellett maradhat meg rajta. Mert az egyház Krisztust nem 
csak igaz Istennek, de egyszersmind igaz embernek is vallja, 
azért akarja az emberi dolgokat Krisztus szellemével áthatni, 
Krisztus szelleme által nemesíteni ; és mivel katholika, azért 
von működésének körébe mindent, mi az égben létezik és a 
földön. „Az egyház veté föl mind ama nagy kérdéseket, me-
lyek az emberi nem érdekeltségét immár ezer esztendő óta 
lebilincselve tartják. — Soha sem volt közönyös nemünk fej-
lődésének s összos sorsának, őrökké váltakozó esélyei iránt; 
s innen származik azon hatalmas befolyás, melyet polgároso-
dásunk menetére mindenkor gyakorolt, és mely sokkal ter-
jedtebb s behatóbb, mint ezt akár védői akár inegtámadói 
eddig fölfogták."7) Az Isten-rendelte egyház, bírói és tanítói 
hatalmának teljében alapot nyújtott az emberi szellem mű-
ködésének, de egyszersmind keretet is, — szabadságot és 
mérséklő vezérletet. A scholasticismus mellett mindenkor a 
mystica virágzott ; a cselekvő, külsőleges élet mellett, a ma-
gába vonult, szemlélő, elmélkedő irány, — testvériesen és egy-
formán igazolhatólag megfértek mindig a legszigorúbb sa-
nyargatás és önmegtagadás nem ritkán hősies gyakorlata, a 
mérsékelt, vidor élvezet mellett; — megférnek itt, az egy-
házban egymás mellett az éles észii, higgadt gondolkozású 

azt gondolták, hogy oly vállalat, melyre nézve az egyébiránt ellenkező 
nézetüek is egy véleményen találkoznak, insolid még sem lehet. — S 
mégis az volt. — Hihetetlen, mily óriási összegek fordíttatnak, minden 
esztendőben a párisi napisajtónak megvesztegetésére. Midőn nem régen a 
Credit Mobilier élére u j igazgatóság lépett, kisült, hogy eme fosztogató 
intézet, esztendőnként 3—4 millió frankot forditott hasonló czélokra, hogy 
t. i. a liberális lapok szerkesztői és kiadói mindig kellő jó véleményben 
tartassanak meg működése iránt, — melynek eredményo abban állt, hogy 
Pereire, Mirés, Fould, Millaud sat., mindannyi zsidó, száz meg száz millió-
kat szereztek, az által, hogy másrészt szintannyi középszerű existentiát 
tönkre tettek. Nem kicsiny azon párisi lapok száma, melyek épen csak 
az által tar t ják fönn magukat , hogy jó pénzért a legliaszontalanabb vál-
lalatok közlönyei — azaz hirdetői- és magasztalóinak szegődnek. E lapok 
szövege merő hazugság és csalás, de a philistert elbájolják a sailangos szól-
lamok és — oda van pénze, nem ritkán egy egész élet keserves munká-
jának gyümölcse, és az ember nem hinné ha mindennap nem látná saját 
szemeivel, hogy az u. n. közönség, ámbár inár számtalanszor rászedetve s 
mogcsalva, még sem tanul soha önkárán. Aminek gyanusvolta minden 
józanul és nyugodtan gondolkozó keresztény ember előtt első tekintetre 
feltűnik, az hiszékenyen fogadtatik el a nagy tömeg által, mely levetve 
minden positiv kereszténységet egyúttal a positiv-erkölcsös érziiletot s 
ezzol ép itélő — tehetségét is elveszté. I t t tűnik föl mekkora különbség 
van a bár tanulatlan, de becsületes valódi katholikus ember, és a szenve-
délyei által elvakított, bármennyire .,müveit" hitetlen közt. Igénytelon 
falusi lelkészek, egyszerű földművelők kerülik ki a divatos államgazdák-
rakta kelepczéket, melyekben ezer meg ezer „fölvilágosodott" vesztét leli. 
A hit csalhatatlan útmutatása, az ősi keresztény erkölcs- és becsületesség-
hez való rendithetlen ragaszkodás sokkal jobban biztosítják az anyagi jól-
létet, mint száza a legtudákosabb értekezéseknek. 

7) Guizot, 1. h. V. Leçon. 

bölcs, és a szellemi kisded szent együgyüségében ; az Urnák, 
velőket rázó, következetes igazságos voltának hajthatatlan-
sága és a mindent, a legolvetemedettebb gyermeket is felka-
roló, átölelő kifogyhatlan szeretet ; a komoly tudós és a fel-
lengzö költő, s még egyrészt arra emlékezteti a szeníéletüt, 
hogy csak pályája végén nyeri el az óhajtott koszorút, ezál 
tal alázatosságra és saját magairánti folytonos bizalmatlan-
ságra tanítva őt — addig megkönyörül a legelvetemültebb 
bűnösön is szüntelenül visszaédesgetve őt szerető karjai közé, 
és ha szavát fogadja, kibékítve a töredelmes fiút végetlen ir-
galmu atyjával. Az élő egyházban,mely mindenütt jelentkező 
befolyását vezénylőleg és szabályozólag kiterjeszti összes vi-
szonyainkra, ilyetén ellentétek lehetségesek voltak nem csak, 
hanem üdvös hatásúak is, kellő egyensúlyban tartva az erő-
ket és szent versenyre szólítva, — melyek elszakítva az egy-
háztól, kiszabadulva az ő vezető köze alól ellenséges, egy-
mást pusztitó hatalmakká fajulnak. 

Az egyház befolyása mindenüvé terjeszkedik; éltető, 
melengető világa mindenhová szétsugárzik, mindenütt nyi-
latkozik a benne rejlő isteni bölcseség és igazság. Ez vezeti 
a gondtalanul játszó gyermeket ép oly ügyesen és üdvösen 
mint, a hatalmas királyt, ki ezrek jólléte és élete fölött ural-
kodik. Azon örök érvényű eszme, melynek Humbold legújab-
ban adott ismét kifejezést, hogy minden igazság Istentől szár-
mazik és megint Istenhez vezet, — hogy az egyes tudomá-
nyok, szintannyi testvér gyanánt, csak kiegészitő részeit ké-
pezik az emberi tudás nagyszerű szervezetének, melyben 
egymást szolgálva, egymást támogatva és kölcsönösen értel-
mezve egymást, valamennyien ugyanazon egy közös irányt 
követik, azonos közös czélra törekednek, — ezen eszme egy-
házunk kizárólagos tulajdona, melynek életet adott és valósá-
got a tudományoknak ama nagyszerű műhelyeiben, azon 66 
egyetemben, melyeket a reformatio idejéig alapított volt, és 
melyek a középkori székes-egyházi és zárdai oskolákból fej-
lődve a tudományok összletét egyesiték magukban, élö kép-
bon elötüntetve, miként nyilatkozik a természetfölötti értelem 
a tudomány egyes ágai-, alakjai-, és fokozataiban, és miként 
vezetnek mindezek vissza egy közös központ-, a minden is-
meretek közös kútforrásához — az Istenhez ! A tudományok 
ezen egymás közti testvéri frigye fölbomlott ugyan későbben, 
és az egyház közvetlen befolyása gyengülni kezdett, de a 
keresztény szellem működése oly erős, oly maradandó volt, 
hogy utóhatása alól teljesen kiszabadulniok azoknak sem 
sikerült egészen, kik külsőleg az egyháztól elszakadtak és 
engedetlen fiaiból nyilt ellenségeivé lőnek ; mert a keresz-
ténység szelleme kiapadhatlan tiszta forrás, mely a hozzá 
vegyült zavaros vizeket kitisztitja, de általuk meg nem fer-
tőztethetik soha. (Folyt.) 

Az 1867-ki események chrnnologicus sorozatban az 
„l'nitá fatt." szerént. 

(Vége.) 
K ü l f ö l d . Julius 1. A világkiállításon a jutalmak ki-

osztása. Napoleon beszéde. 6. Pansard franczia költő meghal-
8. Pétervártt a görög királynak Olga herczegnőveli eljegy-
zése. 14. Bismarck szövetségi korlátnokká lesz. A dunai fe-
jedelemségekben a zsidókat üldözik, mi ellen a hatalmassá-
gok tiltakoznak. 15. Berezovszky élethossziglani kényszer-



munkára Ítéltetik. 20. Párisba jön a portugalli fejedelem ne-
jével. Később valamivel a bajor király. 23. Eugénia császárné 
az angol királynőt látogatja. 27. Otto egykori görög király 
meghal. 28. A franczia Senatus ülései bezáratnak. 30. Sarolta 
császárné Belgiumba vitetik. E hónap folytán Dumont tábor-
nok szemlét tart az antibesi csapat fölött, mi ellen az olasz 
kormány fölszólal. 

O la sz hon. Augusztus 5. Falconieri és társai ellen csalás, 
és megvesztegetés miatti pör megindittatik. Néhány nap múl-
ván nagy részben elitéltetnek. 7. Albanoban kitör a cholera, 
és meghal Maria Theresia a nápolyi király anyja. 10. Siená-
ban meghal Milanesi Károly tanár. Parmában is jelentkezik 
a ragály. 11. Altieri bibornok meghal cholerában hivei köré-
ben, hová Romából sietett. 12. Az olasz senatus is helyben-
hagyja az egyházi javakról szóló törvényt. 13. Albanoban a 
nápolyi király legifjabb fivére Januarius meghal. 16. Velen-
czében sz. János és Pál templomában támadt tüz pusztit. Ti-
zianó és Giambellinó festményei elpusztulnak. 19. Az olasz 
parlament idénye meghosszabittatik. 

K ü 1 f ö 1 d. Augusztus. 1. Humbert koronaherczeg Ber-
linből és Pétervárról, hol fényesen fogadtatott, Párisba érke 
zik. 3. Orosz ukáz a kath. egyháznak az államhozi jövendő 
viszonyára nézve. 16. Az angol királyné szentesíti a reform-
törvényt. Nigra visszatér Párisba. 18. A franczia császár és 
császárné Salzburgba érkeznek, hol politikai eszmecserék 
váltatnak. 21. Candiában ujabb csaták. 22. A Prim által szí-
tott lázadás folytán majdnem egész Spanyolország ostromál-
lapotba helyeztetik. 24. Velpeau a hires franczia műtő meg-
hal. Montenegróban összeesküvés fedeztetett föl, de elnyoma-
tott. 25. Moustier körirata a salzburgi találkozásra vonatko-
zólag. 26. Napoleon Iii lei beszéde, mely a fekete pontokróli hí-
ressé lett szólamot tartalmazza. 28. Londonban elhunyt Fa-
raday a hires természettudós 30 .Ahai t í i császár Soulouque 
meghal. Napoleon Amiensben tart beszédet. 31. Bécsben a hí-
res jogtanár Mittermayer meghal. 

0 1 a s z h o n. September. 2. Nintta senator a nápolyi 
legfőbb semmisítő törvényszék elnöke meghal. 15. A maj-
landi u j képcsarnok fölavattatása. 20. Pius pápa allocutioja, 
melyben az olasz kormánynak a szerzetes testületeket eltörlő 
törvénye ellen tiltakozik. 21. A hivatalos lap rosszalja a ga-
ribaldianusok előkészületeit a pápai államokba való betörésre. 
22. Garibaldi Arozzoba jön; a pápai kormány csapatait Ro-
mában központosítja. 24. Garibaldi Sinalungában elfogatik, 
több csapatja áttör a pápai határokon, ő maga Alessandriába 
vitetik, a baloldal tiltakozik ez ellen. Florenczben zavarok. 
25. Ujabb rendetlenségek Florenczben, melyek a nemzetőr-
ség által elnyomatnak. 27. Garibaldi Caprerába vitetik. 29. 
Florenczben a statistikai nemzetközi congressus ülései meg-
nyittatnak. 30. Garibaldi emberei elfoglalják Aquapendentét. 
Az olasz kormány által pártfogolt fölkelők a viterboi tarto-
mányba hatolnak. 

K ü l f ö l d . September. 5. Megnyitása a badeni kama-
ráknak. 7. Bismark körirata a salzburgi találkozásról. 9. 
Genfben a békecongressus megnyílik, melyen Garibaldi a 
pápaság ellen szól oly módon, hogy a svajeziak is megsokal-
ják . 10. A német északiszövetség parlamentének megnyitása. 
11. Garibaldi szökik Genfből, a békecongressus föloszlik. 12. 
A porta amnestiát ád a cretaiaknak, mit fegyvernyugvás követ. 

O l a s z o r s z á g . October. 2. Garibaldi megkísérti a 
szökést Caproráról, újra elfogatik; a pápaiak visszaveszik 
Aquapendente városát. 5. Bagnoreanál a pápaiak fényes dia-
dalt aratnak a veres ingesek fölött. 13. Monte-Librettoi csata. 
A pápaiak csodálatra méltó hősiességgel harczolnak, és dicső-
séget aratnak. 19. Ratazzi elbocsáttatik, Cialdini bizatván 
meg u j ministerium alakításával, de ez nem sikerül. Garibal-
dit ez alatt szökni engedik Capreráról. 21. Nagyszerű ellen-
séges tüntetések Florenczben. 22. Romában az idegen forra-
dalmárok által megkisérlett fölkelés elnyomatik, Garibaldi 
Florenczben beszédet tartván elmegy a határra, és ezt átlépi. 
23. Olaszországban az 1842-ki és nem sokára 1843-ki kor-
osztálybeliek fegyver alá szólittatnak. 25. Garibaldi beveszi 
Monte Rotondot tízszeresen túlnyomó erővel, a pápaiak hősies 
ellenállással védelmezték az erődöt és drágán fizették meg a 
győzelmet. 26. Romában bombákat, fegyvereket találnak és 
koboznak el. 27. Merini András áldozár és senator meghal. 
A Menabrea-féle ministerium megalakul. Királyi proclamatio. 
30. Menabrea körirata, mely az olasz csapatoknak romai te-
rületrei bevonulását hirdeti, mi Ricotti tábornok vezénylete 
alatt mégis történik. 31. E napokban Majland-, Turin-, Ná-
poly- és Paviában tüntetések, utóbbi helyen több ember-
áldozat. 

K ü l f ö l d . October 5. Fould minister meghal. 8. Ho-
henlohe herczeg beszéde a bajor kamarában, melyben kije-
lenti, hogy a bajor kormány nemzeti egyesülést óhajt, a déli 
és északi német államok között. 16. A franczia ministerta-
nácsban a romai expeditio elhatároztatott. 21. A franczia csa-
patoknak hajóraszállitása Toulonban fölfüggesztetett. 23. Az 
austriai császár s magyar király Párisba érkezik. 25. Mou-
stier körirata, melyben jelenti, hogy a franczia csapatok a 
pápai államokat megszállandják. Mexicoi tudósítások Juarez 
elnökké újraválasztását jelentik. 26. A szövetségi parlament 
bezáratása Berlinben. 29. S. Domingo és sz. Tamás szigetén 
orkánok pusztítanak. A würtenbergi kamara jóváhagyja a 
szövetséget Poroszországgal. 

O l a s z h o n . November. 3. Cialdini a középolaszor-
szági hadak főparancsnokává neveztetik. Mentanai csata. A 
garibaldiánusok megfutamodnak. Az olasz kormány kijelen-
tése, hogy nem fogadja el a pápai államokban történt népsza-
vazatokat. „A szőlő még nem érett" — mondja Menabrea a 
róka. 4. Garibaldi Varignanoba vitetik fogva. Menabrea jegy-
zéke Nigrához, melyben jelenti az olasz csapatok visszavo-
nását, s reményét fejezi ki, hogy a romai kérdés meg fog ol-
datni. — Roberti bibornok halála. 12. Az olasz kormány tör-
vényszék elé állítással fenyegeti mindazokat, kik a „monar-
chia Sicula" eltörlésére vonatkozó bulla végrehajtását meg-
kísértenek. 25. Garibaldi orvosi tanács folytán egészségi (!) 
szempontból Caprerára vitetik. 27. A Vesuv kitörései kezde-
tűket veszik. 

K ü l f ö l d . November 1. Moustier sürgönybon sajnála-
tát fejezi ki az olasz hadseregeknek pápai területre történt 
lépése fölött. 2. Tüntetések Olaszország mellett Párisban a 
Montmartre temetőben. Befogatások történnek. 5. Párisban 
sz. Márton külvárosában a munkások zavarokat idéznek elő. 
6. Biaritzban O'Donnel meghal. 7. Az osztrák császár útjá-
ból haza tér. 9. De Moustier köriratban a romai kérdés ügyé-
ben conferencziára hivja meg a hatalmasságokat. 12. Lava-



- 8 7 m-— 

lette olbocsáttatása a ministeriumból. 13. A franczia minis-
terválság. Magne a pénzügyet, Picard a belügyi tárczát ve-
szi át. 15. Porosz parlament megnyitása. 18. A franczia tör-
vényhozó testület megkezdi üléseit. 19. Juarez átadja Tegett-
hoffnak Miksa császár holt tetemét. 21. Consularis szerződés 
Olasz- és Spanyolország között. 23. Allen, Sarkia és Gould 
féniek fölakasztatnak. A franczia kormány a sárga könyvet 
előterjeszti. 24. Angliában gyászkörmenetek tartatnak a ki-
végzett féniek tiszteletére. 27. Az angol alsóház megszavazza 
a költséget az abyssinai hadjáratra. 29. A franczia senatus-
ban az olasz kérdés fölötti tárgyalások egyszerű napirenddel 
fejeztetnek be. 

O l a s z o r s z á g . Deczember 2. A franczia seregek el-
hagyván Romát, Civitá-Vecchiában központosítják magokat. 
— Bofondi bibornok halála. 5. A Garibaldi-féle mozgalmak 
okozóinak amnestia adatik. Az olasz parlament újra meg-
nyittatik. Menabrea hirdeti a ministerium megalakulását. 6. 
Lanza az alsóház elnökévé neveztetik. 7. Napirend a sena-
tusban, melylyel azon remény nyer kifejezést, hogy a kor-
mány sértetlenül megőrzendi a nemzet becsületét. — 8. Ki-
rályi rendelet megerősíti a névtelen kereskedelmi társula-
tokra vonatkozólag Oroszországgal kötött szerződést. 9. Több 
képviselő kérdőre vonja a kormányt az utolsó események 
alatti magatartásáért. 10. Contratto acquii püspök halála. 
15. Királyi rendelet, melylyel az észak-német szövetséggel 
kötött hajózási szerződés lielybenhagyatik. 20. Consistorium 
Romában. A pápa dicséri a védelmében elesett hősöket, és 
hálát mond a katholikus világnak a nyújtott segélyért. 22. 
Az olasz parlament bizalmatlansági szavazattal lelépésre 
kényszeríti a Menabrea ministeriumot. 

K ü l f ö l d . Deczember 2. Favre kérdőre vonja a fran-
czia kormányt a romai ügyben. 5. Rouher kijelenti, hogy 
Itália soha sem fogja megkapni Romát. 6. A londoni királyi 
szinház leég. 10. Tíiringában Dreyse a gyutüspuska feltalá-
lója meghal. 13. A féniek a clarkcnnelli fogházat Londonban 
légberöpiteni megkisértik. 17. A féniek a Cityben a raktára-
kat kisértik meg légberöpiteni. Számos polgár erre önkényt 
ajánlkozik constablernek. 20. A magyar országgyűlés alsó-
háza a zsidók emancipatiojának törvényjavaslatát elfogadja. 
21. A bécsi hivatalos lap a lajtántuli országrészek alaptörvé-
nyeit hirdeti. 27. A spanyol cortesek megnyitása. A trónbe-
széd hirdeti, hogy Spanyolország Napoleonnak anyagi és er-
kölcsi támogatását fölajánlotta a szentszék védelmére. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
JÁSZÓ, jan. 26-án. Közel egy éve annak, hogy a jász-

óvári premontrei-rend felejthetlen emlékű főnökének gyász-
ravatalánál állott, s Krisztusban szeretett atyja emlékének a 
fájdalmas elválás és fölszámithatlan veszteség tudatában a 
legőszintébb és legforróbb szeretet, a fiúi köteles hála könyei-
vel adózott. Azonban a boldogult sírja megöl a gyász-fátyo-
lon áttörtek az Istenbe vetett bizalom s az isteni jóság táp-
lálta biztató s megnyugtató remény sugárai ! Egy férfiura, a 
hü rendtársra, az Ur oltárának hü szolgájára, a jó hazafira, 
a tudomány fölkent papjára nézett minden szem ; Kassa ér-
demteljes és közkedvességü igazgatója felé fordult minden-
kinek tekintete, ő benne gondolván kiki föltalálni, akit vesz-

tett ; érte dobogott a sziv, hogy a szemek könyei letöröltes-
senek ; érte imázott az ajk, hogy a sziv sajgó sebei beheged-
jenek, meggyógyuljanak. És nem csalt a remény ; Isten nem 
hagyta betöltetlenül árva gyermekeinek hő óhajtását ! Azért 
ma — midőn K a c z v i n s z k y Victor praelátus ur ő méltó-
sága préposti székfoglalásának ünnepélyét tart ja — ugyan-
azon föntisztelt sz. rend a Mindenható szentélyébe jött össze, 
hogy hálákat adjon, miszerént Isten végtelen jósága bőségéből 
s a legmagasabb királyi kegy folytán Kaczvinszky Viktor 
ö méltóságának személyében amaz ép oly magas és fényes, 
mint fontos és terhes préposti méltóságban azt szerencsés és 
boldog üdvözölhetni, kit arra leghivatottabbnak tartott ; ki 
arra az egyház, tudományosság és nevelészet terén szerzett 
bokros érdemeinél fogva a legméltóbb is; — és egyszersmind, 
hogy kifejezést adjon fiúi mély hódolatának, melylyel jövő-
ben főnök-atyja bölcs intézkedéseit fogadja, atyai akaratának 
magát aláveti, s hogy tolmácsolja leglángolóbb szeretetét, 
mely ő méltóságát rendtársai részéről magas pályáján mindig 
kisérni fogja. 

Az ünnepély 9 órakor vette kezdetét, midőn ö méltó-
sága főt. D a n i e 1 i k püspök ur ő méltóságának — ki a be-
igtató tisztét kegyeskedett végezni — rendtársai- és a nagy 
számú egyházi s világi küldöttségeknek kíséretében haran-
gok zúgása, mozsarak durrogása közt a praelaturából a pré-
postsági templomba indult ; a szentélybe ér . én a legszentebb^ 
vérnélküli áldozat bemutatásához készült. Evangélium ének-
lése után a mélt. és föt. püspök ur a főoltárhoz lépett, és ve-
lős szavakban előadván az ünnepély fontos jelentőségét főt. 
Stockinger Lénárd prem. kanonok ur által fölolvastattak a 
királyi kinevező és adományozó, valamint prépost ö méltósá-
gának B a r t a k o v i c s Béla ö excellentiája által történt 
megáldatásáról szóló okmányok. Erre ismét püspök ő méltó-
sága emelt szót a főt. rendtársakhoz, minek végeztével a rend-
tagok kéz- és békecsókkal járultak a már főpapi székébe ig-
tatott praelatus ur hódolatára. Most újra a püspök ur szólott, 
és kenetteljes szónoklatával elragadta a jelenlevőket. Ezek 
után Kaczvinszky ő méltósága fordult fiaihoz. Beszéde egy-
szerű volt, óh de édesek voltak ajkai, édesebbek a színméz-
nél, mert a legtisztább szeretettől áradoztak azok ; szent tüz 
volt minden szava, őszinte testvéri szeretetre akarván gyúj-
tani a kebleket, azt ajánlván gyermekeinek, azt kivánván 
egyedül azoktól. Végre, miután a jászói és leleszi conventekro 
országos levéltárak őrizete is van bizva, ennélfogva praelatus 
ur ö méltósága, mint az emiitett prépostságok prépostja, hogy 
e levéltárakra hitelesen fölügyelhessen, az 1723-ki ország-
gyűlés 44-ik törvényezikkelyében a prépostok számára előirt 
esküforma szerént esküt tett. Sz. mise végeztével a m. püs-
pök ur „Te Doum"-ot intonált. Valóban méltán hálákat ad-
hat a rend, mely ily jeles főnököt nyer ; szerencsésok a rend-
tagok, kiknek a terhes, tövises pályán ily jeles nemtő jut, kik 
oly férfiúnak vezetése mellett, ki maga az erények minta-
képe, a szerzetes-élet prototyponja, munkálhatják azt, amire 
egyesültok, saját és embertársaik üdvét, az egyház dicsőségét, 
a haza jólétét. Ez ünnep azonban nemcsak a főt. rend öröm-
ünnepe volt, nemcsak a föt. rend történelmében fog az kitűnő 
helyet foglalni, hanem szabad következtetni azon kitüntetett 
érdekeltségből, melynél fogva az ünnepély emelésére, daczára 
a zordon téli időnek, mind az egyházi, mind a világi rend ne-
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vezetes közegeiből oly számosan megjelentek, hogy minden 
jelenlevő is osztozott a rendtársak örömében és szivökben 
élni fog mindig e nap emléke. A költészet sem maradt adós a 
múzsák fölkent papjának; 5 alkalmi versezet készült; és 
pedig latin 3 : a jászói convent nevében Szidor Antaltól ; a 
kassai rendház nevében Szignárovics Ágostontól; és a rozs-
nyói rendház részéről. — Magyar 2 : egyik a kassai főgymn. 
tanártestületének nevében Stöhr Sziárdtól, a másik pedig a 
jászói növ. papság részéről. Este a város díszesen kivilágít-
tatott. 

Sorainkat azon hő óhajtással és szívből fakadt őszinte 
kívánattal zárjuk be, miszerént Isten áraszsza kegyelme bő-
ségét ö méltóságára, hogy, ki oly aggodalomtelve foglalja el 
széleskörű és terhes hivatalát, — mert ismeri, mily nagy a 
felelősség, melylyel az egyháznak és hazának, tudja, mily 
szörnyű, rettenetes a felelősség, amelylyel Istennek tartozik, 
— egykor sáfárságáról számot adván, mondhassa : Domine ! 
quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam. 

Ragány Jenő. 
j 

VEGYESEK. 
— Simor János herczegprimás ő fmlga a pesti Oltár-

egylet szent czéljainak előmozdítására 200 o. é. frtot kegyes-
kedett adományozni, melyekért az egylet részéről ezennel a 
legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. 

— A lipótvárosi templom kúpjának beomlása miattoly ál-
talános volt a fölindulás, hogy még a democrata kört is szigorú 
vizsgálatnak indítványozására ragadta. Némely lapok pedig 
megelégelték itt is a főpapokat gyalázni, mint kik böségesb 
adakozás által megmenthették volna a várost e csapástól. 
Mintha bizony a pénz nagyobb összege pótolhatta volna an-
nak akár ügyetlenségét, akár netáni rosz akaratját, melynél 
fogva rosz anyagot használt vagy a jóval ugy épített, hogy 
okvetlenül roskadoznia kellett a teher alatt. Egyébiránt a 
szájhősök magok sem hiszik, hogy a püspöki kar volna köte-
les Pestvárosának, mely oly sok mindenfélére talál pénzt, ba-
si likát építeni. 

— A pápának, népiskolák- és a kath. autonómiának 
fontos ügyében történt nagyobbmérvü mozgalom dicsősége 
Sopronymegyét, különösen Soprony városát illeti, a megin-
dított lelkesedés talán visszhangra találand máshol is. Alig 
lehet kétség, hogy a kath. casinonak e tekintetben sokat le-
het köszönni ; legyenek tehát kath. statusok, kath. körök, és 
lángra lobbanhat a szendergő érdekeltség, fölelevenülhet a 
haldokló buzgalom. 

— A „Kóbor Vadkan" czimü röpiratka jó hatással volt 
az olvasó közönségre, és nem lehet kételkedni, hogy a pol-
gári házasság kárhozatos eszméjének tisztázásához sokkal 
járult. A fordító és kiadó megelégedhetik fáradalma sikerével. 

— Hírlik, hogy a szabad kömivesség egész nyilvános-
sággal fogja magát nálunk szervezni. Szeretnénk valóban 
tudni, mi jó lehet ezen társulatban, mit a kereszténység nem 
parancsolna? ha pedig rosszabb az, mi szervezetében van, 
mint részesülhet oly dicsőítésben, mintha az igazi jó egyedül 
benne volna föltalálható? Azt fogjuk tudni, hogy van páholy; 
de mi történik ott, csak kevesen tudandják, pedig ki jót cse-
lekszik, nem kerüli a világosságot. 

— Mult évben a pécsi lyceum százados emlékünnepének 
alkalmával I v a n o v i c h András orvostudor latin költemény-
nyel emelte a nap fényét és abból egy példányt fiúi hódolatá-

tának jeléül a szentatyához is eljuttatott. Az egyház feje ke-
gyesen fogadván a gyengéd ragaszkodás e zálogát, a szeren-
csés szerzőt válaszára méltatta és, a levélben a többi közt ezt 
olvassuk : „Acceptissimum vero habuit SS-mus Dominus Pius 
IX., carminibus a te faustum is tum eventum eiusque auctores 
fuisse celebratos,non modo quod monumentum hoc, extructum 
scientiae et bonorum actium, reapse decoret urbem commen-
detque paternam sollicitudinem Regum Hungáriáé ; verum 
etiam quod adversus calumnias passim in sanctam sedem con-
flatas perenni documento sit curae, quam ipsa semper et ubi-
que adhibuit ad promovendam fovendamque rectam ac solidam 
institutionem eruditionemque populi." A czimzet ekkép szól : 
Exmo Dno Dno Obsmo Dno Andreae Petro Mariae Ivanovich 
Medicinae Doctori, Quinqueecclesias." Az orvos ur most Bu-
dán lakik, és a leendő zsinat alkalmából uj költeményen dol-
gozik, mely bizonyára hasonló kegyességgel fog fogadtatni. 

— Az olasz képes lapok közt is van elég aljaskodó. Pél-
dául a „La Rana", mely Bolognában jelenik meg, az uj mi-
nisteriumot, a parlamentet és municipiumot a három keleti 
bölcs képében rajzolja, kik Italia szűznek mutatják be hódo-
lati ajándékaikat, és pedig arany, myrrha és tömjén helyett 
az őrlésre, olajra kivetett adót, provisoriumot stb. Ugyan-
azon lap Napoleont mint akrobatát tünteti föl, ki orrán ba-
lanciroztatja a császárnét, ez pedig övénél tartja föl a pápát, 
kinek homlokán egyensúlyban van elhelyezve egy szék, vi-
lági fejedelemségének jelképe. Egy kutya (papot jelent) 
nyalja a császárné arczát, és a jelképzett idő egy órára mu-
tat, melynek mutatója el van törve, és alatta ez olvasható : 
Mily kár, hogy nem lehet pontosan meghatározni az órát ! de 
várjunk, a szatócsbolt nem sokára összeroskad. — A P o r -
b i c e Balthazar lakomáját ábrázolja. Napoleon, a pápa és a 
spanyol királyné ülnek az asztalnál a hét főbűnnel. A tányé-
rokon Orsini és Miksa feje látható, a poharakban a mentanai 
vér. Napoleon megrémülve olvassa a falon e szavakat : Nap-
jaid megszámlálvák ; könnyűnek találtattál, birodalmad le-
roskad. Ugyanezen lap az oltár lépcsőire állit egy keresztényt, 
ki kelyhet tart és elátkozza a pápát, ki főpapi ruhájában áll 
ott, de tiarája a földön hever. Â szavak a kép alatt oly vér-
lázítók, hogy a lap, melyből ezt átveszszük, le sem meri irni. 
— A Buon Umore-ban Italia sir, és kiterjeszti Veronica ken-
dőjét, de Krisztus képe helyett rajta Garibaldinak tövissel 
koronázott feje látható ezen aláírással : íme az igaz ember ! 
— A forradalom örvendhet a szentirás ily magyarázatának, 
és ily alkalmazásának ; vívmánya Olaszországban elég dicső. 

— Genfben legújabban egy kath. irányú lap keletkez-
vén, Mermillod püspök igen szép levéllel tisztelte meg a szer-
kesztőséget, melyben a többi közt mondja : Ne ijedjenek vissza 
a kritikától, szolgáljon az arra, hogy önök kötelességöket 
annál buzgóbban teljesítsék. Ne engedjék át magokat illusi-
óknak : oly lapot kiadni, mely az igazság szolgálatának szen-
teli magát, nem oly munka, melylyel dicsőséget vagy földi 
vagyont szerezhetni. . . Áldásomat adom önökre, s kívánom, 
hogy lapjok virágozzék, hogy az Genfben mindig vallási és 
nemzeti lap legyen." (P. H.) 

Hegyes adakozás. 
Péterfillér : 
a sümegi tanuló i f jú ság , . . . 
J a k a b Károly . . . . . . 
Szmatl ik Chérubin . . . . . 
Fehé r József . . . . . . 
Bohuniczky Béla pleb. . . . . 

Szerkesztői tudósítás. 
B e d e g h r e ; Azon kézirat nem kapható meg. 

2 fr . 
1 — 
1 — 
2 fr . 1 e. tal . 
2 fr . 60 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Gnlgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

TARTALOM : Az egyház és a tanoda. — Az egyház 
és a polgárosodás. — A kath. sajtó Németországban. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyház a tanoda. 

Es ugy látszik ide törekesznek az Istent nem 
istfierő államok mai tanodáik által. Miről hogy meg-
győződhessünk elégséges leend figyelmünket oda 
irányoznunk : hogy mint tárgyaltattak ezelőtt és 
hogy tárgyaltatnak ma a tudományok? Ezelőtt a ta-
nitók és tanárok minden alkalmat megragadtak, hogy 
a fiatalságban a legtisztább, a legszentebb érzelme-
ket is ébreszszék, midőn az értelmet a legmagasztosabb 
eszmékkel gazdagították. A hallgatók és tanítványok 
az előadásokban egyúttal oktattattak is, épültek is> 
ugy hogy az ember nem tudta, mit csodáljon inkább, 
a legszélesebb ismeretekkel bíró embert, vagy inkább 
a keresztény vallás igazságától mélyen áthatott ke-
resztényt; a bölcsészt inkább vagy az apostolt? Mily 
szerencsés és boldog volna a vallás és az állam ma 
is, lia mindazok, kikre a nyilvános oktatás drága 
kincse bízatott, ugyanezen eljárást követnék. De saj-
nos ! az európai egyetemek és tanodák nagyobb ré-
szében a nyilvános tanárok a legutolsó időkben oly 
apostolságot gyakoroltak a rájok bizott ifjúság irá-
nyában, mely által a tudomány hallgatóikra nézve 
avvá vált, a mi volt az első emberre nézve, t. i. mind-
azon rossznak kútforrása, mely a mai világot pusz-
títja. Mert minden tanár nagyot vétene a mai fölvi-
lágosodás, illetőleg a mai exacttudományok szelleme, 
és az exacttudományok vizsgálódási törvényei ellem 
ha az Isten kérdését csak távolról is érintené, vagy 
Isten és isteni dolgokbai hitét elárulná. A vallás és 
egyház még annyiban türetik, a mennyiben még 
tettlegesen magának érvényt szerezni képes; a hit is 
elismertetik,mint lélektani tünemény, a nélkül azon-
ban, hogy ennek fontosságával valaki törődnék; sőt 
ellenkezőleg mint botránykövet mindenki lehetőleg 
kikerüli. Pedig mennyire szükséges a hit, beismerték 

mindenkor az emberi nemnek legjelesbjei, igy pél-
dául Lactantius, a keresztény Cicero is igy nyilat-
kozik : Eons autem sapientiae et religionis Deus est, 
a quo hi duo rivi si aberraverunt, arescant necesse 
est; quem qui nesciunt nec sapientes esse possunt 
n'ec religiosi. A büszke emberi ész magára hagyatva 
ugy sem képes soha az egész igazságot föltalálhatni, 
mit inaga Rousseau is bevall következő szavaival : 

Approchez vous avec humilité — Du sanctuaire 
où gît la vérité — C'est le trésor où votre espoir s'ar-
rête — Mais croyez moi son heureuse conquête — 
N'est point le prix d'un travail orgueilleux — Ni d'un 
savoir superbe et pointilleux. 

Sőt hit nélkül csak a tévely és kétkedés az ész gyü-
mölcse Ventura szavai szerént: l'erreur et le doute 
était*» inseparables de la speculation purement ratio-
nelle, c'est une loi de l'esprit humain, quelque noble, 
elevé et pur qu'il soit elle n'aboutir qu'a l'érreur et au 
doute dès l'instant, que la boussole de la foi cesse de 
diriger sa marche on qui lait ignore, repoussé ou mé-
connu la foi ; enfin que ce fait est constaté par une 
experience solennelle, par une experience antique^ 
universelle, perpetuelle, invariable, aussi ancien que 
l'histoire, par une experience, qui s'est repetée à cha-
que epoque, a chaque siecle et qui ne s'est jamais 
d e m e n t i e. 

De a hitetlen, vallástalan tudomány egyszers-
mind háladatlan is, mert saját eredetét megtagadja. 
Mert tagadhatatlan történelmi tény az, hogy minden 
népeknél a miveltség kiinduló pontja gyanánt a val-
lás tűnik föl. A tudomány kezdetben hittan volt, Is-
tennek eredete és lényege és a vallási jelképek és 
szertartások értelmének tanulmányozása. Az iskolák 
papi intézetek és a tanitók papok voltak; az ő kezök-
ben fekszik a nép miveltsége, igy tapasztaljuk p. o. 
az egyptomiak- és zsidóknál. Még a profán tudomá-
nyok is, úgymint a csillagászat természetrajz, mér-
tan a hittan ágai gyanánt tűnnek fel. Ugyanez áll 
a művészetekre nézve is ; ezek is a vallásból vették 
eredetüket. Az istenségnek elébb gunyliót, később 
házat végre templomot épitettek, a szentélyben előbb 
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fametszvény, később agyagból égetett, rézbe öntött, 
márványba vésett szobrokat állítottak. A vallási belső' 
érzelemnek az egyházi szent zenében adtak kifeje-
zést. Igy keletkezett az épitészet, a képzőművészet, 
a zene és költészet a vallásból ; és az által, hogy a 
képzelmények értelmi fogalmakká alakittattak át és 
az érzelmek öntudatra juttattak, keletkeztek az első 
bölcsészeti vizsgálatok. Mint a tudománynyal és mű-
vészettel, ugy all a dolog a törvényhozással is. Az 
első törvényhozók egyszersmind vallásalapitók is 
voltak. Kényuralmi államokban nincsen más véd-
paizs a hatalomnak visszaélése ellen, mint a vallás. 
Ha az emberek törvénye fölött nem áll Isten törvé-
nye többé, akkor a hatalmasnak akaratja az egye-
düli törvény. Azért mindazon á lam, mely nem ismer 
felsőbb törvényt az emberinél, szükségkép kényural-
milag kormányoztatik. 

Es a tapasztalásnak tanúbizonysága szerént az 
egyháztól elvált tudományra, illetőleg tanodákra az 
átoknak egy bizonyos neme nehezedik. A hol nem 
csak mechanikus tanulásról, hanem a szónak szoros 
értelmében vett nevelés- és képezésről van szó, ott az 
kitünőleg az egyháznak föladata, mert az egyház 
nevelőnője az emberi nemnek szintúgy mint az egyes 
embernek. Csak aho l elvá'asztatik a nevelés és»tudo-
mány az ember végrendeltetéseitől, a hol a földi élet-
nek végczélja kifelejtetik vagy tagadtatik, csak ott 
választatik mindég el az embernek nevelése az egy-
háztól. A hitetlenség volt az, mely ezen elválasztást 
és pedig egész az elemi tanodákig véghezvitte és 
véghez vinni óhajtja. Három századja már, hogy a 
nevelésnek ezen alapját az ujabb pogány humanisták 
megingatni törekedtek, még a subjectivismus alapel-
vét, a legveszélyesebb forranyagot az emberiség kö-
zé szórva az encyclopedicus hitetlenségnek és az ev-
vel összekötött forradalomnak elvét is győzelemre 
segitették, az egyházakat megrabolták, a keresztényi-
séget és intézményeit üldözték és eltiporták, és a ne-
velést kirekesztőleg az államra bizzák, melyet mind-
nyájan a fölvilágosodás, azaz: a tételes vallás taga-
dása, az egyház és hit természetes ellensége képvise-
lőjének gondolják és e szerént szervezik is. Valamint 
ezelőtt ugy jelenleg is az terveztetik, hogy a papokat az 
úgynevezett „népnevelők'' által fogják helyettesiteni. 

Ezen terv eddig különösen a fő- és középtano-
dákban lett végrehajtva, a népiskolákban azonban 
sok tekintetben hajótörést szenvedett, mennél inkább 
be kezdték látni azt, hogy az egyház nélküli és egy-
ház-ellenes tanitók által mily veszélyes nép nevelte-
tik, valamint az országra ugy minden előjáróságra 

nézve is. Es ha azt kérdezzük, mi volt eredménye 
ezen eljárásnak? A rablott jószágnak az átka nem 
hagyott magára várni. Az államnak nem az a hiva-
tása, hogy a népet nevelje. Az intézetek, melyeket az 
állam magához ragadott csak annyiban virágoztak, 
a mennyiben az üldözött egyház elvei követtettek 
még; roppant, pénzösszegek fordittattak ezen tano-
dákra és intézetekre a nélkül, hogy valamely külö-
nösen kedvező eredményt lettek volna képesek 
fölmutatni ; holott ezelőtt az egyház az államnak 
terhelése nélkül iskoláit sokkal kevesebb költ-
séggel és jobb eredménynyel kezelte. Tantervek-
tantervekre halmoztattak és egyik sem felelt meg-
a várakozásnak, mert az egy szükséges t. i. a helyes 
és szilárd elvek, nemkülönben a személyek is hiá-
nyoztak, kik szeretetből és magasabb — nem csak 
állami — hivatásból magokat a nevelés terhes hiva-
talára szentelnék. Sok dolgot tanulnak a gyermekek 
az állami tanodákban, de talán egyet sem kellően. 
És azon panasz átalános, hogy inig ez előtt a gyer-
mek az annyira gyalázott egyházi iskolákban rövid 
idő alatt megtanulta a latin nyelvet érteni, azon irni 
és beszélni, a mai kidicsért államtanodákban a ta-
nuló sok idő után még felényire sem viszi. 

Nem tagadjuk, hogy az egyházi tanodáknak is 
megvoltak — valamint minden emberinek fogyat-
kozásai és hiányai ; de oly tunyának és oly együ-
gyűnek képzelik-e magoknak az illetők az egyházat, 
mely egyedül mentette meg a nyugoti tudományt és 
művészetet, hogy magára hagyatva nem haladott 
volna, anélkül hogy szükséges lett volna a gyerme-
ket a fürdővel együtt kiönteni ? Valljon honnét vet-
ték az egyházostromlók minden tudományosságuk 
talpkövét? nemde az egyházi iskolákból? és ezek 
nem lettek volna képesek arra, hogy az emberi tudo-
mányt bővitsék, és előbbre vigyék azon segédeszkö-
zök által, melyeket az uj-kor kedvező körülményei 
szolgáltattak? persze nem a fölforgatás és pusztitás, 
hanem a komoly, csendes és biztos fejlődés útján. 

De ez nem tetszett senkinek. Az állam lcivánt 
minden lenni és maradni mindenben, és minekutána 
az egyházat hivatásából és tulajdonából kiűzte, azon-
nal magához ragadta a fő-tanitó szerepét. Szomorú 
következményeit immár szemléljük, melyek közül 
legyen elég fölemliteni az ifjúságnak elidegenítését 
a vallástól és egyháztól. Min épen nem lehet csodál-
kozni, hisz maga a fő tanitó az állam is elszakadt az 
egyháztól. Az állam oly nemzedéket képez, mely 
a fejedelmeket és kormányokat aggodalommal tölti 
el némelykor, és a józanabbak észre is veszik, 
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hogy a hamis és egyház ellenes nevelés az állam 
oszlopait is ingadozókká teszi, és hogy a val-
lás minden osztályra nézve szükséges, hogy az ál-
lami tanodák nélkülözik a nélkülözhetlen biztos 
iránytűt, mely nélkül bizonyos mechanikus egység 
eszközölhető ugyan, de nem a szellemek egysége; és 
a törekvésnek helyes formája nem szolgáltathatók. 
Röviden, Isten áldása hiányzik a mai államtanodáknál, 
és daczára a roppant áldozatoknak, daczára a szám-
talan tanterveknek még sembirnak előnynyel a régi 
tanodáknál. Mert habár a mai tanonczok sokfélét és 
sokkal többet tanulnak mint a régiek ; de a mit ez 
utóbbiak tudtak, alaposan tudtak, és erkölcsi jelle-
mök a mai nemzedék határozatlan és erélvtelen ma-j 
gatartását sokszorosan fölülmúlja. 

És ime — mintha nem volna elég bajunk — ily 
istentelen vagy a mint az igazság eltitkolására ne-
vezni szokták, felekezetlen iskolákkal akarják sze-
gény hazánkat is boldogítani. Ezeket ajánlotta lega-
lább nem rég egy pest városi protestáns képviselő és 
ministeri osztály-tanácsos, természetesen a protestáns 
tanodák kivételével. Es ez aztán annyit jelent mint 
egyenlőség, igazság! De eltekintve ettől, legyen sza-
bad a tanácsos úrtól egy ártatlan kis kérdésre őszinte 
nyilatkozatot kérnünk. Valljon a tanodák melyik 
rendszerét tar t ja előnyösebbnek ? a protestáns fele-
kezetes vagy a felekezetlen tanodákat? ha a feleke-
zeteseket? miért akarja ezen előnytől megfosztani 
más vallásúak tanodáit ? ha a felekezetleneket ? miért 
nem akarja saját iskoláit ezen előnyben részesiteni? 
A felekezetien iskolák jellemzésére ide igtatjuk a 
halhatatlan OConnell magaviseletét és a tudós Ven-
tura nyilatkozatát. A kath. alattvalói i rányában 
még máig is igazságtalan angol törvényhozásnak 
egy bilije azt rendelte el: hogy Irhonban oly tarto-
mányi iskolák nyittassanak, melyeket minden val-
láskülönbség nélkül min len felekezetű gyermek lá-
togathasson, ezen tanodák tanítóit és tankönyveit 
azonban közvetlenül a protestáns kormány rendeli 
el. O Connell ezen igazságtalan törvénynyel tekinté-
lyének egész súlyát éreztette, és kieszközölte irhoni 
hitsorsosainál, hogy ezen törvény érdeme szerént ku-
darezot vallott. — Ezen tervezett tartományi tano-
dákra vonatkozólag jegyzi meg Ventura : ezen intéz-
mény hasonló lett volna az Université de Francé-
hoz, mely ellen a családatyák, minden valódi katho-
likus és ezen nagy nemzetnek püspöki kara és pedig 
annyi évek óta, annyi buzgalommal és állhatatosság-
gal tiltakozik. Ezen tartományi collegiumok a leg-
hathatósabb eszközök lettek volna a közömbösség és o 

hitetlenség terjesztésére, nem csak a katholikusok. 
hanem a protestánsok között is, és a keresztény val-
lás csirájának kiirtására is. Es innét történt, hogy 
egy tekintélyes protestáns ezen collegiumokat ugy 
mutatta be a közönségnek, mint az istentelen neve-
lésnek óriási tervét (un plan gigantesque d'éducation 
impie). Igen természetes, hogy a hit renditlietlen és 
fáradhatlan bajnokának (0 Connell) nem kellett 
egyéb, hogy ezen borzadalmas törvényt ékesszólásá-
nak és tekintélyének egész erejével megtámadja, azt 
eszközölvén ki, hogy egész Irhon átkot mondott ezen 
törvényre, ugy hogy nem foganatosíttathatott és való-
színűleg nem is fog foganatosittatni soha. Es lia ez 
meg is történnék — igy folytatja Ventura szavait — 
az irhoniak azt tennék, a mit addig 30 év óta tettek-
magok gondoskodandnak gyermekeik neveléséről, és 
mindenesetben inkább minden oktatás nélkül ha-
gyandják gyermeiket az emberi tudományokban, 
mintsem hogy őket „à ces sentines de l'impiété" (Ven-
tura szavai) küldjék, hogy ott isteni hitüket kocz-
káztassák. 

Ne ámitsa magát senki és ne higyje, hogy csak 
az istentelen, a kereszténységet megvető ember lehet 
okos ember. Az ily emberekről már Schelling a nagy 
német bölcsész is ezeket jegyezte meg : ha az ember 
ismeri azon igazságokat, melyekért sokan a Krisz-
tusban elrejtett bölcseség és ismeret kincseit oda 
adják, önkénytelenül is azon királyra emlékeztetik, 
kiről azt mondja Sancho Pansa: hogy eladta orszá-
gát, hogy az árán libafalkát vásároljon. Es a mai 
pöffeszkedő fölvilágosodottakról azt mondja: csak a 
hamis és fölületes miveltség által üres okoskodáshoz 
szokott értelem hiszi magát tökéletesen miveltnek. 
A mi napjainkban magát felvilágosodásnak nevezi, 
nem egyéb az eszmeürnél. 

Tömöri. 

Az egyház és a [»olgárosodás. 
(Folyt.) 

Az egyháznak az emberi-nem polgárosodására gyako-
rolt befolyása eszerént üdvös és positiv vala, nem mint Buckle 
véli, negatio, mintegy hátráltató ;') — ki ugy látszik, egészen 
elfeledé, hogy a mely intézet oly erélyesen küzdhet a haladás 
ellen, mint ezt állitása szerént egyházunk tevé, az más kö-
rülmények közt ugyané haladásnak ép oly erélyes előmozdí-
tója is lehet, és ha az elfogult irányzatosság ol nem vakitja, 
minden bizonynyal az utóbbit kell vala elismernie. Fbbeli 
érvelésének jellemzésére elég legyen fölhoznunk, hogy sze-

') Ámb ár t án épen eme kiilönczködö nézete okozza, liogy ezon író 
jelenleg nálunk, Magyarországban fölötte nagy tekintélynek ismerte-
tik el. 
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rente a moral, az emberi-nem erkölcsi állapota, műveltség és 
polgárosodás dolgában, merőben közönyös szerepet játszik. 
Ez csak akkor volna megfejthető és elfogadható, ha az, amit 
mi erkölcsösségnek nevezünk, csak külső máz lenne, lia az 
emberi-nem csak külsőleg öltött volna szelidebb, tetszetősb 
szokásokat, anélkül, hogy a belső ember, ennek nézetei, vá-
gyai, törekvései megváltoztatlak ; de ez nem áll; — fényes 
tanúság gyanánt szolgáljon ez érdemben a jogi tudomány 
korunkbeli kifejlettsége, mely eléggé bizonyítja, mennyire 
tisztultak — s csakis a keresztény eszmék befolyása alatt 
— jogi fogalmaink : azon kezdetleges jogérzület, mely még 
csak szendergett a nemzetek keblében, mig ezek gyermek-
éveiket élték — most hangosan szóló jogi öntudattá lőn; s 
ez mindenesetre belső változás, mely eléggé bizonyítja, hogy 
az emberi akarat és törekvés belsőleges fegyelmezése való 
tény, nemcsak hiu ábránd, alaptalan illusio ; de ez egyszers-
mind polgárosodási haladás is, mert a polgárosodás vélemé-
nyünk szerént nemcsak a puszta tudás anyagi szaporodásá-
ban áll, hanem egyszersmind, sőt főképen a sziv, az érzüle-
tek , vágyak és nézetek nemesítésében is. — Hogy ez igy 
van, hogy ezen eredmény eléretett , csakis a keresz-
tény eszmék üdvös, positiv működése által : azt a történet 
elfogulatlan tanulmányozása minden kétségen fölül bebizo-
nyítja ; s Buckle ellenében bátran hivatkozhatunk Tocque-
ville eme szavaira : a történeti tudomány helyreállítása azo-
nos a katholika vallás nagyszerűségének elismerésével. 

Buckle alapeszméje: hogy műveltség és polgárosodás 
nem a vallásosságnak szülöttjei, hanem hogy megfordítva, a 
vallás állapota a népek időszerénti műveltségétől függ; any-
nyiban igaz, hogy a malaszt, az isteni elem mindenütt a ter-
mészetet tételezi föl hatásos működésének alapjául ; azért 
iparkodnak a hitküldérek ama vad népekben, melyeknek az 
Isten igéjét hirdetik, mindenek előtt emberi érzést, emberi 
gondolkozásmódot költeni, mert régi igazság, hogy magasabb 
műveltség mellett a vallás lényege is könnyebb, helyesebb, 
fölfogásban részesül. De téved Buckle, midőn eme tételét 
akként érti, hogy a népek, aszerint, mint az általános mű-
veltségben haladtak avvagy elmaradtak, vallásulcut is kifej-
lesztők avvagy elhanyagolák. Az abyssiniaiak vallási álla-
pota, melyre hivatkozik2) vallási elszigeteltségük által, mely-
nél fogva vallásunk éltető központjától elszakadtak, eléggé 
megmagyarázható, csakúgy, mint műveltségi elhanyagolt ál-
lapotuk, politikai elszigeltségülc által; — e kettős elmaradás 
tehát hasonló, de nem azonos okból ered, s épen csak irány-
zatos önkényre mutatna, ha valaki még akár a pogány val-
lásoknál is a műveltségi állapot és a vallás mibenléte közt 
az összefüggést ily módon be akarná vitatni, mint ezt Buckle 
teszi, kinek egyházunk ellen szórt vádjai utóvégre arra ve-
zethetők vissza, miszerint az nem tudá kieszközölni, hogy a 
népek már a 8. században érték volna el a műveltség és pol-
gárosodás azon fokát, melyen a 18-ban állottak, mintha az 
egyház a következetes fejlődés törvényei ellen véthetne, 
anélkül, hogy épen ez által működését károssá, mert erősza-
kossá ne tegye. Különben ezen vád is, amely igazságtalan, 
ép oly következetlen is, mert ha igaz, amit ugyanazon Buck-

2) Gesch. d. Civilisation in England ; a lipcsei 1860-i német ford, 
s Ber. I, 228. 

le, más helyen állit, hogy ha a népek műveltségi haladása, 
de még álladalmi alkotmánya is, azon éghajlat termeszetétöl 
függ, mely alatt az illető nép lakik, akkor is talán a fönebbi 
jelenség okát abban kellene keresni, hogy a 8-dik században 
alkalmasint más klíma uralkodott Európában, mint a 18-ban, 
nem pedig az egyház valamely mulasztásában, — hanem „tel 
est notre plaisir," mindennek oka a szegény egyház ! 

Ellenben tény az, hogy a protestantismus behozatala 
a müveit világ tudományos fejlődését századokra kihatólag 
akadályozta. Ugyanis Grimm H. szerint3) „a protestantis-
musnak legközvetlenebb következménye épen azon népek-
nél, melyeknek javát állítólagosán első sorban czélozta, álta-
lános pangás és a művelődési haladásban való fönakadáa 
volt." 

A ki a történelmet ismeri, tudja, mily állapotban ta-
lálta a kath. egyház Europa összes népeit ; de tudja továbbá 
azt is, hogy e népek az egyház üdvös működésének követ-
keztében, mily gyökeres átalakuláson mentek keresztül, oly 
annyira, hogy a tizenhatodik század elején a tudomány min-
den ága kivétel nélkül gondosan és szorgalmasan ápoltatott, 
és ama közöny a tudományok iránt, melylyel az egyház pá-
lyája elején mindenütt találkozott, az idők folytában épen az 
egyház ernyedetlen nógatása s fényes példaadása által a tu-
dományok iránti azon magas fokú lelkesedéssé változott át, 
mely az egyetemi tanulók ezreiben numericus, a népek tu-
dományos versenyében pedig szellemi kifejezését lelte. 

A reformatio mind ennek útját állotta, „pangás és fön-
akadás" jelzé fölléptét. „A könyvárusok azt mondják — igy 
Erasmus4) — „hogy a reformatio kitörése előtt hamarább 
tudtak eladni háromezer kötetet, mint most hatszázat;" -— 
és Melanchthon ekként panaszkodik : „a vaskorban élünk, 
és a tudományok tönkre mennek, hacsak a fejedelmek (!) nem 
veszik pártfogásuk alá."5) A'marburgi egyetem 1529-ben ki-
adott alapítási okmánya elismeri, miszerént a tudományok 
sajnálatos hanyatlásnak indultak ;6) Luther maga, Bucer és 
Sarcerius hasonlólag nyilatkoznak.7) — Az oskolák romok-
ban hevertek, a tudomány elveszté azon tekintélyt, melyet a 
reformatio előtt élvezett, a művelődési haladás nem caak ide-
iglenesen félbeszakitva, hanem véglegesen meg lön gátolva.9) 

Az eddigiekben főképen arra fordítottuk figyelmünket: 
mit tett az egyház a magasabb műveltség érdekében ; de ez-
zel működésének csak egyik oldalát szemléltük, és fogalma-
ink nagyon is hézagosok lennének, ha azt gondolnók, hogy 
az egyház ily részletes eredménynyel beérte. Az egyház soha 
sem elégedett meg azzal, hogy a társadalom magasabb réte-
geiben működjék, hogy a kiváló szellemek elég szűkre sza-
bott körét válaszsza tevékenységének teréül, — koránt sem 
— az egyház katholikus voltának, tiszta, határozott öntuda-
tát soha sem veszté el, egyetlenegy pillanatra sem ; és ezért 

3) Lobon Michael Angelo's, I I . kiad Hann. 1864, 671. 1. 
<) Ep . ad fr . Germ., Döllinger, Reformation I , 348. 
5) Ep . ad Duc. Megalopol. Wittenb. 15.56, 169. 1. és ad. Henr . 

Angi. Reg. 71. 1. — Különös felfogása az a tudományos autonómiának, 
de következetes követkozményo azon hires elvnek „cuius regio, illius 
religio." 

s) Döll inger 1. h. 492. 1. 
') Historisch-politische Blätter XIX, 260. 
s ) Döllinger és hist.-pol. Bl. az i. hli. Huber Gesch. d. engl. Uni-

versitäten I I , 2. Tholuck, Vorgeschichte des Rationalismus I, 168. 1. 
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a keresztény műveltség jótéteményeiben a szegényt, az elha-
gyottat, a megvetettet csak ugy részesité, mint a gazdagot, 
az előkelőt, az uralkodót. — S ez is egyik megkülönböztető 
jellege az egyháznak ; mert mig Plato azt javasolja, hogy a 
tigyermekek nevelése fizetéses idegenekre bizassék,9) s mig 
a római apa fiát ugyanő czélból egyik rabszolgájára bízta, — 
addig az egyház az anyai szívhez fordult, hogy ez tegye le 
legelsőbben is a gyermek fogékony szivébe a vallásos nevel-
tetésnek magvait,10) melynek későbbi ápolását fölszentelt 
papj.tinak rendelé életföladatául, működési térül kijelelvén 
nekik az oskolát, hogy igy biztos, ingatlan alapot nyervén a 
leendő világpolgár, határozott léptekkel haladhasson további 
kiképeztetésének ösvényén. — S itt az egyház nem ismert 
rangfokozati különbséget; székesegyházi s zárdai oskolák 
egyaránt álltak nyitva a fejedelem, mint a koldus gyermeke 
előtt,11) s mindketten egyformán oktattattak azon fontos élet-
bevágó kérdések iránt, melyek kellő fölfogásától függ ideig-
lenes és örökké való boldogságunk ; — „ha kérdezed a ke-
resztény gyermeket : honnan származik ? — tudja ; hova 
megy? — tudja; mily uton akar e czélhoz eljutni'? — tudja! 
Kérdezd meg e gyermeket : valljon miért van ő itt e világon, 
és mivé leszen halála u tán? — és eme gyermek, kinek éle-
tében még nem volt sem ideje, sem alkalma e fölött gondol-
kozni, mégis magasztos, kielégitö feleletet adand neked. Kér-
dezd meg e gyermeket : hogy keletkezett e világ ? ki népe-
sítette be e földöt ? honnan származik a nyelvek különféle-
sége ? honnan fogyatkozásaink és szenvedéseink ? — és e 
gyermek mindenre fog felelni, mindent tud. A világnak lét-
oka, nemünk honnan-származása, az embernek rendeltetése 
ezen és a tűi-világon, viszonya Isten- és felebarátjaihoz — 
mind ezek oly kérdések, amelyekre nézve már a gyermek is 
tökéletesen tájékoztatva van. S mire érett emberré lesz, is-
meri a természeti és népjog alaptételeit, mint a melyek ön-
kényt következnek vallása elveiből. Valóban nagyszerű, ma-
gasztos vallás ez, mely mind azon kérdésekre képes vála-
szolni, melyek az emberi elmét ősidőktől fogva foglalkod-
tatják."»2) (Folyt.) 

A katholikus sajtó Németországban. 
r 

MÜNCHEN, jan. végén. En részemről nem tartom va-
lami nagy szerencsének az irodalomra nézve, ha a napi sajtó 
túlságosan s aránytalanul terjed, — mert mint a tapasztalás 
csak nagyon is szomorúan bizonyitja, többnyire a komolyabb 
tudományos irodalom rovására szokott az történni. 

Különösen az egyházi irodalom terén, melynek kiváló-
lag komolyabb, emelkedettebb- s magasztosabbnak kell lenni, 
mindig némi sajnálkozással látom, ha egy egy komolyabb 
tehetség legszebb erejét, már a dolog természete szerént a 

u) De Rep. V ; de Legg. II- és VII. Aristoteles Eth. X, 9. 
I0) Chrysost. Honi. IX. in Col., Horn, de Viduis ; Ozanani, die Be-

gründung dos Christentli. in Deutschland, a müncheni 1845. német,, ford, 
szer. 5. fej . 

" ) Basilius, Regula fusius tract, interr . 15, 2 3 ; Hefelo, Boitriige 
zur Kirclicngesch. Archaeol. u. Liturgik I, ]80, Braunmüller, Beiträge 
2. Gesch. d. Bild, in den drei erste» Jah rh . 1855. Zczschwitz, System 
der Kateclietik, Lcipz. 18(53-1. 

, 2 ) Jouffroy, Mélanges pliilos. 124. 1. 

felületesebb irány felé csábitó napi sajtó terén, kénytelen ma-
radandóbb értékű müvektől elvonni. 

Csakhogy magasabbra ható kötelességeink is van-
nak, — s az egyház s vele az emberiség legdrágább érdekét 
minden áron meg kell védelmeznünk, s ha a viszonyok kö-
vetelik, még legszebb irodalmi tehetségeink legdrágább idejét 
is föl kell áldoznunk. 

Hiába ! A hirlap-irodalom az egész világot elárasztotta 
a nagy közönség alig olvas egyebet. S aki tudja, hogy minő 
műhelyből kerülnek ki a hírlapok legnagyobb része, lcgke-
vésbbé sem fog csudálkozni, sőt nagyon is természetesnek 
fogja tartani, hogy a mai journalistika nom lehet barátja oly 
komoly institutiónak mint az egyház, oly magasztos eszmé-
nek mint a vallás, melynek egyedül létezése már, ő reá nézve, 
az ö eszméi- s törekvéseire folytonos szemrehányás. 

A baj okát minden komolyabban és érettebben gondol-
kozó fő rég belátta, — csakhogy most már midőn e veszede-
lem napról napra fenyegetőbb irányt vesz, annyira hogy már 
a társadalom jobb rétegeit is kezdi megmérgezni, nem elég 
magát a betegséget fölismerni, — orvoslására pedig, fájda-
lom, alig van egyéb mód, mint az ellenséget saját terén ke-
resni föl. 

Ezen meggyőződés hatotta át a németegyházi irodalom 
legkitűnőbb tehetségeit, azon irodalmi s tudományos köröket, 
melyek eddigelé daczára sokoldalú képzettségüknek s rop-
pant munkásságuknak, a napi irodalomtól meglehetősen tá-
vol tartották magukat ; — de ezen meggyőződés hatotta át 
az olvasó közönség józanabb gondolkozású és jobb érzésű ré-
szét is, s igy született meg „a katholikus sajtót pártoló egye-
sületek" eszméje itt Németországban. 

Az egésznek tulajdonképeni terve s hatásköre még jó-
formán a születés vajúdásai között van, még minden forr, — 
de az első jelenségekből láthatjuk, hogy nem ephemer jelen-
séggel, hanem nagyra s messszire kiható vállalattal van 
dolgunk. 

Ezen egyesületek eszméje először a kath. egyletek legu-
tóbbi nagy gyűlésén lnsbruckban lett megpenditve és megvi-
tatva. Az összes német püspöki kar, m. é. october havában 
Fuldában levén összegyűlve, az ily egyletek alakitását nem-
csak hogy helyeselte, hanem egész ünnepélyességgel az egy-
házi engedélyt is megadta. 

Ennek alapján egy-nehány dioecesisben már meg is 
kezdték az ily egyletek alakitását, igy különösen a München-
freisingeni egyházmegyében, egyiko a legjobb s legnépsze-
rűbb neveknek, Arco Zinneberg lépett mint elnök a vállalat 
élére, a szomszéd Augsburgban Dreer kanonok mint elnök, 
Svratory mint titoknok, s chez hasonlóul Speyerben, Bam-
bergben s több más egyházmegyében. 

Az eddigi terv szerént, egyelőre ezen egyletek csak 
Bajorország, vagy legfőlebb dél Németország még néhány 
dioecesiseire volnának kiterjesztendök, de lassanként min-
dig tovább és tovább, annyira, hogy végül egész Németorszá-
got, ahol csak katholikusok vannak, volna átkarolandó. 

Ezen egyletek alapeszméje s fő czélja, hogy a mennyire 
csak lehet a jobb érzésű s józanabban gondolkozó világiak 
is a küzdtérre hivassanak, mert nagyon igaz, mit az augs-
burgi püspök ezen egyleteket ajánló pásztori körlevélben 
mond : Wenn wir uns von den subversiven Tendenzen der 
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Stimmführer unserer Gegenwart nicht am Ende allen Boden 
abgewinnen lassen wollen, ist ein entschiedenes Zusammenge-
hen der Geistlichen, mit den gutgesinnten Laien durchaus 
nothwendig." 

r 

Ep az volt az egyház-ellenes sajtó eddigi szörnyű csa-
lárdsága, hogy minden megtámadásait ugy árulta, mint csak 
a papi kaszt privát érdekei ellen intézetteket, de a mellett nem 
győzte eléggé hirdetni, hogy a vallást, mindenki vallási meg-
győződését mennyire tiszteli ; — pedig minden elfogulatlan 
beláthatja, hogy lassú méreggel a vallásosság alapgyökerét 
öli ki a szivekből. De lassanként a jobb érzésű világiak is esz-
mélni kezdenek, s belátják, hogy saját legdrágább érdekeik 
is veszélyeztetvék. A jobb érzésű világiak keblében szunyádé 
ily s hasonló meggyőződéseknek kifejezést adni, czélja ez 
egyesületnek, melynek valamint alapeszméje nem egyedül 
papoktól származott, ugy tovább terjesztésében is minden 
katholikusan érző és gondolkozó, legyen az pap vagy világi, 
karöltve megy. 

Ez eszme oly életre való, a mozgalom maga oly termé 
szetes, minden erőltetés nélküli, hogy egyik legradikálabb 
délnémetországi lap kénytelen volt bevallani, hogy ez a ka-
tholicismus körében haladás, — kétségkívüli haladás. 

De továbbá 'valamint alapeszméje ez egyesületeknek 
nagyon életre való, ugy kivitele is, legalább amint kezdődik 
nagyon gyakorlati. Én már egyszerűségüknél fogva is, nagy 
jövőt jósolok nekik. 

Hosszas alapszabályok helyett, a tagok egyszerűen arra 
kötelezik mggukat : 

hogy valamint maguk csak jó hirlapokat hordatnak, 
ugy rokonaik, barátaik, és ismerőseik körében is oda fog-
nak hatni, hogy azok házaikból a rosz hirlapokat kiküszö-
böljék. 

Továbbá hirdetéseket, jelentéseket s. a. t. csak a jobb 
lapokba küldenek. 

Aki pedig a tagok közül elég szellemi erővel is rendel-
kezik, kötelességének tartsa a körébe vágó kérdésekről a 
nyilvános discussioban a hol s a mennyire az szükségesnek 
látszik, részt venni, s igy a kath. journalistika szellemi tőké-
jét is gyarapitani ; vagy is jobban mondva az egylet ez által 
azt akarja elérni, hogy korunk égető kérdéseiről ne csak 
egyes, habár a legkitűnőbb kath. capacitások szóljanak, ha-
nem lassanként az összes kath. közvélemény nyilatkozzék. 

Végül miután az általános s nehezen megingatható 
meggyőződés az, hogy alapos jó dolgozatokkal állandóul csak 
azon hirlap rendelkezhetik, mely munkatársait és levelezőit jól 
fizeti, s miután különösen a kath. napilapok még ily állapot-
ban nem is lehetnek ; azért a tagok némi csekély anyagi ál-
dozatra is fölszólittatnak, mely azonban oly csekély, hogy a 
kevésbbé vagyonosaknak sem eshetik nehezére, igy például 
itt a müncheniben évenként 1 forint, az is két részletben 
(april 1-én és october 1-én) fizetendő. 

Miután még eddig Németország tengernyi hírlapjain nem 
lehetett kellő szemlét tartani, hogy melyek volnának az aján-
landók, azért egyelőre az „Augsburger Postzeitung" Német-
ország egyik legrégibb (az idén a 182. évfolyam járja) s leg-
tekintélyesebb lapja van főorganumul elfogadva. A hires 
augsburgi nénikének legrettenthetlenebb ellensége, s melynek 

szerkesztője, a „Katholische Studien"-ek fennkölt lelkű irója 
Dr. Huttler. 

Valamint ezen mozgalom úgyszólván önként minden 
lárma s erőszakos capacitálás és korteskedés nélkül kezdő-
dött, — ugy kivételében is egész csendességgel s higgadt 
nyugalommal dolgoznak tovább. De ime alig, hogy az egy-
ház-ellenes lapok szelét vették, roppant lármát ütnek, termé-
szetesen féltvén saját bőrüket. Az első volt a hirhedt „Nürn-
berger Anzeiger," mely az egész dolgot, „Zurück ins Mittelal-
ter" czimü rágalom- és gúnnnyal telt czikkében hozta a 
nyilvánosság elé. 

Főkép azon ütközik meg, hogy miután bizonyos hirla-
pok ajánltatnak, kétségkivül (köztök ő is, s pedig tán első 
helyen, ne is kételkedjék) az egyesület köréből ki lesznek 
zárva, szóval romai index in optima forma, mondja ő. — S pe-
dig van-e párt, mely minden más, vagy mondjuk ki egyene-
sen minden jobb szellemű lapot, még az utolsó gunyhóból is 
szeretne kiszór itani, a guny, a rágalom, szóval a nemtelen 
erőszakoskodás fegyvereivel annyira sárba szeretne tiporni, 
mint ép a „Nürnberger Anzeiger" emberei. — Hát ez liová-
való index ? 

Megütközik továbbá azon, hogy a tagok némi pénz-
áldozatra is kötelezvék, a munkatársak dijjazására, — „hát 
hol marad a szeretet?" — kérdi csintalan mosolylyal, — 
„hisz azt gondoltuk, hogy azok az urak minden önérdek nél-
kül csupán csak az ügy szentségeért dolgoznak !" — Ily s 
hasonló rosszul alkalmazott gunynyal szól az, ki a legvadabb 
s legfelforgatóbb eszmékkel ámitja a nagy tömeget, hizeleg 
minden alacsony szenvedélynek, csupán csak azért, mert 
tudja, hogy az legjobban jövedelmez. • 

De legjobban félti dúsan jövedelmező hirdetéseit, s na-
gyon ösztönzi a tisztelt publikumot, hogy oly lapokba ne 
küldjék, melyeket senki sem olvas, vagy legfö'iebb oly em-
berek, kik a mai világban igen keveset számítanak. 

Magából ezen dühös megtámadásból láthatja már a 
tisztelt olvasó, hogy valóban életre való vállalatnak nézünk 
elébe. 

Minden egyház-ellenes lap között még leghiggadtabban 
s legszebben szól e vállalatról, melytől pedig legkevésbbé 
vártuk volna, a bajor kormány félhivatalos közlönye, a „Süd-
deutse Presse." 

Kénytelen bevallani, hogy tiszteletet gerjesztő meg-
győződés szól ez egész mozgalomból, s tán néhány holnap 
múlva már, — mondja ő — jobban sorakozott ellenséggel, 
s komolyabb eszmékkel keilend szembe szállnunk, mint va-
laha. Csak azt kivánja, hogy mind két részről, a polémia a 
kölcsönös reeriminatió helyett, a józan higgadtság s mérsé-
keltség határai között maradjon, — szóval olyan eszme-har-
ezot kiván, melyből mind két fél csak nyerhet. 

A mi részünkről e tekintetben meg lehet nyugodva, 
egyelőre elég garantia dr. Huttler neve, — mert a polémia 
azon szabályaival, melyeket ő dr. Molitor iratára tett meg-
jegyzéseiben kifejtett, minden emelkedett lelkű s elfogulat-
lan szivü ember meg lehet elégedve. 

S valamint az egyház a józan haladás és igazi szabad-
ságnak nem lehet ellensége, úgyhogy ezen egyletek sem czé-
lozzák azt, eléggé mutatja, hogy a vállalat irodalmi élére dr. 
Huttlert állította, ki az általa kiadott „kath. Studienek"-ben 
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eléggé megmutatta, hogy a társadalom legkényesebb kérdé-
seit, mint a halál-büntetés, az uzsora, a rabszolgaság, a 
népnevelés sat. valóban nem felületesen, egész könnyelműen 
minden mélyebb tanulmány nélkül veszi bonczkés alá, mint 
ezt sok bizonyos liirlapiró fájdalom ! tenni nem átalja, — ha-
nem sok évi fáradhatlan munka s komoly észlelés alapján ; 
s ép azért a tudomány igazi vívmánya előtt soha sein szokta 
elfogultan szemeit behunyni. 

Még egyéb a kath. irodalmi s tudományos élettel össze-
függő kérdésről is forr az eszme ezen egyletekben, különösen 
egy kath. egyetem fölállítása, melynek székhelyéül, mint hal-
lom, Bamberget emlegetik, de minderről tán jövőre többet. 

Dr. Bogyay. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Ö es. kir . ap. Fölsége L á z á r Miklós nagyváradi plebanust és 

az ottani képezde s fö-e!emi-tanoda igazgatójá t ja». 28-án nagyváradi 
tiszleletbeli kanonoknak méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

PARIS, jan. 6-án. Miután a pápai és franczia egyesült 
hadcsapatok által kivivott mentanai és monterotondoi csatá-
ról De Failly és Kanzler tábornokok hivatalos jelentéseiket 
közzétették volna, és a garibaldisták tisztei szintén nyilat-
koztak, végre a romai forradalmi junta is megszólalt, és hir-
deté a „Diritto" czimíi lapban működése eredményeit. Az 
okmány igen terjedelmes, de Francziaországban a sajtóható-
ság közbelépvén tilalmával, nevezett jelentésnek csak két 
első részét közölhetjük. 

A romai junta azoknak akar válaszolni, kik álliták, 
miszerént a romaiak semmit sem tettek megszabadításuk 
(?) érdekébeit, és azért az october 22—30 napok eseményeit 
írja le. A jelentés először is vádolja a régiebb „romai nem-
zeti comitét" a gyermekes tüntetések, háromszínű léghajók 
és petárdák bizottmányát, mely tétovázott a junta támoga-
tásában, és a döntő pillanatban kétezer embernek, kik a föl-
kelésre készen állottak, ellenparancsot adott és melyet nem 
csak a florenczi, hanem a franczia kormány irányábani szol-
gaságról is vádol. Ezen comité 1853-ban alakult, és 1859-től 
fogva az olasz kormány közegeül szolgált, az alkirályság 
egy nemével ruháztatott föl, pénzt és kitüntetéseket nyert, 
és volt az olasz kormánynál képviselője. A romai nemzeti 
comiténak ellensúlyozója a Mazzini-féle tettpárt által alakí-
tott: comitato d'azzione vagy is a tett bizottmánya az 1849-ki 
események után alakíttatott 

Az 186'7-ik év elején, azaz Romának a francziák általi 
kiürítése után sok panasz emeltetett a nemzeti párt ellen, 
melyet biában iparkodtak ú jraszervezni. A fölkelésnek alkal-
masb intézésére Garibaldi april havában a „romai emígra-
tio központja" által képviselt „romai fölkclési központi" bi-
zottmányt alakította, mire a mazziniféle tettpárt bizottmánya 
önkormányzatának fentartása mellett ehhez csatlakozott. A 
nemzeti bizottmány azonban most sem szűnt meg működni. 
Végre julius havában fusio jött létre, melyből a romai nem-
zeti junta keletkezett, anélkül azonban, hogy a két előbbi 
bizottmány tökéletesen fölbontathatott volna. 

Midőn az első garibaldi-féle csapatok Roma előtt meg-
jelentek, még nem voltak készen, okkor a junta néhány tag-

ja egyesült a tettpárttal, hogy részökröl is előmozdítsák az 
eseményeket. 

Amint a mondottakból kitűnik, az okmány eddig csak 
panaszokat tartalmaz a benső meghasonlások ellen, melyek 
meghazudtolják a közmondást, hogy a farkasok egymást föl 
nem falják. 

A garibaldi-féle bandáknak Roma előtti első megjele-
nése előtt még a fölkclési bizottmány segittetvo a tettpárt 
comitéja által, majdnem Roma közvetlen közelébe fegyver-
és lőkészletet juttatott. Midőn azután a bandák közeledtekor 
a rendőrség figyelmesebbé tétetett, ama szállítmánynak be-
csempészésével egy időre föl kellett hagyni. 

A titokbani bevitel meghiúsulván, erőszakkali behoza-
talt kisértettek meg. E czélra, mint tudva van, Cairoli test-
vérek a merényt megkísértették, mely azonban meghiusult a 
porta del popolo közelében. Ugyanazon időben kellett volna 
a fölkclési bizottmány hiveinek a sz. Pál kapuja mellett rej-
tett fegyvereket kiásni, egy szomszéd szőlőbe hozni, egy csa-
patot fölfegyverezni, a többi fegyvert pedig kocsira rakva, a 
kapuni bejutást megkísérteni. Az általános támadás órája és 
napja octob. 22-ikére esti hétre volt kitűzve. Az osztályok 
főnökei három ezer embernél többel rendelkeztek ; az ostrom 
alá veendő, megtámadandó pontok voltak : a capitolium, Qui-
rinal, Oolonna- és néptere, a Macao-kaszárnya és a Vaticán. 
Több laktanya alá aknáztatott. 

Mindez megegyezik a más uton tudomásunkra juttot-
takkal, és azért ismétlések elkerülése végett csak néhány 
főbb részlet elmondására fogunk szorítkozni. 

A junta jelentése azt vitatja, hogy a fölkelők a Pál ka-
puja melletti örségen már győzedelmeskedtek, és hogy a 
szomszéd puskapormalom őrét fogolylyá tették. — Nyolcz 
száz fiatal ember „Roma virága" — igy szól a jelentés — 
tartá megszállva a Pál kapujától a Bocca dolla Vcrita és a 
Mentanara — térfelé vezető utczákat és utakat, várván a 
fegyvereket, hogy a kijelölt pontokra intézzék a támadást, 
de ezen bevezetési kísérlet szerencsétlenül ütvén ki, legna-
gyobb részt bekerittettek. Itt a jelentés eltér az igazságtól, 
mert emiitett városrészek bekerítésére egész hadosztály volna 
szükséges. 

„A nemzeti bizottmány által intézendő osztályok •— 
igy folytatja a jelentés — egyike sem, vagy majd egyik sem 
jelent meg helyén 22-ikén este a kitűzött időben; 200 ember 
hiányzott az actionál, kikre pedig az igéret után számitot-
tunk. A nemzeti comité ügynökei ellenparancsot adtak ne-
kik, — kinek nevében, és mily indokból ? nem tudatik. Ezen 
ügynökök — ez tény — 22-én reggeli tiz órakor embereik 
számára a szükséges összegeket megkapták, és délutáni négy 
órakor, anélkül, hogy a fölkelést vezető és érte felelős szemé-
lyektől tanácsot kértek volna, ellenparancsot adtak." 

Ezek oly magyarázatok, minőket rendesen szoktak 
adni, valamely terv meghiúsulása után, csakhogy a jelentést-
tevök elég eszélyteleniil látszanak eljárni, midőn hirdetik a 
nagy világnak, hogy a forró hazafiság meg volt fizetve. 

Állítja a jelentés azt is, hogy a veresinges foglyokat 
vezető egyik százada az antibesi csapatnak 23-ikán este a 
sz. Lőrincz és Damasus-féle városrészben a nép által megtá-
madtatott. Ezt először halljuk, különben is ruganyos kifeje-
zés cz a „nép," moly alatt itt egy pár összeesküvő értendő. 
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KONSTANTINÁPOLY, jan. 15-én. Fuad basa kivá-

nata folytán az örmény nemzetbeli katholikus főbbek(notables) 
a patriarcha elnöklete mellett tanácskozni fognak azon kérdé-
sek fölött, melyek Hassun — ő nagyméltóságának a ciliciai 
patriarchai székre történt emelése folytán egyházi és világi 
szempontokból fölmerültek, hogy ebbeli kivánataikat azután 
a szentszékhez és a fényes porta kormányához fölterjeszszék. 
Ha az ellenzék részt venni vonakodnék eme tanácskozmá-
nyokban, eredménye mindamellett is Írásban föl fog terjesz-
tetni, szabadságára bizatván a kormánynak, hogy tekintettel 
legyen az ellenzék nézeteire is. Igaztalan vád, mintha Has-
sun egyházi méltósága czimén polgári hatalmat akarna bito-
rolni. Annyi bizonyos, hogy a nemzet főbbjei között eltérők 
a vélemények ama méltóság jogkörére nézve. Némelyek a 
polgári hatalmat is kezeiben akarnák látni, mások ismét egy 
külön polgári főnököt választani. Ez utóbbiak széles hatal-
mat akarnának a közoktatás ügyében, hogy a liberális diva-
tos irányzatnak nyissanak utat, amazok megakarnák tartani 
az eddigi katholikus és conservativ irányzatot. A liberálisok 
ugyan nem bánnák, ha amazok saját költségükön akárminő 
intézeteket is alapítanak, hanem az alapítványok jövedel-
meivel a „nemzeti tanács" votuma szerént kívánnának ren-
delkezni, mire a katholikusok imigy válaszolnak : mi urai 
vagyunk pénzünknek, mi a nemzeti tanács nélkül, de a nem-
zet javára forditandjuk azt, ugy amint lelkismeretünk sugal-
landja. És miután az, amit a nemzet „ügyeinek és érdekei-
nek" neveznek, majdnem kizárólag iskolai, templomi, jóté-
konyintézeti alapítványokban áll, könnyen fölfogható, mért 
akarnak a katholikusok nagyobb befolyást a patriarcha szá-
mára, és miért kívánják az utóbbit alább szállítani a liberá-
lisok. — Bizonyos helybeli lapok nevetésre indítanak, midőn 
látjuk, hogy avval akarják ijeszteni a portát, hogy egy ide-
gen fejedelem (a pápa) alattvalói egy részének polgári főnö-
köt nevez, és igy sérti fölségi jogait. Ministereink tudják, 
hogy a pápa csak egyházi méltóságra nevez ki, és nem avat-
kozik a világi jogokba, és lia mégis az általa nevezett patri-
archa polgári hatalommal ruliáztatik föl, ez azért van igy, 
mert a porta megengedi. Csak akkor, ha a patriarcha megfe-
ledkeznék a sultán iránti kötelmeiről, fogná a dolgot más-
ként tekinteni. 

A „Courrier d'Orient" megbotránkozik azon, hogy a 
pápa megtiltja a patriarchának az egyház javait elidegení-
teni. Bizonyosan azt szeretné, ha a nemzet saecularisálná 
eme javakat A „Levant Herald" pedig már is a katholikus 
örmények közötti szakadás csiráit látja, és mint jó anglikán 
ezen persze örvend. Mintha a jelen vitás ügyben a dogmati-
cal meghasonlásnak csak legkisebb nyoma volna. Azon ana-
lógia, melyet föl akarna állítani a czár között, ki görög pa-
triarchát nevez, és a pápa között, ki örmény-katholikus pa-
triarchát nevez, képtelen, mert a görög patriarcha nemzeté-
nek polgári feje is, az örmény pedig csak egyházi feje övéinek. 

VEGYESEK, 
— A herczeg-primás ő fmga székesegyházát 1000 frt-

nyi értékű ékes egyházi öltözékkel megajándékozni, az esz-
tergálni honvédegyletnek 50 frtot adományozni, a balassa-
gyarmati főelemi tanoda gyámolitására évenkint 500, az apá-
czák által vezetett ottani leánynövelde föntartására pedig 
évenkint 1886 frtot 40 kr t és 32 öl fát rendelni méltóztatott. 
(P. H.) 

— Az „Esztergomi irodalmi Egylet" nevü társulat alap-
szabályai a ministerium által helybenhagyatván megalakult ; 
elnökké e társulat tervezője Majer István kanonok ö nsga, 
alelnökké pedig Reviczky Pál ur választatott. (I. T.) 

— A mivelt lelkű és hitbuzgó lipótvárosi plebanus R á t h 
József f. hó 5-én szélhűdés következtében elhunyt. A Szent-
léleknek e korán leroskadt temploma föltámadásra, a lipótvá-
rosi basilika pedig, melyen a boldogult lelkének egész hevével 
csüggött, romjaiból megujulásra vár. Az legyen boldog, emez 
pedig mielőbbi ! 

— Olaszország Rapone nevü városában a municipiunt 
eltiltotta a pápa által rendelt három napi ajtatosságot. Ehhez 
méltó mellékkép a salzburgi polgármesternek azon eljárása, 
melynél fogva a péterfillér gyűjtése lőn általa eltiltva. A 
vallásszabadság korában odajutottunk, hogy sem imádkoz-
hatunk, sem adakozhatunk akaratunk szerént. 

— Veronában jelenté magát a papság kilencz havi há-
tralékának kifizettetése végett. Az állampénztárnál azonban 
azon feleletet kapta, hogy papok és szerzetesek számára ott 
nincs pénz. Ugy látszik nem sokára másra sem lesz, minda-
mellett, hogy az egyház megraboltatott. 

— A müncheni „Volksbote" szerént Poroszországban 
egy néptanító alig kapja felét a bajor tanitó fizetésének ; 
nyugdijára nézve pedig 5—15 szolgálati év után fizetésének 
egy negyedrészét, 30 év után még nem egészen felét, 40 után 
néhány tallérral többet a felénél, 120 tallért pedig, mi leg-
több, ötven évi szolgálat után kap, holott Bajorországban a 
legújabb iskolai törvény szerént 300—400 forinton alól nem 
nyugdíjaztatható. 

— A Visztula jobb partján az iskolákban mindenütt 
az orosz nyelvet kell tannyelvül használni, és a szülök azt 
sem tudják, mire taníttatnak gyermekeik az iskolákban. Más-
hol a lengyel nyelv ugyan még nincs eltörölve, de a könyvek 
orosz betűkkel vágynák nyomtatva, lassanként az orosz betűk-
kel a nyelv is be fog hozatni. 

— A legújabb számítás szerént az egész földnek lakos-
sága 1350 millióból áll ; nyelv van 3064, vallás 1100. A kö-
zépéletkor 33 év, 6 hónap. A gyermekek egy negyedrésze 7 
év előtt hal el, fele pedig a 17-ik előtt. 100 személy közül 
6-an érik el a 60-ik évet; 500 ból egy lesz 80, 1000-ből pe-
dig egy 100 esztendős. Minden évben 33 millió ember hal 
meg, tehát 91,000 naponként, 3730 egy órában, 60 egy percz-
ben. A születés általában 41, 5 millióra tehető. 

— A spanyol államminister Arrazola a királynéhoz in 
tézett föliratban föleleveníti a spanyol koronának patronatusi 
jogát Jeruzsálemre nézve. Ezen jog, mely régenten minden-
kitől elismertetett és a korona által gyakoroltatott is, legújabb 
időben igen elhanyagoltatott. Miért már 1853-ban egy bizott-
mány neveztetett ki annak megóvására és föntartására. Ezen 
okirat f. évi jan. 14-én megujittatott, és a 7 tagból álló bizott-
mány újra kineveztetett. — Bizony nem ártana az orosz túl-
kapások ellen egy kissé ez által is megerősíteni a katholiku-
sok befolyását. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 186S. K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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1. Félév. 1868. 

TARTALOM : A civilházasságra vonatkozó utasítás. — 
Az egyház és a polgárosodás. —• Bon-ton a vallásosságban. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A civil-házasságra vonatkozó utasítás. 
-Megvallom, hogy mégcsak gondolni is irtóztam 

ama lehetőségre, miszerént nálunk — ezen Máriaor-
szágban a civil-házasság, ezen az egyház által hatá-
rozottan concubinatusnak nyilatkoztatott veszedel-
mes és bűnös intézmény — valaha a törvényhozó 
testület által elfogadtassák. Sőt még most is, — noha 
a „Religio" 6-ik számában megjelent czikk szerént — 
a jelek után indulva arra is elkészülve kell lennünk, 
hogy e morális csapás, ezen abominatio már is közel 
áll hozzánk, nem teszem le egészen a reményt, mi-
szerént képviselőink nagyobb része több lélekkel 
birand, semhogy e morális csapást akár az ál-libera-
ljsmus, akár a bécsi Reichstag kedvéért hazánkra 
ráerőszakolja. Minthogy azonban ily ügyben — jó 
előre és minden oldalról tájékozni magunkat, épen 
nem fölösleges, s a „Religio" nagyérdemű szerkesz-
tője is azon kivánságát fejezé ki, miszerént „a pol-
gári házasságot tekintve jó volna már előre biztosan 
megtudni, minő eljárást követ a kath. papság ott, 
hol a tridentinumi szabályok honosak lévén egy-
szersmind a polgári házasság is megvan engedve?" A 
következő instructiót olyannak tartom, mely e rész-
ben fölvilágosítani képes minket, s azért a „Religio"-
ban is közzététendő : 

1. Quod iam diu timebatur, quodque Episcopi 
cum singillatim, tum una omnes protestationibus zelo 
ac doctrina plenis, virique plurimi cuiusque ordinis 
eruditis suis scriptis, et ipsémét sununus Pontifex 
vocis suae auetoritate avertere conati sunt, id, prob 
dolor ! videmus in Italia constitutum. — Quem vo-
cant civilem Matrimonii contractum, eiusmodi malum 
hand amplius est, quod Jesu Christi Ecclesia debeat 
trans Alpes deflere ; sed et quod in hisce Italiae regio-
nibus consitum, pestiferis suis fructibus christianam 
familiam societatemque minitatur iniieere. Atque 

hosce funestos effectus Episcopi et locorum Ordi-
narii animadverterunt, quorum quidem alii oppor-
tunis instruetionibus monitum ac vigilem fecerunt 
gregem suum ; alii vero ad hanc Apostolicam Sedem 
mature confugerunt, ut normas inde haurirent, qui-
bus in tarn trépida re ac tanti momenti tuto dirigè-
rent sese. Quamvis autem hoc sacrum Tribunal haud 
pauca responsa atque instruetiones particularibus 
petitionibus Summi Pontificis iussu dederit, attamen 
ut postulationibus, quae in dies augentur, satisfiat, 
mandavit Sanctus Pater, ut per hoc Tribunal ad om-
nes locorum Ordinarios, ubi infausta haec lex pro-
mulgata fuit, instruetio mitteretur, quae normae 
cuiusdam loco cuique eorum inserviret, ut iideles di-
rigent, et ad morum puritatem sanetitatemque Ma-
trimonii christiani sartam tectam servandam, uno 
animo procédant. 

2. At vero in exequendis S. Patris mandatis 
haec s. Poenitentiaria superfluum putat in memóriám 
cujusque revocare, quod et sanetissimae Religionis 
nostrae notissimum dogma, nimirum matrimonium 
unum esse ex septem Sacramentis a Christo Domino 
institutis, proindeque ad Ecclesiam ipsam, cui idem 
Christus divinorum suorum mysteriorum dispensa-
tionem commisit, illius directionem unice pertinere : 

tum etiam superfluum putat in cuiusque memóriám 
revocare formam a S. Tridentina Synodo praescrip-
tam sess. 24. c. 1. de Reform, matrim., sine cujus 
observantia in locis ubi illa promulgata fuit, valide 
contrahi matrimonium nequaquam posset. 

3. Sed ex hisce aliisque axiomatibus et catholi-
cis doctrinis debent animarum pastores instruetiones 
conficere, quibus etiam Fidelibus id persvadeant, 
quod Sanctissimus Dominus noster in eonsistorio se-
creto die XXVII. Septembris anni MDC( CLII. procla-
maba t : id est. —- „Inter Fideles Matrimonium dari 
non posse, quin uno eodemque tempore sit Sacra-
mentum, — atque idcirco quamlibet aliam inter Chri-
stianos viri et mulieris, praeter Sacramentum — con-
iunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud 
esse, nisi turpem atque exitialem concubinatum." 



4. Atque hinc facile dedueere poterunt, civilem 
actum coram Deo eiusque Ecclesia nedűm ut Sacra-
mentum, verum nec ut contractum haberi ullo modo 
posse; et quemadmodum civilis potestas ligandi 
quem quam Fidelium in Matrimonio incapax est, ita 
et solvendi incapacem esse ; ideoque sicut haec S. 
Poenitentiaria jam alias in nonnullis responsionibus 
ad dubia particularia declaravit. sententiam omnem 
de separatione conjugum legitimo Matrimonio coram 
Ecclesia conjunctorum, a laica potcstate latam, nul-
lius valoris esse; et conjugem qui ejusmodi sententia 
abutens, alii se personae conjungere auderet, fore 
verum adulterum, quemadmodum esset verus con-
cubinarius, qui vi tantum civilis actus in matrimonio 
persiste re praesumeret atque utrumque absolutione 
indignum esse donee liaud resipiscat, ac praescriptio-
nibus Ecclesiae se subjiciens ad poenitentiam conver-
tatur. 

5. Quamvis autem verum Fidelium Matrimo-
nium tum solum contrabatur, quum vir et mulier 
impedimentorum expertes inutuum consensum pate-
faciant coram Parocho et testibus, juxta citatati S. 
Concilii Tridentini formam, atque ita contractum 
Matrimonium omnem suum valorem obtineat, nec 
opus sit ut a civili potestate ra tum babeatur, fftit 
confirmetur : attamen ad vexationes poenasque vitan-
das, et ob prolis bon um, quae alioquin a laica pote-
state ut légitima nequaquam haberetur, tum etiam 
ad polygamiae periculum avertendum, opportunum 
et expediens videtur, ut iidem Fideles, post quam Ma-
trimonium legitime contraxerint coram Ecclesia, se 
sistant actum lege decretuin exequuturi, ea tamen 
intentione — (uti Benedictas XIV. docet in Brevi 
die XVII. Septembri, anni MDCCXLVI. „Redditae 
sunt Nobis") sistendo se Gubernii Officiali nil aliud fa-
ciant, quam ut civilem caeremoniam exequantur. 

6. lisdem de causis, nequaquam vero ut infau-
stae legis executioni cooperentur, Parochi ad matri-
monii celebrationem coram Ecclesia eos Fideles, qui 
»juoniam lege arcentur, ad civilem actum dein non 
admitterentur, ac proinde non haberentur ut legitimi 
conjuges, non ita facile ac promiscue admittant. Hac 
in re multa uti debebunt cautela ac prudentia, et Or-
dinarii consilium exposcere, — atque hic facilis ne 
sit ad annuendum ; sed in gravibus casibus hoc sa-
crum Tribunal consulat. 

7. Quodsi opportunum est ac expedit, ut Fide-
les sistentes se ad actum civilem peragendum se pro-
bent legitimos conjuges coram lege: hunc tamen 
actum, antequam matrimonium coram Ecclesia célé-

bra verint peragere nequaquam de bent. Et si quae 
coactio, aut absoluta nécessitas, quae facile admit-
tenda non est, eiusmodi ordinis invertendi causa 
esset ; tunc omni diligentia utendum erit, u t matri-
monium coram Ecclesia quamprimum contrahatur, 
atque interim contrahentes sejuncti consistant. Hac 
super re unumquemque hortatur haec 8. Poeniten-
tiaria, ut doctrinam sequatur ac teneat a Benedicto 
XIV. expositam in Brevi cujus supra mentio facta 
est, ad quod tum Pius VI. in suo Brevi ad (xalliae 
Episcopos „Laudabilem Majorum suorum" dato die 
XX. Septembris anni MDCCLXXXXI, tum Pius VII. 
in suis litteris datis die XL Juni i anni MDCCCVIII. 
ad Episcopos Piceni, eosdem Episcopos instructionis 
gratia remittebant, qui normás expostularunt, quibus 
in simili civilis actus contingentia Fideles dirigèrent. 
Post haec omnia facile est videre praxim hactenus 
observatam circa Matrimonium, et speciatim circa 
paroeciales libros sponsalia et matrimonialia impedi-
menta cujuscumque naturae ab Ecclesia sive consti-
tuta sive admissa nullo modo variari. 

8. Et hae sunt générales normae, quas liuic S. 
Poenitentiariae, Sancti Patris mandatis obsequenti, 
tradere visum fuit, et juxta qua* eadem videns plu-
res Episcopos et Ordinarios suas jam instructionea 
adamussim confecisse. maximopere laetatur : sperat-
que fore ut et caeteri omnes faciant ; qui ita se pasto-
res vigiles ostendentes, meritum ac praemium a Jesu 
Christo pastonum onium Pastore consequentur. 

Datum Romae a s. Poenitentiaria d. 15. Januarii 
18G6. A. M. Card. Caetano P. M. L. Peirano Secre-
tarius. — (Olvasható: Marietti „Acta et iis excerpta 
quae apud s. Sedemgeruntur." Vol. I. p. 508—12.)*). 

Nevezetes, hogy egy külföldi lap, midőn ezen 
instructiót ismerteti — Austriára vonatkozólag ezeket 
jegyzi meg: „A polgári házasság intézménye — a 
mintáz jelenleg fönáll, a franczia forradalmi törvény-
hozásnak köszöni létét. Francziaországból a polgári 
házasság Némethon egyes részeibe is át lön ültetve, 
a hol részint eredeti érvényében, részint modificálva 
föntartja magát. Elvben a polgári házasság, mint-
hogy intézkedései által a vallási és erkölcsi alapot 
ingatja meg s veszélynek teszi ki, sem szabályszerü-
sem észszerűnek nem ismerhető el, annál kevésbbé he-
lyeselhető. Austriának nagyobbrészt katholikus né-

*)Ezen instruetio közöltetett az „Oesterreichische Viertel-
jahressehrift für katholische Theologie" czimü füzetek 4-ben 
is, Bécs 1867; melyekre t. olvasóink ügyeimét pártolás végett 
forditani ezennel kedves alkalmat veszünk. Szork. 
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pessége vagyon, s mégis oly indifferens sőt keresz-
tény ellenes szellem uralkodik ott jelenleg, hogy leg-
újabban a Reichstag vallásügyi választmánya egy új 
házasságiigyi törvény-javalatot hozott létre, mely által 
az eddigi kath. házassági törvény eltörültetnék s he-
lyébe a polgári házasság hozatnék be. Ennek folytán 
az egyházi házassági hirdetmények is megszűnnének, 
s helyettük csupán polgári hirdetmény a községta-
nács által eszközöltetnék; semmi egyházi házassági 
akadályok sem ismertetnének el többé, s az egyházi 
esketés csupán a jegyesek hitére és lelkiismeretére" 
bizatnék, végre a házasság érvénye kizárólag a pol-
gári ténykedéstől lenne függővé. Sőt nemcsak keresz-
tények, hanem akármint! más vallásfelekezetü sze-
mélyek között ily polgári házasság érvényesen köt-
hető lenne." Ezen törvényjavaslat az egyháznak 
befolyását a házasságkötésre egészen fölöslegessé 
teszi, mi magában Francziaországban sem történik 
többé, legalább 1816. óta a házasság fölbontása 
a polgári töivénykönyvből kitöröltetett, s a vallás-
sal, s a kereszténye morál alapelveivel összhangzásba 
hozatott. S egy mély böleseségü lelkes franczia iró 
Margerie a „Család" czimü nevezetes müvében igen 
szépen bevallja, hogy a francziák soha sem fogják 
eléggé megbánhatni, hogy a világnak ily rosz példát 
adtak, s huszonöt évig a józan morál elveinek hátat 
fordítottak. Gyurikonics Mátyás. 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

Valamint az oskolában ugy templomban is a szószékről 
hangoztatá szavát az egyház egyformán ur és szolga előtt. 
Ott, a templomban neveié leginkább nemünk szellemét. Hatá-
rozatlan zavaros mesék helyett, melyekkel addig táplálkozott, 
határozott, szabatos tant adott elébe, ekként kényszeritvén 
az embert, hogy térjen magához, kezdjen vigyázni, tanulja 
meg miként kelljen a fogalmakat megkülönböztetni, az egye-
seket meghatározni és a hasonlókat rendezni : — szóval arra 
kényszeritvén az embert, hogy tanuljon gondolkozni, s igy 
nem csak a hit világát gyujtá meg előtte, hanem egyszers-
mind eszméinek menetébe is rendszert és következetességet 
hozott. — Rendhez szoktatva az addig fegyelmezetlen észt, 
megmutatá neki, miként kelljen a fölvetett kérdéseket meg-
vizsgálni, mily szempontból tárgyalásukhoz fogni, miképen s 
mily módon alkalmazni a meggyőződés- és tapasztalás-szülte, 
már meglevő elveket, szóval — a gondolkozás nehéz mester-
ségére tanitá eme barbárokat, ezáltal képesekké tevén őket — 
oly kérdések megvitatására és megfejtésére, melyeket az 
ó-korban csak a legkészültebb legbátrabb elmék mertek bú-
várkodásaik körébe vonni r). 

Mind ezt meg kelle tanulnia az emberi észnek, lia az 

' ) Ozanam i. h. 252. 

isten igéjének hirdetését kellő eredménynyel hallgatni, ha az 
egyháztanitotta imákat átérteni és a teljes értelem benső 
hevével elmondani akar ta ; de viszont az isten igéjének hir-
detése s egyházának imái kelték és ápolák benne ezen esz-
méket ; — hit és tanitás, hit és ima kölcsönhatást gyakoroltak 
egymásra, mindkettőnek közös eredménye pedig a szellemi 
művelődés és erkölcsi megujulás volt, — s ekként mindkettő 
—- hittanitás és ima, az új gyökeres, keresztény civilisatiora 
a leghathatósabb legüdvösebb befolyást gyakorolta. — Azon-
ban nemünk szellemi neveltetése nem volt ment minden aka-
dálytól ; számos nehézség volt leküzdendő, sok ellensége tá-
madt az egyháznak minden időben, s nem egyszer kelle életre 
halálra megvívnia az irigy elemekkel. A régi irányt nem le-
hetett egy csapással kiirtani, s a számtalanszor elűzött ellen-
ség épannyiszor ujitá meg visszafoglalási késérleteit. A régi 
tévhit maradványai soká, igen soká nyilvánultak különféle 
babona alakjában, de mindenkor kérlelhetlen ellenségre talál-
tak az egyházban. — Számtalan helyeket lehetne idézni 
ősrégi vezeklési szerkönyvek-, tartományi és nemzeti zsina-
tok-, valamint a corpus iuris-ból, melyek valamennyien azt bi-
zonyítanák, hogy a katholika egyház fönállása óta a babona 
minden neme ellen szakadatlan irtó-háborut viselt, végtelenül 
fölülhaladva minden más felekezetet, törekvéseinek korára és 
eredményeire nézve egyaránt. —- Az u. n. boszorkányságra 
nézve a „Decretum Grratiani" czimü egyházjogi tételek 
gyűjteményében, melynek szerzője minden bizonynyal 1181 
előtt halt meg 2) a kővetkezőket találjuk 3). „Episcopi, eo-
rumque ministri omnibus módis elaborare studeant, ut 
perniciosam et. a diabolo inventant sortilegam et. magi-
cam ártom ex parochiis suispenitus eradicent. . . . lllud etiani 
non est omittendum quod, quaedam sceleratae mulieres . . . . 
credunt . . . so nocturnis horis cum Diana, dea paganorum, 
vel cum Herodiade et innumera multitudine mulierum equi-
tare supra quasdam bestias . . . . et certis noctibus ad eius 

servitium evocari Quapropter sacerdotes per ecclesias 
sibi coinmissas populo Dei omni instantia praedicare debent, 
ut, noverint haec omnia falsa esse. . . . Quis enim non in som-
liis, et nocturnis visionibus extra se educitur, et multa videt 
dormiendo, quae numquam viderat vigilando V Quis vero tam 
stultus, et liebes sit, qui haec omnia, quae in solo spiritu fiunt, 
etiam in corpore accidere arbitretur? . . . Quisquis aliquid 
credit, posse fieri aliquam creaturain in melius, aut in deto-
rius immutari . . . . nisi ab ipso Creatore, qui omnia fecit, et 
per quem omnia facta sunt, procul dubio inhdelis est, et pa-
gano deterior." — Ha a népek eme szavakat mindig kellőleg 
szem előtt tartották volna, akkor nem tudnánk semmit a bo-
szorkány-pörök borzasztó eseményeiről ; s mégis miután épen 
a jogászok, szem elől tévesztve a corpus juris utasítását, éve-
ken át tűzzel-vassal dühöngtek ama szerencsétlenek ellen, 
ismét katholikus pap, a jézustársasági Spee Frigyes volt az 
első, aki saját személyének veszélyeztetése 've! szót emelt 
ezen divatos kegyetlenség ellen.4) (Folyt.) 

2) Maassen, Pauca Palea , Wien 1859, 32. 1. 80. --
a) C, 12. C. 26. 94. 5. -
4) „Cautio er iminal is" stb. czimii künyvo 1631-ben jelont meg ; 

előtte is más rendtársa Tanner Ad. ( f 1622) és Loos Cornél, inainzi pap 
( f 1592) fölszólaltak volt eme pordk ellen. — Tbomasius „Dissertatio de 
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,Bon-ton' a vallásosságban. 

Magokra az egyház legelkeseredettebb, legelhatározot-
tabb elleneire nézve is meg van, ugy látszik, a vallásnak jó 
oldala. Gueroult, franczia képviselő, és az egyházellenes 
„Opinion nationale" czimü lapnak vezére a törvényhozó tes-
tületben a múltkor azt mondá, hogy ő is katholikus, valamint 
barátjai is. Figyelmeztetvén ezen ellenmondásra legnagyobb, 
legnyugodtabb meggyőződéssel feleié : Igen, katholikusok 
vagyunk nőnk és gyermekeink miatt. Politikai tekintetben 
tehát üldözik az egyházat, otthon pedig a családi körben egé-
szen máskép cselekesznek ; a nő eljár a templomba, a Gue-
roult-féle férjek elkísérik őket és ott ugy viselik magokat, 
mint keresztényhez illik. A gyermekek vallási oktatásban 
részesittetnek és a szent áldozáshoz járulnak. Es valóban ily 
ellenmondás nem csak Parisban, de máshol is található ezer-
nyi családoknál. Több, az egyház iránt legellenségesebb új-
ságírót meg lehet nevezni, kiknek nejeik és gyermekeik igen 
vallásosak. Épen Gueroult is egyike az ilyeneknek; leszá-
mítva az ő házonkivüli nyilvános életét, családja igen példás 
és valóban keresztény, mi egyedül nejének köszönhető. Egyik 
munkatársa, Sauvestre, könyvet adott ki a szerzetes testüle-
tek ellen, melyben azokat az állam elleneinek festi, és erő-
szakos kiirtásukra lázítja az olvasót. Égre-földre kényszeríti 
a szülőket, hogy gyermekeiket ki ne tegyék a veszélynek, 
mely a szerzetesekkel való érintkezésből okvetlenül szárma-
zik. Mindamellett ő maga egyetlen kedves leányát kolostor-
ban nevelteté és igen háladatosnak tanúsította magát a jó 
nénikék iránt ; ekként ő is azt vallja : ne hallgassatok szava-
imra, hanem kövessétek tetteimet. Egy másik dúsgazdag el-
lensége az egyháznak, vezére és kiadótulajdonosa a liirhedt 
Siècle-nek, Havin ur, Thorignyben, hol ő birtokos, vallásos 
embernek tartatik, minthogy rendesen eljár a templomba, és 
egy második plébániát is alapított e kis városban. Ily érzü-
lete miatt a kerülettől tanácsnoknak is megválasztatott. 
Egyetlen leányát szintén kolostorban nevelteté. Végtelenül 
szeretvén a jólelkű leánykát, semmitsem tagadhatott meg 
tőle, és igy történt, hogy ezreket ajándékozott egyházi czé-
lokra. Dolgozótársainak egyike, Louis Jourdan, hasonlókép 
eljár a templomba családjával, apáczáknál, iskolatestvérek-
nél nevelteti gyermekeit, neje igen vallásos és az egész csa-
ládi élet ennek megfelelő. A házon kivül azonban ö egészen 
az ellenkező. Épen igy áll a dolog a hires ügyvédre, Favre 
Gyulára nézve, kinek családja buzgóan vallásos, és egyik 
leánya az ő helyeslésével zárdába lépett. Ily példát még so-
kat lehetne fölhozni. Ez pedig bizonyítványa annak, hogy 
még azok is, kik politikai szempontból vagy inkább előíté-
letekből a vallást ostromolják, annak értékét a családi és 
társadalmi életre nézve beismerik és kellőleg becsülik is. A 
világ minden kincseért sem engedné egyik is családját vallás-
talanná lenni és mégis üldözik az egyházat, a hitet ki akar-

crimine Magiae" czimü könyveeskéjo csak 1701-ben, a másik „De ori-
gine et progressu processus inquisitorii contra Sagas" csak 1 ï 12-ben 

jelent meg. Söt mondják, bogy maga Thomasius még 1698-ban egy bo-

szorkány-pörben halálos büntetést javasolt a vádlott ellen, — amint egy-

ál ta lán a protestánsok a boszorkányok elleni eljárásban sokkal véreng-

zőbbek voltak, mint a katholikusok, mire Luthernek örökös ördög-via-
dalai s egész lényegének gnostico-manichaeicus iránya nem csekély len-
dületet adott. 

nák küszöbölni a nyilvános életből, és csak a sekrestyére, a 
magányba szorítani ; pedig miért no volna ugyanazon erköl-
csi törvény érvényes a férjre nézve, melyet ö családja szá-
mára elfogad és érvényesíteni akar ? Pllk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, febr. 7-én. Mindég örvendetes jel, lia a tanács-

kozótermek szűkké kezdenek válni ; a Szent-István-Társulat 
termét tegnap teljesen megtöltötte a szives részvét, mely 
vajha ne csak ne lankadjon, hanem inkább fokozódjék. — 
A tegnap délután tartott választmányi ülést a ura. elnökség 
a lelkes éljenekkel fogadott u j társ. alelnök, ft. P o 11 á k 
János kanonok ur bemutatásával nyitotta meg, ki is a követ-
kező beszéddel foglalta el alelnöki székét: 

Mélyen tisztelt gróf Elnökök ! 
Nagytekintetü Választmány ! 

Másod ízben történik, hogy a körülmények gondvise-
lésszerű alakulása folytán azon férfiú helyére emelkedem 
vagy emeltetem, ki az alelnöki széket a Társulat fájdalmára 
— vajha ne elkerülhetlen hátrányára is — imént elhagyta ; 
ki valamint az összes irodalmi téren roppant tudománya, ugy 
különösen ezen Társulat ügyeinek bölcs vezérlete, érdekei 
iránt kifejtett buzgalma által nevét szívünkben s a Társulat 
évkönyveiben egyaránt megörökítette, s kinek emlékét mind-
ezért elenyészhetlen tiszteletünk hervadhatlan repkénynyel, 
fáradalmainak majdnem egyetlen, mert társulatunktól más 
alig telik, de az ő nagylelkűségénél fogva előtte mégis elég 
becses jutalmával, környezte. 

Évek előtt egyházi lapunk szerkesztését vettom át ál-
dásos kezeiből ; jelenleg pedig a nem érdemlett, épen azért 
nem is sejtett, nagybecsű bizalom az alelnöki széken utód-
jául választott meg. Benne a Társulat egéről csillag tüut le, 
csekélységemben halványon rezgő pont tüzetett oda,hol ő tün-
döklött; kétségtelenül, inkább hogy a letűntnek helyét je-
lezzem, mint azt pótolhatnám, betölthetném. 

Ehhez járul, hogy a kegyes kijelölés alkalmával oly 
férfiúval állíttattam a verseny-térre, kinek neve hazaszerte 
nem kevésbbé lön tiszteltté, mint tudománya elismertté, mél-
tányolttá. A bizalom majdnem egyenlő mértékben fordult és 
méltán feléje, és én dicsőségemnek tartom, hogy rokonszenv-
ben, elismerésben osztályosává lehettem; mig azonban ő a 
megtiszteltetés borostyánjában csekélységemmel osztozott, a 
reám gördült teher tövisei nem nyomulnak babérövedzte, hir-
koszoruzta fejére. 

De megnyugszom, és a körülmények ily találkozását 
intő jelül tartom, hogy látva, ki ült itt előttem, és ki ülhetne 
most helyettem, a reám halmozott bizalom el ne szédítsen, 
hanem tisztkedésem minden ágában, minden irányában üdvös 
fékül szolgáljon az olbizakodás, öntulbecslés lcisértetei ellen, 
és lépten-nyomon parányiságomra emlékeztetvén, hiven föl-
keressem mások segélyét, kikérjem mások támogatását és 
egyesült erővel törekedjem a czél felé, mely a Társulat elébe 
amily bölcsen, ép oly üdvösen van kitűzve. 

És én ezt megteendem ; teendem nem csak gyöngesé-
gem érzetében, hanem érdekében a szent ügynek is, melyet 
szolgálni akarok, nem fölötte uralgni. A Társulat ügye mind-
nyájunknak szent ügye; érdekei mindannyiunknak közös 
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érdekei ; legyen nyilvánosság mindenben, mások elől elrej-
tendö mysteriumaink nincsenek ; határozzon mindenben a 
többség, nincs ügy, melyre nézve egyik a másik fölött előnyt 
vagy több jogot igényelhetne magának. Közügy, érdekegy-
ség és mindkettőre nézve szabad, minden melléktekintettől 
független nyilatkozat, ez az, mi a többi közt gyors lükte-
tésbe hozhatja a Társulat ereiben még mindig elég gazdagon 
keringő vért, és határozatainak tekintélyesb alakot, vállala-
tainak nagyobb értéket, de praestigiumot is kölcsönözhet. 

Az ekkép keltett élénkség kicsapongásaitól no tart-
sunk ; a czél tisztán áll mindenki előtt, a Társulat szabályai 
pedig kimérik a keretet, melyben mozognia szabad és kell 
még a pezsgőbb élénkségnek is ; és aki netán amazon tul 
vagy ezeken kivül kalandozna : az ügyszeretetnél fogva, 
mely kétségtelenül az ő keblét is heviti, könnyen vélemény-
változtatásra vagy legalább megnyugvásra leszen bírható. 

Hiányosság, tévedés levén egyik szomorú osztályrésze 
az embernek, ennek tudatában érzékenykedő legkevésbbé 
lehet az, ki a Társulat eléggé szövevényes életének őrévé, 
vagy kik elágazó szervezetének, működésének lettek keze-
lőivé. Részemről az ellenkező véleményből, melynek kendő-
zetlen nyilvánításáért előre is könyörgök, sohasem fogom ki-
zártnak gondolni a legjobb akaratot ; és azért valamint ré-
szemről működésemben könnyen megengedhetem a hibát, a 
tévedést, ugy másoknak fölszólalásában czélzatos ellenkezést 
egykönnyen sejteni nem fogok, sejteni nem akarok, egyedül 
azért esedezvén, hogy a fogyatkozás minden esetében inkább 
tehetségem, mint akaratom vétessék a hiány forrásául, biz-
tosítván a t. Társulatot, hogy tehetségemnek szintúgy, mint 
akaratomnak a Társulat javára való érvényesítésében egye-
dül a lehetetlenség szabhat csak határt. 

H a azonban ily szent föltétem daczára le találnék térni 
az ösvényről, mely a Társulat érdekeire nézve legczélszorübb, 
ne vétessék színlelésnek abbeli könyörgésem, hogy ne a gyü-
mölcstelen passivitásbau, ne a meddő visszavonulásban nyi-
latkozzék az alapos elégedetlenség ; hanem inkább férfias 
fölszólalás, a tévedésnek kiméletlen fölfedezése által keres-
tessék gyógyszer a sebre, mely bűnöm által a Társulat ügyén 
netalán ejtetett ; sújtson inkább a méltó indignatio ismét 
vissza a semmiségbe, melyből most a bizalom kiemelt, de a 
Társulatnak amúgy is annyi viharon, annyi tűzpróbán ke-
resztülment ügye egy perezre se maradjon a legjobbak tá 
mogatása, részvétteljes gyámolitása nélkül, legkevésbbé pe-
dig azért, hogy az alelnök személye kiméltessék, tévedései 
palástoltassanak; szivünkliez e tekintetben semmi se legyen 
bensőbben forrva, mint a Társulat ügye, és csak akkor vérez-
zék, ha ennek hanyatlását kellene siratnunk ; minden egyéb 
vonuljon háttérbe egyletünk szent czélja, nemes érdekei, jól-
léte és emelkedése elől. 

A boldogságos Szűz, apostoli első szeut királyunk, hall-
ják o szavaimat, ezen ünnepélyes fogadalmamat, és szószólói 
kegyükben ne legyen többé részem azon pereztöl fogva, mely-
ben elég szerencsétlen volnék Társulatunk szent-ügyén, ma-
gas érdekein tudva és készakarva csorbát ejteni. 

Több garantiát jó szándékomról, akaratom lehető oré-
lyéről nem nyújthatok ; szabadjon reményiem, hogy nem is 
szükséges ; és azért méltóztassanak megengedni, hogy — 
esedezvén a 11111. védnöki kar kegyességeért, könyörögvén a 

mélyen tisztelt grófelnökök eléggé soha meg nem hálálható 
ügybuzgalmuknak nagylelkű folytatásáért ; kikérvén a t. vá-
lasztmány mély belátásu tanácsát, lelkes közreműködését, 
tiszttársaifntól pedig megkívánván a Társulatnak szem elöl 
soha nem téveszthető czélja és szentül megőrzendő szabályai, 
rendelkezése értelmébeni ernyedetlen munkálkodásukat — 

alelnöki székemet Isten nevében elfoglalhassam. 
A gyűlés folyamát és a tanácskozmány eredményét a 

következőkben vonom össze : 
1) A jegyzökönyvek hitelesíttettek. 
2) A januári nagygyűlés azon határozatára nézve, hogy 

a beálló uj tagok és előfizetők az encyclopoediának eddig 
megjelent öt kötetét ingyen kapják, némi kételyek támad-
ván, a közgyűlés intentiójának magyarázatául kimondatott, 
hogy az eddig már megjelent öt kötetet — természetesen a 
fönlevö, egyébiránt tetemes készlet erejéig — fogják ingyen 
kapni ; azonban azon köteteket, melyek az encyclopaediából 
a jelen folyó évtől fogva jelennek meg, az 1869-ben és utóbb 
beálló uj tagok, ha ezeket megszerezni óhajtják, csak fizetés 
mellett fogják kapni ; valamint elvárja a Társulat azt is, 
hogy az ujabb tagok és előfizetők, kik ily rendkívüli kedvez-
ményben részesittetnek, becsület kérdésének fogják tekin-
teni, rendkívüli körülmények kivételével az encyclopoedia 
befejeztéig a pártolástól el nem állani. — Az encyclopoedia 
egy-egy 50 ives kötetének előfizetési ára 3 for. 15 kr. 

3) A társ. alelnök ur az encyclopoedia szerkesztését 
másra óhajtotta volna ugyan ruháztatni ; de minthogy több, 
erre alkalmasnak ítélt fővárosi kath. tudósunk egyéb teen-
dőik miatt erre nem vállalkoznak, nehogy nevezett műnek 
folytatása a folyó évben fönakadást szenvedjen, a 11m. elnök-
ség előterjesztése és ajánlata folytán a szerkesztést mégis a 
társ. alelnök ur szíveskedett magára vállalni. 

4) A pénzsegélyért beérkezett folyamodványok — az 
anyagi segélyzés nem tartozván a Társulatnak alapszabályi-
lag is kitűzött feladatához, — mellőztettek. 

5) A bukovinai szegény magyar iskolás-gyermekek 
számára ingyen a társulat kiadásában megjelent tankönyvek 
fognak küldetni. 

6) Uj alapító tagokká lettek : ft. K u b i n s z k y Mi-
hály, L i c h t e n s t e i g e r Ferencz, K r a j c s i k János ka-
nonokok és F o r s t e r Ernő pápai kamarás és pálfai plébá-
nos urak. 

7) Dr. Z á d o r y János ily ezimü munká ja : „A ro-
m a i k a t a k o m b a k" kiadásra elfogadtatott, azonnali ki-
nyomatása elrendeltetett, s 1867-ki tagilletményben a társ. 
tagoknak meg fog küldetni. 

8) A már korábban kinevezett népirodalmi bizottmány 
a társ. alelnök ur elnöklete alatt ismét megkezdi működését, 
s figyelme különösen a népiratok elterjesztésének eszközeire 
hivatik fol. 

Logyen szabad itt mellesleg, közlőnek a közfigyelmet 
fölhívni arra, mi legújabban B a j o r o r s z á g b a n a kath. 
sajtó terjesztésére történik. Minden püspöki megyében ala. 
kulnak egyletek, melyeknek különösen föladata a kath. sajtó 
emelése és terjesztése. Az ottani rendszabályok elfogadása 
és alkalmazása által a kath. irodalmi müvek elterjedése ne-
vezetes lendületet nyerne. 

9) A társulat magyar föliratokkal ellátandó díszes szont-
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képek kiadatása végett S a r t o r i Károly buzgó primási 
könyvkereskedővel összeköttetésbe lép. 

10) Az olvasóterem használatára egy erre alakitott bi-
zottmány által házszabályok fognak kidolgoztatni. 

11) Pénztárnoki és ügynöki bimutatás. F. 

POITIERS, jan. A bordeauxi egyház tartomány püs-
pökei sz. Hilárius halálának 15. százados emléke alkalmából 
tartott zsinatot befejezték. A mult vasárnap tartott utolsó 
ülés a legfényesebb látványt nyújtotta. A zsinat atyáin kivül 
az ünnep elöestvéjen megérkezett vendégekből fölemiitjük a 
toursi érseket Guibertet, Amanthont theodosiopolisi érseket 
in part., Angebault angersi, Filliont mansi és Fruchaud-t li-
mogei püspököket. — Reggeli fél kilenczkor a papság sorai 
kiindulván a sekrestyéből sz. Péter tágas basilikájában sora-
kozván a főoltár felé indultak. A megyéből és szomszéd me-
gyékből érkezett áldozárok nyitották meg a menetet, ezek 
után következtek sorban a zsinat tagjai, a székesegyházi 
káptalan, végre a főpapok püspöksiiveggel és pásztori bottal, 
áldást osztogatván a tömegre. 0 eminentiája a bordeauxi 
érsek és bibornok, palliumot viselvén és főpapi öltönyét, fe-
jezte be a fényes körmenetet. Kiki tudja és ismeri a főpapi 
mise szertartásainak nagyszerűségét, nekünk úgy tetszett, 
hogy a mult vasárnapi szertartások fönsége leirhatlan. A 
szentélyben sorakozott püspökök, a trónján ülő ténykedő 
bibornok környezve Aquitánia összes főpapjaitól, a régibb és 
ujabb szerzetes családok sz. Benedek, Domonkos, Ferencz, 
Ignácz fiai, a papság rendkivüli nagy száma, a templom ha-
jóit betölté, a megszámithatlan sokaságú nép oly látványt 
nyújtott, mely emlékűnkbe idézte vissza a centenárium ünne-
pélyességét. 

A szertartások alatt székesegyházunkban minden, nagy 
püspökünkre sz. Hilariusra emlékeztetett. Az oltár mögött 
trónra helyeztetett szobra szemben állott a főhajóval; a fa-
lakra függesztett képekésmondatok az arianismus legyőzőjének 
dicsőségét hirdették, minők : „Katholikus vagyok, nem aka-
rok lenni eretnek ; keresztény vagyok, nem arianus. — Püs-
pök vagyok, nem bűntények küldenek engem számkivetésbe, 
hanem Isten ellenségeinek pártja. — Félelmem tárgya a világ 
veszélye : mihi metus est de mundi periculo. — Inkább aka-
rok meghalni, mint gyáva alkalmazkodás által hitem szűzies 
tisztaságát beszennyezni. — Menjünk a vértanuságra, és hal-
junk meg Krisztussal, hogy vele örökké uralkodhassunk." 
Hiláriusnak saját szavaiból választott ezen mondatokon kivül 
mások is hirdeték a kitűnő hittudor és a niceai vallomás hős 
védőjének érdemeit mint : „Hilárius a világ zivatarai között 
az egyház hatalmas támasza volt —• magnus Ecclesiae sus-
tentator, — a katholikus harsona nyugoton az ariánusok 
ellen. — Hilárius az irás mélységeit kutat ja , és a tan mélysé -
gei lángeszének sugarai által világittattak meg. — Hilárius 
püspök a latinok világosság-hordozója, az egyház fénylő, ra-
gyogó szövétneke, arany szája, melyről az egész igazság 
fakadt. — Ezen hittudor ékesszólása dörgésként hangzott, 
mint Krisztus vitéze sújtotta e világ hatalmasait, és diadallal 
ment a mennyekbe. — A tagadók hallgassanak. A katholikus, 
az egyházi kitünö tudor, Hilárius beszél." 

Mise után a bibornok érsek imával nyitotta meg az ülést^ 
és a promotorok kérelmére a titkárok olvasták a zsinati hatá-

rozatok egy részét, azután a püspökök egymásután léptek az 
oltárhoz, hogy aláírják a zsinati actákát, mialatt a „Tu es 
Petrus" énekeltetett. Az angoulemi püspök által szerzett üdv-
kiáltásokat a zsinati atyák, hittudorok és papság énekelte. 
Az ének után körmenetileg visszamentek a papnöveldébe, az 
egész uton a házak szőnyegekkel valának földíszítve, a nép 
tiszteletteljes csendben fogadta az átmenőket. A zsinat tudo-
rai két karmelita és egy kapuczinus atya, mindhárman sarut-
lanok, magokra vonták a figyelmet, szegény öltözetük, mezí-
telen lábaik ékesszólóan beszéltek a néphez, és ez megértette 
jelentőségét. — Elhaladván a régi aquitaniai herczegek pa-
lótája előtt, a fölirás : Civitati Pictoviorum inclytae sancto-
rum monumentis, et fidei triumphis ornatae, pax et omni-
moda félicitas, sok szép emlékeket idézett föl bennünk. Négy-
száz év előtt, midőn az angolok diadalmasan já r tak Fran-
cziaországban e palotában választák meg atyáink 7-ik Károly 
királyt, és DArc Johanna itt bizonyította be csodás küldeté-
sét és itt vette át Francziaország zászlaját, melyet győzelem-
ről győzelemre vitt. A papneveldében sz. Hilarius tisztele-
tére jeles költőnk Chauvin áldozár által szerzett költemény 
olvastatott föl. 

A vesperast az angeri püspök mondotta. A „magnificat' ' 
után a la-rochelei püspök Thomas lépett szószékre az egé-
szen megtöltött székesegyházban, az egyetlen nyitott ajtón 
még mindig tódult be a nép, zúgott mint a tenger, de a püs-
pök meg nem zavarodván erőteljes hangjával mindenütt meg-
értette magát. — Beszéd után a templom mintegy magama-
gát helyezte fényárba, a szentélyben két óriás csillár egész a 
Hilárius szobra talapzataig nyúlt föl, a hajókban megszám-
lálhatlan gyertyatartók és csillárok terjeszték a fényt. Vilá-
gosság, töm jénfüst, ének és imádság, tekintet és a szivek mind 
egy központ az oltár, a bárány t rónja felé irányult. I t t volt 
ő csendben és édességben, környeztetve püspökeitől, áldozá-
raitól, népétől, azután jött a perez midőn az ősz főpap által 
fölemeltetett a meghajlott tömeg fölé. Mély volt a csend, Isten 
fuvalma haladt át e tömegeken, mint egykor : „super aquas." 
Nem csak a templomban, hanem az ősváros minden részeiben 
sugárzott le a házakról a nap dicsősége, mert nagyobb részt 
ki voltak ezek is világítva. 

TURIN, jan. 10-én. Most telik be huszadik éve annak, 
hogy Olaszország a forradalom játéklabdája ; és ki ismerni 
akarja a pokoli szörnyet, ez vegye szemléje alá a hosszú 20 
év gyümölcseit. Ricasoli 1861. jul. 1-én szólván a képviselők -
hez mondá : „az olasz forradalom nagy forradalom, mert kor-
szakot alkotott. Olaszország nem csak saját, hanem Európa 
összes népei jövőjének alapját vetette meg." Oh szegény em-
beriség ! Az olasz forradalom, e n a g y forradalom, melynek 
saját alapját kellett volna megvetni, lassanként minden elvet 
elvetvén, maga lábán sem állhat meg. Olaszország remeg 
egész valójában, és egy év sem kezdetett még oly szomorú 
kilátásokkal, mint a jelen. 

III . Napoleon 1867. aug. 26-án szólván a lillei syndicus-
hoz mondá: fekete pontok homályosítják be láthatárunkat; és e 
szomorú szólam jeligéje akart lenni egy beszédnek, melyet 
jan. 7-én a Flórenczbe visszatérő követek gyülekezetén voltak 
mondandók. Az alpesektől egész Lilibeoig a szép olasz égen 
nem látni mást,mint fekete pontokat, vészterhes felhőket, me-
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lyek borzasztó vihart jósolnak. Jelezni akarunk néhány ily 
pontot, melyek szemléjét képezik Olaszország jelen helyzeté-
nek, és Ricasoli uj korszakának. 

A m i n i s z t é r i u m . íme az első fekete pont. Hat napon 
át kelle fáradni, mig 9 minisztert találtak Olaszország kor-
mányzására. Es ezek is meddig loendnek a hatalom polczán ? 
Nem soká, miután királyságunk már minden rendelkezésre 
álló embert elhasznált. A ki elfogadja a tárczát, az más alka-
lommal kudarczot vallott, és egy izben megfélemlítve, nem 
fog kevésbbé remegni a második alkalommal. Férfiakat akar-
nánk látni, kik nem beszélnének többé Rómáról, hanem in-
kább a nemzet igaz óhajait elégitenék ki, amelyek a rend, 
béke, nyugalom, tisztesség, vallás, takarékosság. De ily férfi-
akat vagy nem találnak, vagy nem akarnak, és ez alatt 
< )laszország öregedvén, hanyatlik, és elmondhatják róla, mit 
a pogány Romáról Seneca mondott : Quid restât, nisi ut se-
quatur interitus senectutem. 

A k a m a r a ; második fokete pont. Oly képviselők 
gyülekezetével birunk, mely minden kormányzást lehetet-
lenné tesz. A Romára vonatkozó legutóbbi tárgyalások al-
kalmával beadott 24 napirend azt mutatja, hogy legalább 
annyi párt van. A ministerek nem tudják kire támaszkod-
janak, és a követek nem képesek a ministeri umnak támaszt 
nyújtani. A bajt a kamara föloszlatása által sem lehet meg-
szüntetni, mert a tapasztalat tanusitja, hogy az u j választá-
sok a bajt még növesztik. Ricasoli kamarája rosszabb volt 
Cavourénál, Rattazzié rosszabb Ricasoliénál, Menabreáé pe-
dig legrosszabb. De azért mégis az olasz forradalom veti meg 
az emberiség jövőjének alapját. 

A p é n z ü g y ; harmadik fekete pont. Nincsen sem 
aranyunk, sem ezüstünk, sőt még bronz aprópénzünk sem 
többé, hanem 19 milliónál több papirjegy, tenger adósság, 
semmi hitel a külföldön. Folyóvá teszszük az egyház elrab-
lott javait, hogy még egy évig elélhessünk. A jövő évi költ-
ségvetés 203 millió Uránál több hiányt mutat, pedig a való-
ságban mindig több van, mint a kimutatásnál. Mi lenne be-
lőlünk, ha háborúba keverednénk. A pénzügyi bukás már 
kész dolog, és hogy meglesz, arról a pénzügyéi' leginkább 
van meggyőződve. Valóban nagyszerű uj korszak. 

A z é h s é g ; o z a negyedik fekete pont. Mig bizonyos 
olaszok fogadalmat tettek Francziaországtól semmit sem vá-
sárolni, azalatt a francziák tőlünk mindent vittek, ökreinket 
gabonánkat, még a fegyvereket is, melyeket Bresciában 
gyártanak III. Napoleon hadserege számára, ki azokat egy 
második Mentanában még megpróbálhatja. Városaink szegé-
nyei tömegesen majdnem fenyegetve követelik a kenyeret, 
melyet ezelőtt kértek és nyertek a — zárdák kapuinál. A 
jobb családok tönkre mennek, az adó-kötelesek három évi 
adóval tartoznak, és nem birják megfizetni. 

L a t r o k ; ez az ötödik fekete pont. Senki sem biztos 
többé Olaszországban, sem az államvagyon a pénztárnokok 
kezeiben, sem a magánbirtok a polgár házában, sem a szent 
edények az oltáron. Rabolnak városokat, országokat, inért 
kímélnének meg tégedet? Nincs bizalom; gyanú, félelem, 
bizalmatlanság mindenütt. Hűség és becsületesség eltűntek. 
Ha Menabrea megtagadja a pápától, mivel neki tartozik, 
mért adnák meg Menabreának, ami őt illeti ? 

A k ö z t á r s a s á g i a k ; hatodik fokete pont. A forra-

dalom kifáradt a pápaság ostromában, azért most a monar-
chiára veti magát. A köztársaságiak föltétel alatt lettek a 
monarchia hivei, és a föltételt Manin Daniel jelentette ki az 
1856-idiki hires „ha nem, nem"-el. Nem múlik el hét, hogy 
Turin- vagy Milánóból hire nem érkeznék laplefoglalások-
nak, a király személyének megsértése miatt. 

Vannak ezen főpontokon kivül még számos más fekete 
pontok is, mint a Nápolyban újra szervezkedő brigantik, a 
fölkelési bizottmányok, a bennünket őrszemmel tartó Fran-
cziaország, annyi meghiusult remény és várakozás. Maga az 
olasz királyság egy nagy fekete pont III. Napoleon, egész 
Europa szemeiben, sőt mi magunk előtt is. 

1848. az olasz forradalmakéve volt, mi lesz 1868? 
Annyit tudunk, hogy Olaszország soha sem állott még rosz-
szabb lábon, soha sem volt szomoruabb helyzetben, és hogy 
1868 nem fogja azon állapotban meghagyni, melyet örökség-
kép 1867-ből átvett. 

IRODALOM. 
Sanctorum Patrum opuscula selecta, in usum praesertim stu-

diosorum theologiae. 
I. 

Edidit et commentariis auxit H. Hurter S. F., Professor p. 
o. Theologiae in C. R Univorsitate Oenipontana. 

A mű csinos zsobrétben jelenik meg, s az első füzet 144 
lapra terjed. — A szép papir s éles nyomtatvány nagyon tet-
szővé teszik a kiállítást. — Az illető tanár szándékozik min-
den évben 3 vagy 4 ily füzetkét kiadni, de minden egye3 
kötetke külön is minden akadály nélkül vehető ; minden fü-
zetben a tanár úrtól kidolgozott hittani tárgyalás is fog meg-
jelenni; szinte minden év utólsó kötetkéje részletes tartalom-
jegyzékkel lesz ellátva. — E vállalat nem kevés buzgó hit-
tanhallgató óhajával fog találkozni. A hittanhallgatók előtt 
nem lehet, de nem is szabad, hogy a sz. Atyák ismeretlenek 
maradjanak. Azonban ki követelheti az if jaktól, hogy az 
összes sz. Atyák müveit, vagy csak például az egy sz. Ágos-
ton minden müveit olvassák? Azon 3 vagy 4 év folyama 
alatt, mely a hittan tanulmányozására fordittatik, oly nagy a 
tárgyhalmaz, hogy az ifjak, minden jóakarat s buzgalom da-
czára, a kötelezett teendőkön kivül, más követeléseknek ele-
get nem tehetnek. Innét ered, hogy, elvégezvén a thoologiát, 
a sz. Atyákat még csak ugy távoli hallásból ismerik. Sokan 
avval vigasztalják magukat, hogy majd segédlelkészi, plébá-
niai vagy egyéb kötelezett teendőktől ment óráikat fogják a 
sz. Atyák olvasására fordítani. Azonban valósággal irigy-
lendő azok sorsa, kik e föltét kivitele körül nem csalatkoztak 
és szorosan hivatalos foglalkozásaik mellett a sz. Atyák ta-
nulmányozására némi időt szentelhetnek. A legtöbbek hatás-
köre azonban olynemü, hogy az az egyházatyák olvasását 
majdnem lehotlenné teszi. Minek következtében igen sok ál-
dozár előbb vesz búcsút ez élettől, semhogy a sz. Atyákból 
látott vagy olvasott volna valamit. Pedig mily fényáradat 
öntené el szellemünket, mily vidor hitélet és buzgó lelkesült-
ség lángolna föl szivünkben, ha azokat olvasnók ! Hogy te-
hát e kincs ne legyen a hittanhallgatók és általában az áldo-
zárok előtt tökéletesen elásva, Hurter tanár ur azon szeren-



esés es zmére jött, a sz. Atyák főbb és feltűnő müveit parány-
alakban lassan kiadni. Igy adatnak ki a különböző nemzetek 
remekköltöi különféle alakban és füzetekként, hogy azok 
olvasásához mindenki annál könnyebben juthasson. A sz. 
Atyák e szemelvény-kiadása, parány alakja miatt, séta, mú-
latás, utazás, s hasonló alkalmakkor zsebredugható, és az 
ember a legnagyobb haszonnal, legnagyobb élvvel töltheti a 
különben sokszor oly unalom közt veszendőbe menő időt. 
Költők s regények ily alakban csúsznak kezeinkbe, miért 
nem inkább a sz. Atyák ? Nem hasznosabbak, nem szüksé-
gesebbek és fontosabbak-e az áldozárra nézve a sz. Atyák, 
mint ama irók ? 

Regényeket olvasunk, hogy irályunkat műveljük, hogy 
azt élénkké, képletdússá, hajlékonynyá tegyük ; pedig ha az 
ember a sz. Atyákat olvassa, a regényírók ugy tűnnek elő, 
mint amazok ügyetlen és merev utánzói. Gyönyörű képle-
teik, meglepő hasonlataik, fényes leírásaik, ihlett magasztalt-
ságuk, elragadó beszédárjuk, izlésteljes, fürge s változó for-
dulataik, finom megjegyzéseik, éles czélzataik és lángeszű 
fölfogásaik mindenkiben bámulatot gerjesztenek. Gyakran 
majdnem eláll lehellete, oly mohón olvassa a szt. Atyákat, 
ki azokat egyszer megízlelte. Hogy erről meggyőződhes-
sünk, tekintsünk meg a szóban levő első füzet 37. lapján a I I I . 
§., 45. lapján a X. és tovább a XI. §., 80. lapján a IX. §. — 
Mindig inkább s inkább meggyőződöm arról, miszerént lehe-
tetlen, hogy valaki kitűnő egyházi szónokká váljék, ha csak 
a sz. Atyákat nem tanulmányozza. Nézzünk a remekszóno-
kok müveibe, tekintsük Bourdaloue, Bossuet, Segneri, Mas-
sillon, Mac-Carthy beszédjeibe s meglátjuk, mily szorgalom-
mal tanulmányozták ezek a sz. Atyákat. Segneri aranyszájú 
sz. János némely müveit csupa szónoklati gyakorlat végett 
többször leforditá. (A nevezetes zenész, Zingarelli, composi-
tióirai előkészületül a sz. Atyák müveiből szokott volt ol-
vasni valamit.) A sz. atyák müveiből a tündöklőbbeket ki-
szemelni és tanítványai használatára, de bizonyára egyszers-
mind minden áldozár örömére, nyomtatásban kiadni, azon ok 
is indíthatta a tanár urat, hogy sok sz. Atya (kül. sz. Ágos-
ton) müveinek nagy száma az áldozárok legnagyobb részét 
nem érdekli egyaránt, de ha érdeklené is, korlátolt ideje mi-
att azt nem olvashatja; teljesithetlen lenne tehát az áldozat, 
ha kívánnék, hogy minden pap a sz. Atyák összes müveit 
megszerezze, azon néhány tractatus miatt, melyeket azokban 
mostani működési körébe vágó haszonnal olvashatna. — To-
vábbá a sok nagy mü vételétől elriad az áldozár különösen 
az ide s tovai hurczolkodás tekintetéből is. Ily okokból meg-
esik, hogy számtalan áldozár talán egy sz. Atya müvét sem 
birja. Pedig mit mondanánk oly nyelvészről, kinek asztalán 
semmi latin vagy görög remekiró müvét nem látnók ? mit 
ítélnénk azon vegyész- vagy mennyiségtan-tanárról, kinek 
könyvpolczain nem látnók Graham kézikönyvét vagy illető-
leg Yega logaritlimusait ? 

Hurter vállalata máris figyelmet gerjesztett s a német 
kath. és irodalmi lapokban felőle helyeslő s dicsérő nyilatko-
zatok jelennek meg. Négy hét alatt már annyi megrendelés 

érkezett a kiadóhoz, hogy az az első füzetet második kiadás-
ban nyomtatni kényszerül. Az első füzet ára 30 kr. ; a máso-
dik füzet még jutányosabban fog adatni, mint azt a kiadótól 
magától haliám. A megrendelések akármelyik könyvkeres-
kedésben történhetnek. 

Belopotoczky Kálmán. 

VEGYESEK. 
— Köszönettel fogadtuk a következő müveket : „Győr-

megyei Sabaria, vagy is pannonhalmi sz. Márton toursi sz. 
Mártonnak születéshelye. Történeti tanulmány. Irta D a n k ó 
József esztergomi cz. kanonok, b) „Az erdélyi kath. status-
gyűlés s a marosvásárhelyi kath. tanoda és nevelde jogtör-
ténelmi szempontból." Fejtegette dr. Z e r i c h Tivadar, c) 
„Az egyházi és szerzetesi lovagrendek történelme." Szerkesz-
tette K a r c s ú Antal Arzén. V. kötet, d) „Könnyű, népszerű 
s rövid falusi predikácziók." IV. évfolyam II. füzet. Szer-
keszti és kiadja M e n d 1 i k Ágoston. Ä dicséretesen ismert 
füzetek megrendelhetők Pécsett a szerkesztőnél. 

— A müncheni érsek e napokban nyújtotta át király 
ő fölségének a föliratot, mely 72,000 aláírással ellátva az 
egyház-állam föntartását kérvényezi. A fölség kegyesen fo-
gadta ezen nyilvánulatot, s örömének kifejezése mellett biz-
tosította a főpapot, hogy Bajorország, mennyire hatalmában 
van, az egyház joga mellett mindenkor fog küzdeni. 

— Az angolországi kath. egyházban van 1 érsek, 12 
püspök; Scotiában4püspök. Az áldozárok száma 1639, (31-el 
több mint a mult évben) ; templom és kápolna van 1283 (36-al 
több) nökolostor 220 (7-el több) szerzetesház 67 (4-el több). 
A 220 nőzárda közül 200, leánykák nevelésével foglalkozik ; 
21 kath. collegium növendék-papokat képez. 

— Mint a Vlksbte ir ja, azon hadi törvényszéknek, mely 
Miksát elitélte, elnöke Sanchez ezredes és több más tiszt 
megkapták már érdemlett jutalmukat. Napatillo felé vonul-
ván saját katonáik által gyilkoltattak meg. 

— A német lapok közt az egyház-elleneseknek egyik 
legkitünöbbike a „Nürnberger Anzeiger," mely legújabban 
a következő hazugsággal lépett föl. Egy vándorlegény, mondja, 
a barátoknál levest kapott, és színre igen jól fogadtatott. 
Midőn azonban a kolostor ajtójánál kilép, rendőrök vették őt 
körül és a policiára vitetvén 6 napra bezárattatott. Csak itt 
tudta meg a barátoknak a titkos rendőrséggel való abbeli 
viszonyukat, hogy mig a szegény vándorlók a kolostorban 
egy falatot kapnak, azalatt följelentetnek a rendőrségnél, 
mely őket mint kóborlókat azután elzárja. Ki ne óvakodnék 
az ily alamizsnától? de egyszersmind ki ne fordulna el utá-
lattal ily ördögi gonosz hazugságtól? 

— A tanügyre vonatkozó legújabb porosz törvény al-
kalmából megjegyzi egy párisi lap, hogy egész Németország-
ban sehol sem terjedelmesb és határozottabb az egyháznak 
az iskolákra való befolyása, mint Poroszországban. Ha a 
kath. iskoláknak száma nem volna oly csekély, és annyi aka-
dály nem gördittetnék u j tanodák fölállítása ellen, valóban 
semmi panaszuk sem lehetne e tekintetben a katholikusoknak. 

Kegyes adakozás. 
A keleti missiókra : B e r z é k y Imre gyöngyösi föelemi tanitó 5 fr. 
A chinai gyermekek megmentésére : J ó n á s P á l gödrei nyug. 

kasznár . . . . . . . . . 2 fr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgőczy és Kocsi nyomdájában.) Halp iacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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" KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. — ' - -

Pesten, február 15-én. 14« i. Félév. 1868. 

TARTALOM : A házasság nem szerződés. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A házasság nem szerződés*"*). 
Az ujabbkori államistenitő jogászok, hogy a 

házasságot minél biztosabban az állam mindenható-
sága alá hajthassák, a házasságot szerződésnek kiált-
ják ki. De erre mi azt jegyezzük meg, hogy a h á -
z a s s á g minden e g y é b i n k á b b , csaknem s z e r -
z ő d é s. Mert a szerződéshez egy bizonyos, a felek 
rendelkezésétől függő tárgy vagy dolog kívántatik, 
melynek átengedése által a szerződés teljesíttetik. 
Ezen tárgy a házasságnál tökéletesen hiányzik. Szer-
ződés csak egyes külső dolgok körül köttetik. De 
hol van itt az egyes külső dolog'? hol csak az egész 
és tiszta személyiség forog fenn. A szerződésnél a 
dolog mintegy a két személy között fekszik, a két 
személy ez által egymás irányában önségének még 
inkább megszilárdult elkülönítésében létezik. A szer-
ződés két személynek fölfegyverzett önző békessége. 
A házasság mint szerződés a szerződő felek önkénye 
alá volna helyezve, ugy, hogy annak módja és tar-
tama teljesen saját kedvökre volna bizva. Mily kép-
telenség! A házasság mint kegyelet és szeretet min-
den szerződésen fölül áll. A házasság földi járu-
lékai (például a birtok-viszonyok) a szerződésnek 
ugyan tárgyai, de nem maga a házasság. — Nem is 
lehet talán azt mondani, hogy a házasság annyiban 
legalább szerződésileg köttetik, a mennyiben a köl-
csönös egyetértésnek nyilvánitása szerződést képvi-
sel ; minthogy a tárgy, melyre a beleegyezés vonat-
kozik, épenséggel nem oly tárgy, melyről szerződ-
hetnénk, és nem szavakról van itt a szó ; szerződésről 
csak ott lehet szó, a hol ennek jogi mozzanatai fel-
lelhetők. Mert ha tekintjük a házasságnak lényegét, 
ezt a házas-felek egymás iránti szeretete és hűségének 

*) Mutatványul dr. S c h o p p e r Györgynek sajtó alól 
e napokban kikerülő, és a civil-házasságot tárgyaló munká-
jából. Szerk. 

viszonyos kötelezettsége képezi, melylyel az alku- és 
szerződésnek semmi köze. — A házasságnak kellékei 
nem oly dolgok, melyek a felek akaratjától függné-
nek, nem is változtathatnak, a mint ezt talán a felek 
némelykor tenni óhajtanák, és a házastársak kötelmei 
soha sem lehetnek egy obligatio vagy actio tárgyai. 
Erre ugyan azt lehetne megjegyezni, hogy habár a 
szeretetbeni egyesülés, mely a házasságot képezi, nem 
olyasmi, a mi a felek akaratjának alája volna vetve, 
és mint ilyen nem is eshetik szerződés alá, de azon 
igyekezet, melylyel ezen egyesülés után törekednek, 
mint a felek önkényétől függő, a házassági szerző-
dés tárgya lehet, sőt szükségkép ennek tekintendő 
is. —i De a felett, a mi erkölcstelenség nélkül meg 

"Vitím <rtfgadtathatik, nem szerződhetünk, és pedig 
szintoly kevéssé, mint ellenkezőleg a felett sem szer-
ződhetünk, a mi erkölcsileg tilos. Ez ép annyi volna, 
mintha az iránt akarnánk szerződést kötni, hogy er-
kölcsösök és igazságosak leszünk. A házassági egye-
sülés már ezt mind magában foglalja, és evvel egy-
szersmind mindazon kötelességek is együtt járnak, 
melyek a szerződésnek tárgyai soha sem lehetnek. 
Ha a házasságot szerződésnek akarnók tekinteni, 
nem volnánk képesek meghatározni, hogy mikor és 
mi által nyeri az teljesitését, mely képtelenség az 
első pillanatra már mindenkinek szükségkép szemébe 
ötlik. Ha a házasság szerződés volna, akkor a házas-
társak egymás iránti kötelességeinek forrását a szer-
ződés képezné. De ki volna képes egy oly házassági 
szerződést kiállítani, melyben tekintettel minden lehet-
séges esetekre, minden kötelezettségek előre kimeritő-
leg meghatároztatnának. A házasfelek szeretete, az 
anya gyöngédsége, valljon kiköthető-e? A házasság 
olyas valami, a mi meg van határozva és a mi rendel-
t tését nem a felek önkényes rendelkezéseiből nyeri. 
Akikötések nem változtathatnak azon semmit. Hogy 
lehet tehát olyasmit szerződésnek nevezni, a mi minden 
szerződési föltételeket kirekeszt? A szerződés teljesitése 
időpontját illetőleg a dolog igen világos, lia csak a testi 
egyesülés nem tekintetik annak, mely azonban nem 
is tartozik szükségkép a házasság lényegéhez. — A 
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házasság tehát valósággal nem szerződés, hanem in-
kább egy szerződés teljesítésének mutatkozik. És 
valójában mit Ígérhetnek egymásnak a jövendő há-
zastársak? hogy egybe akarnak kelni. És lia egybe 
keltek, a szerződés teljesedésbe ment. Vagy talán 
folytonos mindennapi, minden órábani, minden percz-
beni egybekelés áll be ekkor? Nyilvánvaló dolog, 
hogy minekutána a házasulandók összeadattak, a 
házastársak egymás iránti viszonyaik igen megvál-
tozván többé nem szerződési viszonyok, nem függ-
nek többé a szerződéstől, hanem inkább a kö-
tött házasság teljesedésének következményei és szük-
séges hatásai; valamint a tulajdoni jogok, melyeket 
bizonyos hozzánk tartozó tárgyra nézve gyakorolha-
t u n k , nem azon vételi szerződésből származnak, 
melynek alapján a tárgy hatalmunkba került, hanem 
inkább természetes következmény ei a birtokba vétel-
nek, mely által az tulajdonunkba ment át, azon jogi 
elv szerint : traditionibus et usucapionibus, neque 
nudis pactis rerum dominia transferuntur. A ki nekem 
egy tárgyat eladott, semmikép sem mondhatja, hogy 
csak a vele kötött szerződés erejénél fogva, van jo-
gom a dologgal ugy élni, a mint tulajdoni jogomnál 
fogva tetszik ; és nem is tagadhatja meg tőlem azon 
jogot, hogy a dologról igy vagy amúgy rendelkez-
hessem, a mint én ezt tulajdoni jogomnál fogva jónak 
találom. 0 egyszer a, dolog tulajdoni jogát nekem 
átengedte, evvel minden ki van mondva, és köztünk 
mindennek vége. A szerződő felek azon viszonyai 
helyébe, melyek a tulajdoni jog átadása előtt léteztek^ 
más viszony lépett, t. i. a tulajdonosnak a dologhozi 
viszonya. — Azon hasonság (analógia) mely a házas-
ság és tulajdon között létezik, könnyen fellelhető, 
habár nem is tartanók szemünk előtt a római törvé-
nyek példáját. A házastársak valójában egymásnak 
adják át magokat, és mindaz, a mit házastársi minő-
ségűkben egymástól követelhetnek, személyök és 
egész lételök beállott kölcsönös és tökéletes átadásá-
nak természetes és szükséges következménye. — Tu-
lajdon annyit jelent, mint teljes és kirekesztő rendel-
kezési jog ; a házasság sem egyéb, mint teljes és ki-
rekesztő odaadás és egyesülés ; — a kettő között 
nincsen más különbség, mint az, melyet a személy 
és dolog között maga a természet alapított meg. 

Ezen szempontból tekintve, a házasság, vala-
mint a traditio vagy a tulajdon átadása is, csak egy-
szerű tény, melylyel a törvények bizonyos jogi kö-
vetkezményeket kötnek össze. — De a házasság 
becsét és értékét nem a törvényektől kölcsönzi ; mind 
azt,a mivel bir,önmagából bírja; ellenben az is igaz, 

hogy belbecse — és azon körülmények, melyek alatt 
köttetik, hatái ózzák meg a törvény által neki tulaj-
donított eredményeket. — De menjünk tovább és 
folytassuk az összehasonlítást. Ismeretes dolog, hogy 
a tulajdoni jogezim a tulajdonszerzési módtól (titulus 
et modus acquirendi) mindig megkülönböztetendő. 
A tulajdon egyedül az átadás vagy traditio által sze-
reztetik, mig a jogczimből csak személyes kereset 
származik. A traditio mindig azon hatással bir, hogy 
a tulajdont átszármaztatja, valahányszor ez igazsá-
gos okból (justa causa) történik, és ez a justa causa 
azon tény, melyből az átadónak azon szán doka, hogy 
a tulajdont a dolognak átvevőjére akarja átruházni, 
kiderül ; eltekintve a czimnek értékétől és azon szer-
ződés érvényétől, melynek alapján az átadás megtör-
tént. Ep ugy áll a dolog a házasságnál is ; itt is szük-
séges, hogy a szerződés, vagy kölcsönös igéret között, 
melynek következtében házasságra lépnek, és az egy-
bekelésnek cselekménye között, mely által a házas-
sági jogok szereztetnek, megkülönböztessünk. — 
Mindenki tudja, hogy a házasság nem jő létre az 
által, hogy a felek egymásnak házasságot Ígérnek, 
vagy a házassági szerződés által ; hanem egyedül a 
kölcsönös átadás által, melyet igéretök beváltasára 
egymás irányában eszközölnek; és mihelyest ezen 
átadás megtörtént, minden ebből származó sajátságos 
eredményeivel, jogaival, és kötelmeivel fennáll, füg-
getlenül azon szerződéstől, mely azt megelőzte. 

(Vége köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Hasonlólag III. Sándor pápa (1159—81) egy papot, ki 
szegletmérő segítségével valami tolvajság elkövetőjét akarta 
fölfedezni, egy egész esztendőre eltiltott a misézéstől') és a 
cisterciták nagygyűlése súlyos büntetés alatt megtiltá a rend 
tagjainak jóslattal foglalkozni.2) Hogy ily esetek előfordul-
hattak, hogy a rendkivüli, titokteljes és csudaszerü mindig és 
mindenütt hiszékeny elmékre talált, azt nem lehet az egyház-
nak betudni, hanem az emberi ész gyarlóságának és a ter-
mészettani ismeretek korlátolt voltának. Helyesen mondja 
Löbell3) a legügyesebb keresztény tanítónak legnehezebb 
föladatai közé tartozik a babona elleni harcz, még fölvilágo-
sodott időben is ; mert ama kapcsolat, mely az érzéki és szel-
lemi világ közt létezik, soha sincsen kellőleg kiderítve és 
átértve. Ha ez igy van most, — midőn ismereteink és tapasz-
talataink annyira bővek és rendezettek — minő mérveket 
nem kelle fölvennie a babonának akkor, midőn az antik po-

>) Decr . Greg. IX. 1. V. tit. 21. c. 2. 
2) Holsten. Cod. regül. II, 402. 
3) Gregor von Tours u. seine Zeit. Leipz 1839, 274. 1. 
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gányság fön maradt romjaival a germán pogányság tökéle-
tesen ki nem irtott maradványai találkoztak. — 

II. Gergely pápának 715-böl származó egyik határoza-
ta szigorúan megtilt minden bübájosságot, jóslást és álomfej-
tést. — Ugyanezt találjuk a 742. évi német nemzeti zsinat 
határozványainak 5. fejezetében. A 743-ban tartott lepti-
nai zsinat, (concilium liptinense) melyen maga sz. Bonifácz 
elnökölt, 30 pontban elősorolja mind ama pogány babonás 
szokásokat, melyeknek utánzása keresztényeknek nehéz bün-
tetések alatt tiltatik4). A 794-ben tartott frankfurti zsinat, 
melyen a második nicei concilium határozványainak elfoga-
dása fölött folytak az alkudozások, II. fejezetében hasonlót 
rendelt a képek tiszteletére nézve5), mig a 813-dik évi cha-
lons-i zsinat figyelmét a búcsújárások és az ereklyék tisztele-
tére forditá. — Es az egyház későbben sem sziint meg a ba-
bona ellen harczolni; mire nézve woi'msi Burkhard (+ 1025.) 
„Volumen Decretorum" czirnü nagybecsű munkája sok ér-
dekest és tanulságost tartalmaz ; ki érvelését leginkább a 
szent atyákból való idézetek által támogatja. — A trieri 
tartományi zsinat 1227-ben szigorúan elrendelé, hogy a sz. 
olaj és a keresztviz mindig zár alatt tartassanak, nehogy 
ezekkel együgyü vagy gonosz emberek babonás czélokra 
vissza élhessenek 6). A 14. és 15-ik századból számtalan, ré-
szint tartományi, részint pedig nemzeti zsinatot tudnánk 
idézni, melyek szóval és tettel harczoltak a babona ellen ; igy 
p. a trieri (1310), mainczi (1310), utrechti (1310), würzburgi 
(1329 és 1446), kölni (1356), magdeburgi (1370), meiszeni 
(1413), lübecki (1420), eichstädti, (1447, 1453 és 1484), bo-
roszlói (1475), bambergi (1491), sclrwerini (1492), barnemi 
(1497), bázeli (1504) . . . sat. sat. 

Végül álljon itt pár szó az ordáliákról. 
Nem szeretnők ezeket föltétlenül a „babona" rubrika 

alá hozni, minthogy tagadhatatlan, miszerént azok létüket leg-
inkább a népek azon gyermekded hitének köszönik; hogy a 
mindentudó és mindenható Isten ott, a hol az ember korlátolt 
esze képtelen a valót kideríteni, maga személyesen fog köz-
belépni, hogy az igazságot vagy a vádlott ártatlanságot nap-
fényre hozza. — Nincs szándékunk, de még dolgozatunk ke-
retébe sem férne talán, lia e helyütt az ordáliákról bővebben 
akarnánk értekezni, csak annyit jelzünk röviden : az egyház, 
mint ilyen, örökké ellensége volt az ordáliáknak, de azon 
magánosok is, kik ezen szokás mellett emeltek szót, menthe-
tők, mint ezt könnyen beláthatja mindenki, akinek a közép-
kori igazszolgáltatásról csak némi fogalma is van. E tekintet-
ben figyelmet érdemel azon, főképen a régi germánoknál divó 
jogelv, miszerént nem a vádlónak kötelessége bebizonyitani 
a vádlott bünösvoltát, de ellenkezőleg a vádlotté kimutatni a 
maga ártatlanságát. A szabad, szeplőtelen hirü férfi, ezt az 
eskü által tevé vagy ha ez, péld. mivel nem szerezhetett ele-
gendő számú eskütár.sat, nem történhetett, akkor a fegyverre 

4) 1. F e h r : Der Aberglaube und die ka th . Kirche im Mittelalter, 
Stuttg. 1857, 50. — S e i t e r s , Bonifaeius 1845, 352. Hartzheim, Con-
cil. German. 1, 50, epp. Bonif. n. 112. Minők voltak eme szokások, erre 
nézve I. 1. G. ab Eckhardt , Commentai', de reb. Franc . Orient torn. I , 411 
és 1. XXII , 409 ; e zsinat irodalom-történeti tekintetben is nevezetes, mint 
a f rank nyelv legrégibb irodalmi emléke. 

•'•) Ri t ter I , 366. 
Bintorim, Deutsche Conciliongoschichte, IV. 484. 

bizatott az ügy eldöntése, azon fönebb emiitett vallásos véle-
ménynél fogva, hogy a legigazságosabb, mindentudó isten an-
nak adandja meg a győzelmet, aki az igaz ügyet védi. De ezt, 
mint már mondók csak a szabad férfi teheté, — miként bizo-
nyithatá be a szolga ártatlanságát, a kinek sem esküdni, sem 
megvívni nem volt szabad, a ki tehát épenséggel védtelenül, 
jogtalanul állott bírája előtt ! Midőn tehát egynémely ke-
resztény hittanitó mint péld. rheimsi Hinkmár,7) az ordáliák 
m e 11 e 11 harczoltak, akkor őket ebbeli törekvésükben fő-
képen azon tekintet vezérelte, hogy ilyetén,az Isten közvetlen 
közbelépésérei vallásos hivatkozás által enyhítsenek a nem-
szabad ember jogtalan állapotán, utolsó menedéket szerezve 
ártatlanságának. — Az egyház pedig az ordáliák e l l e n i 
törekvéseivel nem egyedül csak ezekkel állott szemben, ha-
nem előbb az akkori emberiség egész világnézletét kelle 
megváltoztatnia, hogy azzal bukjanak egyszersmind ama 
ferde jognézetek, melyeknek léte és fonállása mint szükséges 
roszat tünteté fel ezen u. n. isten-itéleteket. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. k. ap. Fölsége a nyi t ra i székeskáptalannál V a g y o n Is ' -

ván, M i s k o 1 c z y János, N é c s e y Bálint, G y u r c s e k János , 
M á r c z y Ferencz, S z o r h o l c z József és L e m e s s György foko: 
zatos előléptetését jóváhagyván, az idősb mesterkanonokságot Z e m a-
n i k András kohanoczi plébános- és alesperesnek ; az i f jabb mesterks-
nonokságot K l o b u c z k y Antal turnai plébános- és alesperesnek ado-
mányozni ; K r i s z t i a n o v i c s Ignácz zágrábi olvasó-kanonokot 
pedig almisi cz. püspökké, és P e r g e r János kassai püspököt sz. 
Jóbbi apáttá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

ROMA, jan. 17-én. Legélénkebb tárgya az itteni tár-
salkodási beszédeknek a martiusi consistoriumban várható 
bíbornoki kinevezés. Több nevet emiitettek, melyek viselői 
ugyan igen is méltók volnának a bíborra, de ez alkalommal 
még sem fognak kineveztetni. Ezek közé tartoznak a párisi 
érsek, a poitiersi, cambrai-i és orlcansi jeles főpapok. Ellen-
ben hivatalosan értesíttettek várható kineveztetésök felől 
Lucián Bonaparte, Barili, madridi nuncius, Ferrieri lissaboni 
nuncius, Moreno valladolidi, Ledochovszky gneseni érsekek, 
Gonella egykori bruxellesi nuncius, most viterboi érsek, Ca-
palti a propaganda titkára, Monaco la Valetta a szent offici-
um ülnöke, és Borromeo ö szentsége háznagyja. Ide sorolják 
Ferrarit a pénziigyministert is, de ez meggondolási időt kért 
a szentatyától, mielőtt az ajánlatot elfogadja. — D'Andrea szo-
morú ügye be van végezve. A hivatalos újság néhány nap 
előtt közölte a visszavonási okiratot, a pápától, bibornokok-
tól és más általa megsértett s rágalmazott személyektől kért, 
alázatos hangon fogalmazott bocsánatot. A hét elején volt 
első kihallgatása a pápánál Patrizi és Antonelli bibornokok 
jelenlétében, mely három negyed óráig tartott. Azok, kik 
közvetlenül utána bocsáttattak a pápához, arezán a megelé-
gedés jeleit szemlélték. Minden katholikusnak örvendeni kell 
a botrány jóvátételén. D'Andrea visszavonulva fog itt élni, 
és csak nehezen fogja visszaszerezhetni egykori oly méltán 
nagy befolyását.— Ö szentsége által még a mult évben a jövő 

7) De divortio Lothar i et Telbergae ; opp torn. 1 .599—613 és epp 
39 torn. I I . 676. 
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egyetemes zsinat elé terjesztendő tárgyak előkészítésére ki-
küldött bizottmányok tagjai szorgalmasan munkálkodnak. 
Több külföldi hittudós hivatott meg e tárgyalásokra, és még 
többen fognak meghivatni, miután a pápa szándéka és aka-
rata, hogy az olyannyira fontos előkészítési munkálatokban 
a katholikus világ minden országaiból a leghirnevesebb hit-
tudósok részt vegyenek.*) Jan. 17-én a szent Lajosról czim-
zett franczia templomban az elhunyt Villecourt bibornok 
lelki nyugalmáért az évi gyász istenitisztelet tartatott meg. 
Nevezett egyház papsága és az itt tartózkodó francziák ked-
ves kötelességüknek ismerték megjelenni a gyászmisén, hogy 
megemlékezzenek a kitűnő bibornokról, ki oly kitünö tulaj-
donokkal vala fölékesítve, s nyájassága és jósága miatt soká 
maradand felejthetetlen. Ugyanazon templomban a böjti idő-
szak alatt a jeles karmelita Jáczint atya fog szónokolni. Be-
szédeinek hallgatására bizonyosan össze fognak seregelni 
Roma összes idevaló és idegen, itt tartózkodó nevezetességei, 
kik a franczia nyelvben jártasak. Ugy látszik, hogy a kö-
zelgő böjti időben különös buzgóság fog fordíttatni a szónok-
latokra. E czélból a bibornok-vicarius külön köriratot bocsá-
tand közre. — Jézus szent neve ünnepének alkalmából a jezsu-
itáknál (Al Gesu templomában) háromnapi ajtatosság tarta-
tik, mintegy megkérlelésére Üdvözítőnknek azon sok ká-
romlásért, gyaláztatásért, melylyel legszentebb neve az isten-
telenek részéről illettetik. Egy külön társulat is nyittatik 
meg ez alkalommal, melynek czélja minden lehető módon 
ellene működni, a káromkodás, és tisztátalan beszéd gonosz 
szokásának. 

A katonák, kik Civitá-Veccliia körül sátrakban ta-
nyáztak a változó időben, és épen azért betegségeknek vol-
tak kitéve, két hét óta Viterbóban helyeztettek el, mire csak-
hamar kedvezőbb lett az egészségi állapot. Bizony kár is 
volt az amúgy is hálátlan olasz kormány iránti tekintetből a 
vitéz franczia katonákat oly bajoknak kitenni, melyektől 
könnyen lettek volna megóvhatok. 

Ismeretes, hogy a franczia romai legio egy vitéz tiszte 
Eschemann ur a nerolai ütközetnél megsebesülvén, kocsin 
vitetett Romába, és ez alkalommal a hegyes vidékeken egye-
dül járható országutat választván nohány méternyi téren a 
tulsó-olasz-határokon, kellett kocsiznia. A coresei passust 
őriző olasz katonák gyáva módon gúnyolták a védetlen se-
besültet, összetörték kardját , elrabolták óráját, tárczáját, és 
több értékes tárgyat — tiszteik szemeláttára. Most, hogy 
némi vigasztaló kárpótlást nyújtsanak a hős hadnagynak, a 
párisi katholikus hivek diszkardot küldöttek számára. A 
hadnagy, kinek testébe több golyó fúródott, még nem gyó-
gyult föl, hanem a napokban vitetett a quirinali palotába, 
hol kényelmesebben és nyugodtabban tölthetendi a hosszan 
tartó felüdülés napjait. — Egyébbiránt örömmel jelenthet-
jük, hogy a Mentanánál és más helyeken megsebesült vité-
zek jobbára mind meggyógyultak már, és vagy családjaik 
körébe térnek vissza egy időre, vagy ismét elfoglalták helyei-
ket a csapatoknál, melyekhez beosztattak. 

*) Az eddig meghívottak közt vannak : Kovács József kalocsai, 
Dankó József esztergomi kanonok ; Het t inger , Hergenröther tanárok, 
Molitor spirai kanonok. Szerk. 

VIENNE. A „Courrier de Vienne" jau. 20-ki számá-
ból kővetkező tudósítását vesszük át : „A tegnapi ünnep, 
melynek kettős czélja volt, a bordeauxi ötödik tartományi 
zsinat befejezését, és sz. Hilárius halálának 15 százados em-
léknapját megülni, fényben és nagyszerűségben minden kép-
zeletet és várakozást meghaladott. A város és egész környék 
népessége, sőt több idegen is részt vett benne. A fényes isteni-
tiszteletet a bordeauxi bibornok-érsek tartotta, kinek zárbe-
szédét alább egész terjedelmében közöljük. A reggeli órákban 
mutatkozó felhőket eloszlató nap fénye lehetővé tette, hogy 
a zsinati atyák körmenetileg térhettek vissza a székesegyház-
ból a papneveldébe. A bibornok-érsek zárbeszéde iniigy 
hangzik : 

„Isten sziveinket kimondhatatlan vigasztalásokkal tölti 
el. Kilencz évi elkülönített munka és harezok után, püspö-
keink ötöd izben egyesíthették törekvéseiket urunk országá-
nak a lelkekbeni terjesztésére. Tartományunkban ugyan ez 
alatt nem egy ür támadt részint halál, részint szeretve-tisztelt 
püspöktársaink más székekre történt áthelyeztetése folytán, 
mindamellett ezek méltó utódaival mi ismét fölvehettük zsinati 
munkálatainkat,telve azon gondolattal,melynek a jeles Gerson 
adott kifejezést, midőn mondá : Nulla fuit hactenus, nec erit 
ulla in posterum perniciosior pestis in Ecclesia, quam omissio 
eanciliorum. Ha néhány napra bucsuznuk kellett is szeretett 
megyéseinktől, ha távoli szigetbeli társaink is legjelesebb 
munkatársaik által akarák képviseltetni magokat közöttünk, 
ki nem örülne, szeretett testvéreim, azon szabadságnak, mely-
nek drága előnyeiben részesültek,mint részesültek ezelőtt Bor-
deaux, L a Rochelle, Périgueux és Agen városok. Ti Poitiers 
lakói közelről szemlélhettétek azon szellemet, mely főpászto-
raitokat lelkesiti,ti a jelen időben,midőn annyira megoszlanak 
az emberek, összehasolithattátok tanácskozásaink jellegét és 
ábrázatát más gyülekezetekével, melyekben egyéb érde-
kek forognak szóban. — A béke, mely folyton uralkodó volt 
munkás hajlékunkban, úgy tűnhetett föl előttetek, mint az 
égből a jóakaratú embereknek hozott béke, és fölfoghattátok, 
hogy ha a népek oly gyakran hányattatnak mozgalmak 
által, oz onnét van, mert a zsinatainkban hangoztatott tanok 
félreismertetnek. — Az egyház szabadsága nem hasonlit sem-
miféle más szabadsághoz, a kibékítő szellem levén sajátsága 
nem a medréből kilépő folyam, mely vészt hoz és pusztít, ha-
nem a csendes folyó, mely áldást hoz és bőséget. Az egyházi 
történelem hirdeti, hogy az 1100-ik év november havában 
tartott poitiorsi zsinaton a tartománybeli és más egyházak 
püspökei rendithetlenül teljesítvén kötelességeiket a tévútra 
vezetett sokaság által kövekkel dobáltattak. A helyett, hogy 
megfutamodnának, bátran megülték helyeiket, és lovevén 
püspöksüvegeiket homlokaikat nyujták a kövezöknek. Mi 
nem félhetünk hasonlóktól, ellenkezőleg ti veszitek le utai-
tokon lövegeiteket tiszteletteljesen,hogy áldásunkat vegyétek. 

Mielőtt távoznánk körötökből, mielőtt bucsut vennénk 
a bennünket oly vendégszeretőleg fogadó püspöktől,oly példás 
papságától, és a vallásos néptől, nem kellene-e szólanunk 
hozzátok azokról, miket müveitünk ? Atyai bizalom folytán 
tudjátok, hogy a jeruzsálemi első zsinattól fogva egész a 
Poitiersben az 1868-ik év folytán tartott zsinatig az erkölcs 
tekintetében kérlelhetlen,a hitben változhatatlan egyház min-
dig figyelemmel kisérte liivei szükségeit, és a veszélyeket, 



melyek az idők szerencsétlenségéből , és a tanok gonosz-
ságából származnak. Mit tettünk tehát atyai gondosságunk-
ban, melylyel titeket átkarolunk ? Iparkodtunk szorosabbra 
fűzni a szeretet, buzgalom kötelékeit, melyek egybefüznek 
bennünket. Mély tiszteletünknek és fiúi hódolatunknak az 
egyház feje iránt adtunk kifejezést. Mennél inkább ragasz-
kodunk az egyházhoz, annál inkább szeretjük Francziaorszá-
got első szülött leányát. Az egyház és Franeziaország meg-
értik egymást, és nem mi leendünk azok, kik annak szét-
választását keresendik, mit Isten kötött össze. Kárhoztatván 
némely ellenséges indulatu müveket, melyek előbbi zsinataink 
tanai ollen irányozvák, határt akartunk szabni azon rendetlen-
ségeknek, melyek a népeket szerencsétlenekké teszik, és 
különösen küzdöttünk ama nagy apostazia ellen, mely az 
ünnepek megszentségtelenitésében rejlik. Iparkodtunk virág-
zóvá tenni az ájtatatosságot és tudományt a gondjainkra 
bizott intézetekben. Bátorítottuk mindazon vállalatokat, 
melyek czélja fölvilágositani a tévelygőket, vigasztalni a 
szenvedőket, és terjeszteni a tüzet, melyet Üdvözítőnk meg-
gyújtatni akar. 

Mit cselekedtünk még? Azt hittük, hogy e korban, 
melybon az érzékiség és anyagiság uralkodnak, kétszeres 
kötelességünk az ima és önfeláldozás példáját nyujtanunk. 
Megragadjuk az alkalmat, hogy emlékezetetekbe idézzük, mi-
szerint a bordeauxi egyházi tartomány a tengeren túl marti-
niquei, gvadeloupei és reunioni franczia telepitvények, hála 
Liebermann fáradozásainak, ma már három püspöki megyét 
képeznek. Mi ezeket üdvözöltük bölcsőikben, és a larochellei 
zsinaton kértük a franczia püspököket, küldenének munkáso-
kat az úr szőlő jébe. Szavunk, kérésünk meghallgattatott. Re-
ményljünk a kormányban, hogy müvét befejezendi itt káp-
talanok alapításával. Szép tartományunk lakói nem maradtak 
érzéketlenek tengerentúli testvéreik nyomora irányában, 
mert midőn a guadeloupeiak érdekében nemes érzelmeikre 
hivatkoztunk, nagylelkixeknek mutatták magokat. 

A viharok fokán túl az indiai tengeren van egy honfi-
társaink által gyakran látogatott sziget : Reunion szigete. 
Kedvesen esett volna körünkben szemlélhetni püspökét, al-
kalmunk nyilt volna tőle hallani, hogy miután méltó elődje 
müveit folytatta, terjesztette volna, azon vidékek segélyére 
is sietett, hová eddig még a hit, az evangélium világossága el 
nem hatott. Ilála apostoli buzgalmának Afrika keleti részein 
ma áldozárok és szerzetesnők terjesztik a kereszténység ál-
dásait. Szerencsésebbek vagytok ti poitiersi testvéreim, kik-
nek az átalunk méltó tisztelettel ünnepelt sz. Hilárius már 
15 évszázadok előtt meghozta a hit szövétnekét. Egyesítsétek 
velünk szavatokat, hogy jussanak föl az égig a dicséret, hála 
és elismerés hangjai. Üdvkiáltás (acclamatio) a mindenható 
Atyaistennek, egyszülött Fiának, a Szentléleknek, az egész 
Szentháromságnak. Imádás, és dicsőség mindörökkön örökké. 
A szeplőtelen Szűz Máriának, az irgalom anyjának, éltünk-
nek, édességünknek, reményünknek. Szent Józsefnek, a szü-
zek Királynéja dicsőséges jegyesének. Teljosüljön a zsinat 
ama óhajtása, hogy az ö tisztelete mindinkább terjedjen. 
Nagy szent Hiláriusnak, a hit védőjének, szeretett Aquita-
niánk pártfogójának, barátjának, atyjának. Szent Mártonnak, 
Hilárius dicsőséges tanítványának, Gallia apostolának, kora 
nagy csodatevőjének. Sz. Radagondának, e város hatalmas 

védnökének. IX. Piusnak, kinek nagy lelke annyi nyugodt-
sággal viseli e szomorú időkben ez összes egyházak gondjait. 
Bár a népek a hit által tudományra, a rend által a szabad-
ságra, az evangelium által a testvériességre vezettetve nyu-
godnának meg atyai keblén a fejedelemnek, ki csak áldásra 
terjeszti ki kezeit. A francziák dicsőséges császárának, legyőz-
hetetlen hadseregünknek, Francziaországnak az egyház idő-
sebb leányának. A megvédett és megmentett Roma legtartó-
sabb és legfényesebb dicsőségeink egyike leend. Üdv nektek, 
zsinati atyák, áldozárok, szerzetesek, hittudósok, kik sza-
vunkra egybegyűltek, és tengerentúli testvéreinknek. Sz. 
Hilárius méltó utódjának a poitiersi püspöknek, előde hagyo-
mányai, erényei,és tudománya örökösének. A toursi tartomány 
főpapjainak, kik ide jöttek, hogy velünk együtt üljék meg 
sz. Hilárius és sz. Márton örömünnepét. Béke és örök nyuga-
lom elhunyt testvéreinknek. Üdv Poitiers városának, mun-
katársainknak, a világi elöljáróknak, a városi és vidéki buzgó 
munkásoknak, mindannyitoknak, kik keresztények és test-
véreink vagytok, igen üdv mindnyájatoknak. Ügy legyen, 
Amen, Amen 

FLORENCZ, jan. 8-án. (A világi kormányok és a pa-
pok kormánya). Papi kormánynak nevezik szent Atyánk 
IX-ik Pius pápáét azt akarván mondani, hogy ez leghátrább-
maradott, ügyetlen, és megvetésre leginkább méltó minden 
kormányok között. Europa világi kormányai azért 1831-től 
fogva nem szűnnek megkövetelni a pápától, hogy világiasitsa 
Kormányát, és a saecularisatió kötelménye kifejezést nyert 
azon levélben, melyet Napoleon Lajos 1849-ki augustus 18-án 
intézett Ney Edgárhoz, mely mintegy kivonata akar t lenni a 
pápai állam szükségeinek. Tekintsük meg tehát 1868. kezde-
tén a világi kormányokat, valljon mit voltak képesek véghez 
vinni ? A saecularisált Austria nagyrészt a demagogok hatal-
mában van, kik tehetségök szerént szabják azt, és használ ják 
föl czéljaikra. Anglia a féniek által megfélemlitve él, kik 
rabolnak, gyújtogatnak, pusztítanak. A secularizált Fran-
cziaországban minden nap uj titkos társulatok támadnak, az 
állam kényszerítve van népteleniteni a családokat, hogy a 
kaszárnyákat megtöltse. A secularisált Poroszország bitorlás-
ból él, erőhatalommal és álnokság által terjeszkedik. Orosz-
ország kifosztja Lengyelországot, hogy zsarnokait gazdagitsa. 
Belgium a kömivesek kezeiben van, kik kormányát viszik. 
Olaszország ministeriális és parlamentaris válságok által föl -
dulatva terhes adók, adósságok, és anarchia között forog. 
Egy sincs e világi kormányok között, mely no remegne jövője 
miatt, moly nem félne kid- vagy belbonyodalmaktól, nem 
gondolna a foglyok számának növesztésére, és zászlóaljainak 
szaporítására. Ellenben a papok kormánya csendesen és nyu-
galommal van, semmit sem tesz népe ellen, de nem is fél tőle. 
A papok kormánya, melyet a ,Times 'nem szűnik meg átkozni, 
Európában az egyedüli, mely nyolez év óta az adót föl nem 
emelte, az egyedüli kormány, mely nem fedezi az állam szük-
ségeit népétől kicsikart fillérekből, az egyedüli kormány, 
mely a múlt évi betörések alkalmával városaiból kivonhatta 
egészen a katonaságot anélkül, hogy félni kellett volna a pol-
gároktól ; az egyedüli kormány, melynek oly hü és békés fő-
városa van, minőnek a múlt év november havában Roma 
mutatta magát; az egyedüli kormány, melynek sem börtö-
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neit, sem laktanyáit böviteni nem kell, az egyedüli egyszóval, 
melynek biztos jelene és még biztosabb jövője van. 

Maga Grirardin Emil a „Liberté" 1867. decz. 30-diki 
számában szólván az u j franczia katonai törvényről elisme-
rését nyúj t ja IX-ik Piusnak, ki nem akar ta megengedni a ka-
tonák erőszakolt nőtlensége't. „Szent atyám, irá Grirardin, a 
sorozás és ujonczozás szükségeit a házasság szentségének 
alárendelvén a helyett, hogy az utóbbit az előbbinek rendelte 
volna alá, — igaza van, és a min mi mindig álmélkodva meg-
ütközünk abban rejlik, hogy a mi kormányzóink, kik oly 
nagy jelentőségűnek mondják, hogy szentséged kezeiben ma-
radjon a világi hatalom, mely már csak 690,000 lélek kor-
mányára szoritkozik, oly kevéssé követik rendeleteit, és 
példáit." 

Odáig jutottunk, hogy egy Grirardin által lát juk III-ik 
Napoleonnak a katonaság szervezése ügyében a papok kor-
mánya eljárását mintakép gyanánt ajánltatni, mely kormányt 
1849-ben Napoleon saecularisatiora szólitotta föl. — Bizonyo-
san igaz, ha igazságos módon és jó lélekkel járnának el, és 
Roma ellen nem előitéletből kiáltanának, azon következte-
tésre jutnának, hogy erkölcsi, gazdasági, polgári és katonai 
törvények tekintetében a szentszék alatvalói hasonlithatlanul 
jobban állanak, mint bármely más fejedelem alattvalói, ugy 
hogy Európa ahelyett hogy a pápa kormányának világiasi-
tását sürgeti, inkább saját kormányait keliene egyháziasitani 
(clericalizzare.) És ki jól körülnéz, elismerendi, hogy az 
európai hatalmasságok mai nap azért áldoznak annyi pénzt 
és embert seregeikre, mert nagyon is elvilágiasodtak. Nem 
törődvén Istennel és az evangeliummal, legtágasabb szabad-
ságot adván minden eretnekségnek és káromlásnak, kitöröl-
vén törvénykönyveikből mindent, mi egyházi és vallási, nem 
csoda ha kormányaik védelmét a vontcsövű ágyukra, és 
gyútüsfegyverekre kell bizniok. 

r 

PARIS, jan. 20-án. (A temetők kérdése.) A temetők 
kérdése fővárosunkban egyike a legégetőbbeknek. Nem sza-
bad csalódnunk a fölött, hogy mélyen van a párisiak keblébe 
vésve a sírok tisztelete. Fájdalom, hogy sokaknál csak ez 
maradt még fön a gyönyörök hajhászása, a , állási közöm-
bösség általi megmételyezés folytán. Annál nagyobb az in-
dok annak megőrzésére, mely még reményt hagy egy jobb 
jövőre. S azért semmi sem ellenszenvesebb a főváros lakói-
nál azon gondolatnál, hogy halottjai hamvait akarják eltávo-
lítani. Miután már is türelmetlenséggel szemléli azon folyto-
nos rombolásokat, melyek nem engedik meg, hogy csak né-
hány évre vagy hónapra biztos hajlékra számithassunk, föl-
lázad a gondolaton, hogy a sír nyugalma sem szent többé, 
és hogy a kisajátítás a tulajdon legutóbbikát a sírét is fenye 
geti már. 

Még az őskor is, a pogány őskor sérthetlennek nyilat-
koztatta a helyet, hol a holttetem tétetett nyugalomra, s meg-
hajolt ez előtt a romai jog is. Eszakamerika ősnépei nem 
akarták elhagyni a vidékeket, hol atyáik csontjai voltak 
eltemetve, és midőn a hódítók embertelensége őket futásra 
kényszeritette, elvitték magokkal a drága ereklyéket, bito-
rolt hazájok eme kincseit. 

A kereszténység köztünki megalapításának annyi szá-
zada után odáig jutottunk volna már, hogy e tekintetben ki-

sebb legyen kegyeletünk a pogány bálványimádóéknál, tisz-
teletünk kisebb a vademberekénél ? A haladás, melyre polgá-
riasodásunk oly büszke, abban állana, hogy lábbal tapossuk 
a lélek legnemesebb érzelmeit, a család leggyengédebb ha-
gyományait '? 

Babyloni városaink kormányainak eszménye volna-e 
számkivetni a holtakat, eltávolítani ünnepeink, ügyeink, emlé-
keink köréből azok látását, és emlékét, kik nincsenek többé ? 

Nagyon is sokat tettek már azon czélra, hogy a fény-
űzésnek és pompának szentelt városrészekből kiküszöböljék 
a szegénység látványát, a nyomor szomszédságát. Ez gyá-
szos tévely, melynek társadalmi következményeit már is 
súlyosan érezzük. Százszor megmondottuk, hogy káros az 
emberiségre, az egyetértésre, a szeretetre, ha a gazdag nem 
látja többé, nem érzi jelenlétét a szegénységnek, a nyomor-
nak. A nagylelkű érzelmek kihalnak, a könyörület gyakor-
lat hiányában eltűnik. Az osztályok elidegenülése terjed, 
közömbösek, hidegek lesznek egymás irányában, a gyűlölet 
növekszik a birtokos osztály irányában. 

Még rosszabb száműzni körünkből a halál emlékét, a 
sírból eredő, és fölszólaló tanokat. Mily különbség a városok 
és falvak között e tekintetben. 

Ki nem érezte még a habár szigorú, komoly, de mégis 
édes megvigasztalást, lia néha-néha megjelenünk a helyen, 
hol „nyugszanak és várják a boldog feltámadást" azon lé-
nyek, kik kedveseink valának, és kiknek egy ima által meg-
újított emléke kötelmeinkre és túlvilági rendeltetésünkre em-
lékeztet. E czélra a városokban egész utazást kell már tenni. 
Párisban még nagyobb a nehézség, Páris mégis föntartotta 
magának a minden szentek estvéjét, midőn majdnem egészen 
a temetőben található. 

Mi lesz ezután ? Gondolhatunk e hidegvérüen az ostra-
cismusra, mely kedves halottainkat fenyegeti, kilátásba he-
lyezvén deportatiojukat a méry-i necropolisba ? 

A terv még nem nyert szentesítést, a közvélemény még 
értékesítheti és érvényesítheti szavát, mely, ugy hiszszük, 
mint az igazság, kegyelet szava nem fog elnyomatni. 

Figyelmen kivül nem hagyandó, ritkán történik, hogy 
a látszólag könnyelmű és változékony közérzület oly élénk, 
de egyszersmind oly méltó okból eredett megháborodásnak 
adta volna jelét. Paris az igaz, hogy frivol, de tud komoly is 
lenni, ha kell. A halottak tisztelete szent volt előtte, és akar-
ja, hogy az meg ne háborittassék. 

MÜNCHEN, jan. Az itteni egyetem egyik lelkes aka-
démiai polgára a párisi „Monde" czimü egyházpolitikai lap-
nak következő, az egyetem kath. ifjúsága által a pápához 
intézett fölirat keletkezésére vonatkozó tudósítást küldött : 
„Örömmel olvasom, minő érdekkel kiséri a szerkesztőség a 
némethoni kath. mozgalmakat, és mily örömmel jegyzi föl az 
ezek által létrehozott tüntetéseket. Ez utóbbiak közöl, ugy 
hiszem, a szentatya szivének legkedvesebbek az ifjúságéi, 
mert övé a jövő, és a jövőé leend a dicsőség Jézus Krisztus 
földi helytartója ellen a jelenben intézett üldözéseket győzel-
mekké átalakítva látni. A uientanai harczosok ezt már is 
tanusitották ; szerencsétlenségre sok ezer fiatal embernek 
helyzete nem engedi meg, hogy tevékeny részt vehessenek 
azon szép ügy védelmében, ezer körülmény áthághatlan aka-
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dályt gördit szivök nemes gerjedelmei elé ; de annyit tenni 
kötelességük, hogy fönnen hirdessék ragaszkodásukat a szent-
székhez, és tiltakozzanak a forradalom szentségtörő merény-
letei ellen. 

Azért kötelmemnek lenni hittem, hogy tudósitsam né-
hány szóval a tanulóknak egy ily czélból az egyetem épüle-
tében tartott gyülekezetéről. A gyűlés, mely a nagyságos re-
ctor helybenhagyásával falragaszok által hivatott egybe, leg-
alább harmad félszáz tanulót számított. Tiltakozni a forra-
dalom, és az olasz egység azon védői ellen, kik jogot akarnak 
bitorolni, és bitorolnak, meghamisítják a népszavazatot, ez 
volt tárgya a szónoklatoknak. Különösen kitűnt Scherer hit-
tanhallgató, ki már a polgári és egyházjogtudorság oklevelét 
elnyerte. Mindannyian kimutatták a forradalmi követelmé-
nyek igazságtalanságát, az olasz egység előkészítésére hasz-
nált aljas eszközöket, az ezekből magára Olaszországra még 
a forradalmi közegek szerént is háromló bajokat, és nyomort, 
a szükséget, hogy az egyháznak tökéletesen szabad és füg-
getlen feje legyen. A szónoklatok folytán elfogadtatott az 
ideiglenes bizottmány azon javaslata, hogy csatlakozzunk a 
münsteri egyetemi hallgatókhoz, hogy ragaszkodásunkat 
nyilvánítsuk a szentszék által védett ügyhez, mely ép oly 
szükséges az egyháznak, mint a polgári rendnek. 

Hiában akarta néhány ember a szónokok megzavarása, 
sőt fütyölős által megakadályozni a történteket, szavuk el-
fojtatott dörgő tapsok, és az elnöknek rendreutasitása által. 
Az oppositio egy-két tagja ugyan megkísértette a szószéken 
az inquisitio, Gallilei, és más százszor elcsépelt dolgokkal 
megoszlást előidézni. 

Két órai tanácskozás után a roppantul nagy többség-
gel (250 szavazat 20 ellen) elhatározta hódolati föliratot kül-
deni a pápának, és az elnök egy lelkes beszéde után három-
szor éltette IX. Pius pápa ő szentségét." Jegyzette De Tor-
renté Henrik, müncheni egyetemi hallgató. 

IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

Szép és igen korszerű apologeticus munka, melyet, mi-
dőn átlapozgattunk, önkint föléledtek emlékezetünkben Ire-
naeus azon szavai, hogy „hitünk, melyet az egyház mindenütt 
és mindenkor állandó és változatlan eleven igehirdetésében 
megőriz és velünk közöl, olyan, mint valamely jeles edény-
ben foglalt kitűnő, csodálatos tartalom, melyet az Isten Lelke 
folyvást megifjit és melytől viszont megifjodik maga az edény 
is, melyben az foglaltatik." (adv. Haer. L. I. cap. 24.) 

Az egyháznak működési tere az egész világ „sicut tu 
me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum tárgya 
minden a mi ebben Krisztussal ellentétben áll „et mundus te 
non cognovit föladata pedig ezen ellentétnek minden irány -
bani legyőzése és Krisztushoz vezetése „ut omnes unum sint 
. . . . ut c redat . . . ut cognoscat mundus quia tu me mis is t i . . . . 
ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi." (János ev. 
17. fej.) 

Valamint tehát akár az elméletet és tant, akár a gya-
korlatot és életet tekintve, többé kevésbbé, de mindenkor 
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fönforog „a mundus te non cognovit" szomorú valósága : ugy 
az egyháznak is folyvást ébren tartatik tevékenysége, mely 
szünet nélkül mozgásra készteti és a tespedést akadályozva, 
létét életben tart ja, megifjitja. 

Az egyháznak, ép mivel eredetére, czéljára és az ennek 
elérésére való eszközökre nézve „nem e világból való", de 
mégis o világra van utalva ; hogy azt ama mysticus, isten-
szerü, természetfölötti létállapotra, melyre eredetileg rendel-
tetve lebukott, Krisztus, eme második törzsapa alapján, de 
egyszersmind a szabadakaratu önelhatározás és elfogadás 
révén, az idők folyamában ujjászülje, megérlelje ; állását a 
világgal szemben folyvást tisztáznia kell, szünet nélkül küzd-
vén mindazon akadályok ellen, melyeket a világ akár az ér-
telem, akár az akarat ellen mindig megújított alakban és 
változatokban fáradhatlanul útba gördít. 

E küzdelem soha sem volt átalánosabb, mint napjaink-
ban s mondhatni : hogy a harcz minden ponton kigyuladt. 
Ugy látszik, az eretnekes válogatás lejárta körfutását s a 
kérdés e kettőben központosul : hit c vagy csak puszta ész? 
természetfölötti-e vagy merő természeti? kinyilatkoztatás-e 
vagy csupán emberi tudomány ? Vagy rövidebben szólva : 
hit- e vagy hitetlenség ? 

Az egyház bizalommal tekinthet a kimenetel elé, mert 
övé az igéret „confidite ego vici mundum ;" s egy rövid pil-
lantat a történelemre bátorítólag tanúskodik : hogy csak ki-
magyaráznia, vagy mint ujabban mondani szokták, kellőleg 
megbeszélnie kell a tárgyat, hogy annak „in magno et toto" 
(inert hisz egyes ollenkedök mindig lesznek) érvényt szerez-
zen. Megbeszélte az egyház tárgyát : jogczimét, hit- és er-
kölcstanát a pogány-világgal szemközt és — összeomlott; 
megbeszélte egymás után annyi eretnekség irányában és 
elpárologtak. Ha azt minden irányban megbeszélendette a 
most igénykedő általános minden pontoni liittagadás ellené-
ben : nem lehet kételkedutink, hogy ezzel arányban álland 
a diadal nagyszerűsége is s az egyházra dicső napok fognak 
virradni. 

A jelszó már ki van adva, az irány kijelölve. Az egy-
házi tekintély ujabbkori nyilatkozatai, a politika, a jog, a 
morál, az elméleti igazság körül, ama tételbe tömörithetök : 
hogy a hit az észszel, —- a kinyilatkoztatás a (természetes 
emberi) tudománynyal nem ellenkezik ; de sőt ez amaz után 
mintegy tárt karokkal óhajtozik ; az emezt nemcsak termé 
szetes határain tul és fölül emeli, hanem a maga nemében és 
körében is tökélyre segíti s mintegy betetőzi. — E tételnek 
értelmét, elméletileg s elvontan elég számos dolgozatban bír-
juk több-kevesb szerencsével fejtegetve, kimagyarázva és 
minden oldalról megvilágítva. Ide valók ama könyvek és 
értekezések, melyek ujabb időben s kivált Némethonban a 
„hit és tudomány," a „theologia és philosophia" egymáshozi 
viszonyát tárgyalják ; vagy általán az emberi „tudás és is-
meretmód" processusát elemezik és annak minőségét és sza-
bályait ellesni, elméletét megállapítani iparkodnak. 

Az ez érdembeni eszmetisztázás és térsziuités, lia nincs 
is még befejezve, eléggé megbeszéltnek és előhaladottnak 
tekinthető arra nézve, hogy immár annak gyakorlati alkal-
mazása és concret értékesítése is minél tágasb mérvben, az 
emberi tudás minden szakmájára vonatkozólag, az arra hi-
vatottak által, foganatba vétethessék. Teendője abban áll : 
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liogy egyenkint fölkeressük azon pontokat, melyeknél a hit 
az észszel, a kinyilatkoztatás a tudománynyal, szóval, a ter-
mészetfölötti a természetivel alakilag és tartalmilag érint-
kezik ; és igy azon eredményektől s mintegy határkövektől, 
melyekig a természetes erő és képesség eljutott vagy eljut-
hat, reámutassunk ama magasabb dolgokra, melyek azon 
túl fekszenek ugyan, saját külön alapjukon nyugszanak és 
körükben határozódnak, de a természetiekhez egyszersmind 
oly szorosan és alkalmasan csatlakoznak ; hogy a mennyei 
igazság és kegyelem üdvsugarai ép azon ponton csillámlanak 
föl, a hol a természet szerénti világosságnak halvány mécse 
elalszik. 

Ily szempontból irja szerzőnk müvét, munkájának mo-
tívumát és irányát d'Augusseau eme szavaival mutatván be: 
„Mily szép könyvet irna meg az, ki annak bevitatására vál-
lalkoznék, hogy nehezebb nem hinni, mint hinni." 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herezeg-primás a pesti levesosztó egyletnek 

200 forintot méltóztatott küldeni. (H.) 
— N e h i b a János kalocsai nagyprépost és tinnini föl-

szentelt püspök ő mlga, az egyházi téren szerzett kiváló 
érdemei elismeréseül a Lipótrend lovag keresztjével diszit-
tetett föl. 

— „A k a t h . k a t e k i z m u s bölcsészete" Mártinet 
után francziából fordított műre bátorkodunk fölhívni t. olva-
sóink figyelmét és kegyes pártolásukba ajánlani. A két kö-
tet ára 2 frt . Kiadta Ramazetter Károly, veszprémi könyve-
reskedö. 

— Szemére vetik a pápának , mondja a ,Monde,' 
hogy a pápának katonái, ágyúi, gyutüpuskái vannak ; csalat-
koznak, a pápának csak rendőrsége van, melyet nem ellenség 
ellen használ, hanem gonosztévők ellen ; mert más nevet nem 
érdemelnek azok, kik megrohanják államát hadizenet, parancs 
és zászló nélkül a nemzetközi jogok minden szabályainak 
ellenére. — A Romába küldött pénzt, mondják mások, jobb 
volna a szegények nyomorának enyhítésére, mint fegyverre 
és zsoldosokra költeni. Igazuk van, és Roma és ekkép gon-
dolkodott. Jobb szeretne ő kaszárnyák helyett kórodákat, is-
kolákat épiteni, és a kisdedeket katechismusra tanítani, mint 
a nagyokat fegyverforgatásban gyakorolni. Ennek bizonyí-
tékául szolgálhat, hogy kegyintézetei sokkal jobb karban 
állanak mint katona intézményei, és mig falai majdnem ösz-
szedüledeznek, jótékony intézetei virágzanak. Ámde ki kény-
szeritette Romát, hogy fegyveres védelemről gondoskodjék? 

— Andrea bibornok a „Gazetta di Firenze" laphoz le-
velet intézett, melyben kijelenti, hogy ő kötelmeit, mint bi-
bornok és kath. püspök sohasem tagadta meg. A „Giornale 
di Roma" hasábjain megjelent visszavonása sem illetett talán 
általa ápolt egyházellenes nézeteket vagy elveket, hanem azt 
ő szentsége kivánta, mint hódolatának külső jelét. E levél 
az illető körökben kellemetlen benyomást tön, kivált azon 
hirek után, melyek a bibornok igen kétes megtéréséről szál-
longtak. 

— A lapokban a múltkor azon hir terjesztetett, mintha 
három jezsuita elfogattatott, és az austriai tartományokból 
kiüzottetett volna. A velenczei tartományfőnök ezen czélza-

tos rágalom ellen tiltakozik, és constatálja, hogy a szerzet-
nek egy tagja sein szolgáltatott okot az osztrák kormánynak 
ily eljárásra. 

— Paduaban botrányos tettlegességet követtek el az 
italianissimik a pápa által rendelt triduum alkalmával. Ha-
zaellenes ténynek bélyegezték az ajtatosságot, és a mentanai 
győzelemért való hálaadásnak ; holott a triduum oct. 17-én 
lön elrendelve, a garibaldisták pedig novemberben tétettek 
tönkre. De szemtelenül hazudni a forradalomnak egyik erénye. 

— Az algiri Ínségeseknek pápa ö szentsége 5000 fran-
kot küldött. Lám ezen szegény vampyr még a hitetleneket 
is segélyezi ; sok hivő pedig az ö vérét szeretné kiszivni. 

— Kölnben jan. 25-én a baptistáknál 8 személynek 
adatott föl a keresztség a Rhenus habjai között. A keresz-
telendők 15—18 évesek voltak. A keresztelő mintegy tiz 
lépésnyire a narttól vezette be a neophytusokat a vizbe, mely 
a derékig érif' és a szokott kérdésekre adott válasz után 
mindegyiket egészen a viz alá buktatta ; a nőket diaconissák 
vezették a keresztelőhöz. A keresztelés után énekeket zenge-
dezve tértek vissza az imaházba. 

— A pápa részére zuavokat toborzó angol bizottmány 
visszautasított 50 egyént; ezek azonban módját ejtették, 
hogy Romában besoroztattak. Szándékuk volt ott igen 
compromittáló feniai tüntetést előidézni, mit megtudván az 
angol collegium igazgatója és Stanár ur, a tüntetést meg-
hiúsították, a pápai kormány pedig kiutasította a zavargókat. 
— Az egyház nem él a forradalomból, nem is czimborál 
vele, ha mindjárt elnyomott fiai ragadják is annak átkos 
fegyvereit, épen azért a forradalom engesztelhetlen ellensége 
az egyháznak. 

— Iturbide, Miksa császár fogadott fia a pápai hadse-
segbe állott mint közlegény. 20 éves, igen kellemes külsejű, 
általánosan kedvelt egyéniség. 

— Nangasatiban a japaniak jó nagy száma tömlöczre 
vettetett azon ürügy alatt, mintha vallási proselytismust gya-
koroltak volna ; azonban a franczia teljhatalmú biztos köz-
benjárása folytán ismét szabadon bocsáttattak. 

— Az olasz kormány Aosta királyi herczeget Napolyba 
utaztatta a kedélyek csillapítása végett. A fogadtatás azonban 
igen hideg volt, és a hangulaton legkisebbét sem lendített. 
Ä kormány ennek okát most azon ügyetlenségben keresi, 
melyet a városi quaestor az által követett el, hogy a bevo-
nulás alkalmával a lovas rendőrök nagy csapatjával vetette 
körül a királyi kocsit. Alkalmasint tudta a quaestor, hogy 
szükséges ily fedezet. 

— A müncheni egyetemi ifjúságnak a szentatya ügye 
iránt fölterjesztett lelkes föliratára a müncheni érsek válaszolt, 
és a többi közt mondja : „Az érdekek, melyekről a szentszék 
ügyének védelmében szó van, nem csak a kath. egyházat 
érintik, hanem az egész társadalmi rendet. Ha valljon a jog 
és igazság a nyers hatalommal, valljon a kereszténység által 
eszközölt valódi civilisatio az anarchia- és forradalommal 
szemben hátráljon-e vagy tovább is fönmaradjon ? ez napjaink 
harczainak mélyebb jelentősége." 

— „ K r i s z t u s U r u n k hét szava a kereszten," nagy-
böjti sz. beszédek, a sajtót elhagyván, alulirottnál mindenkor 
megrendelhetők. A munka hat tömött iv és Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepére is tartalmaz egy beszédet. Aki egy 
forint beküldése mellett rendeli meg az emiitett sz. beszédeket, 
annak bérmentosen fognak azok megküldetni, aki pedig pos-
tai utánvéttel rendeli meg ugyanazokat, az maga viseli a 
postai költségeket. S z u 1 y József, alkormányzó a pécsi kisebb 
papneveldében. (Papnevelde-utcza 2. sz.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. 
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TARTALOM : A házasság nem szerződés. — Az egyház 
és a polgárosodás. — Szerény visszhang a Káté ügyében. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A házasság nein szerződés. 
( V é g e - p - " " " 

Miután a hasonság felállításánál a római tör-
vényre hivatkoztunk, egynémelyiknek talán azon tétel 
jutand eszébe, quod consensus faciat nuptias, és ezen 
tekintélynek általunk történt használata fölött meg 
fog hökkenni. De hogy a rómaiaknál szokásos több-
féle házassági módokat ne emlitsük (per confarrea-
tionem, per coemptionem, per usum) csak azt az egyet 
akar juk fölemliteni, hogy még sokkal késó'bb is, 
midó'n a régi jognak csaknem minden külszerüségei 
eltűntek, a házasság csak is azon percztől számítta-
tott, a melyben a nő a férjnek átadatott. Cum ducta 
fuerit, szokták a rómaiak mondani ; mivel ezen áta-
dás a nőnek a férj házába való, akár ünnepélyesebb 
akár kevesbbé ünnepélyes, bevezetése által történt. 
Ezen körülmény, mely ugy látszik, nem lett kellő 
figyelemre méltatva, világosan bizonyitja azt, hogy 
a római törvényben létezett és el is ismertetett való-
jában azon hasonság. melyet állitunk a tulajdon és 
a házasság között, és hogy a fent idézett jogszabály, 
melyre rendesen hivatkoznak, csak azon értelemben 
veendő; hogy egyedül a férj és nő szándékától függ 
annak meghatározása, valljon a létező nemi közösü-
lésben valóságos házasságot vagy ágyasságot kell-e 
elismernünk. Értelmezésünket maga a történelem is 
támogatja. 

Hogy a házastársak személye és összes létének 
ezen egymás irányában eszközlött kölcsönös átadása, 
érvényes legyen, itt is. mint minden más dolog áta-
dásánál megkívántatik, hogy az átadás ex causa 
justa történjék, az az oly tényt követel, melyből 
kiderül, hogy valódi házassági szándékkal, az egye-
sülésnek föltétlen és kirekesztő szándokával történt 
légyen. És minthogy ezen tökéletes egyesülés — mint 
már előbb láttuk — csak is a vallásnak segítségével 

eszközölhető, nélküle pedig nem lehetséges, azért 
azon ténynek, mely a causa justa-t képezi, és mely-
től a kérdéses átadás értéke függ, szükségkép vallási 
természetűnek kell lenni. Leginkább annyi bizonyos, 
hogy midőn ezen tény létre jött, és a felek szándéka 
ki van deritve, a traditio minden következményeivel 
fennáll, és egy megelőzött szerződés érvénytelensé-
gének ürügye alatt, vagy más egyéb jogalapon soha 
meg nem semmisíthető. — Nyilvános tehát ezekből, 
ilogy az állam a szerződésnek alapján semmiféle be-
folyást vagy jogot nem érvényesíthet magára a há-
zasságra ; és ha egyszerűen oly cselekménynek tekint-
jük is a házasságot, melylyel a törvények bizonyos 
következményeket kötnek össze, még is a polgári és 
politikai jogra nézve is, lételét és becsét csak a val-
ó b ó l meriti, és vallásos szempontból és mint vallá-
sos cselekmény tekintendő — legalább a kereszté-
nyek között — minekelőtte a törvényes szempont 
alá helyeztetik, és a jog körébe vonatik. Azon külö-
nös és elkerülhetlen ellenmondást nem is akar juk 
említeni, hogy a házasságot, melyet sem a törvények, 
sem a szerződések nem eszközölhetnek, ezeknek 
hiánya, illetőleg ellenmondása még is megsemmi-
síthesse. 

Igy tekintetett a dolog az őskorban is, midőn 
egy valódi házasság elismerésére a férfiú és nőnek 
egyesülésében nem kívántak egyebet be bizony itatni, 
az ugy nevezett maritalis honor- és affectio-nál. És a 
császárok voltak azok, kik önkényes határozataikkal 
— comme chez nous — felforgatták az igazi állás-
pontot. melyből a házasság érvényességének kérdése 
megoldandó. 

Midőn a házasságot lelkiismereti dolognak mond-
juk, melynek a közhatalom befolyásától szükségkép 
függetlennek kell lenni, igen is tudjuk, hogy elveink 
nem elégítik ki azokat, kik a lelkiismeret szabad-
sága alatt nem értenek sem többet, sem kevesebbet, 
mint tökéletes fölmentést minden vallási kötelék és 
minden kötelmek alól, melyek abból származnak, és 
kik csak ez értelemben sürgetik a lelkiismeret sza-
badságát; de igen természetes, hogy ilynemű sza-
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badságot sehogy sem engedhetnek meg oly dolog-
ban, mely a társadalom összességére nézve vajmi 
nagy fontossággal bir. De igy önmagokkal jutnak 
legnagyobb ellenkezésbe; mert ime abban tulajdoní-
tanak a politikai és polgári törvénynek leghatározot-
tabb befolyást, a miben maga a dolog természete 
azoktól minden hatalmat megtagad, és a polgári tör-
ványhozásnak oly tekintélyt kénytelenek tulajdoní-
tani, mely azon alapelvvel, melyet érvényre akarnak 
juttatni, a lelkiismeret szabadságával, melyet köve-
telnek, homlok-egyenest ellenkezik. És ezen észrevé-
telünk a l e l k i i s m e r e t i s z a d a d s á g k é r d é -
s é r e vezet a polgári és politikai életben, melynek 
helyes megoldásától függ azon befolyás is, melyet 
az állam a házasságra, mint vallási meggyőződésbö'l 
eredő lelkiismereti dologra gyakorolhat. 

(A második részből.) 

S z ü k s é g e s - e a p o l g á r i h á z a s s á g V 
Vegyük tehát most már a polgári házasságot 

szemügyre, azon házasságot, melylyel mint zsenge 
adománynyal az első magyar parlamentaris kormány 
az országnak kedveskedni óhajt; — tanulmányozzuk 
annak természetét és alkatrészeit, annak az egyén; 
család, állam és egyházra gyakorlandó természetes 
befolyását ; — latolgassuk azon érveket, melyek ezen 
intézménynek ajánlatára közönségesen fölhozatnak ; 
innen megtudandók, hogy minden józan gondolko-
zású embernek mit kelljen ezen divatos törvényho-
zói műtétről Ítélnie. — A polgári házasság létezési 
jogosultságára nézve a mondottak után, ugyhiszem, 
mindenki önmagával tisztában lehet ; mert jólelkű 
protestánsok állitása szerint is tagadliatlan, hogy a 
házasság gyökerei a kinyilatkoztatásban és az egy-
házban nyugszanak. Midőn tehát a népboldogitók a 
házasságot eredeti szent jellegéből kivetkőztetni, és a 
polgári házasságot elrendeltetni óhaj t ják, valljon 
mivel indokolják kivánalmokat? mint igazolják eljá-
rásokat? A franczia uj divatú házasság után talán a 
katholikusok, vagy protestánsok, vagy zsidók kiál-
toznak ? Ennek sehol semmi nyoma, sőt ha szükséges 
volna épen az ellenkezőt lehetne tények által bebizo-
nyítani. 

Elismert igazság az, hogy minden törvénynek 
a nép szükségeiből, annak politikai, erkölcsi és val-
lási természetéből kell fejlődnie, ha csak az egész 
népet, annak jellemét és szellemét, az összes népéle-
tet és minden igazságérzetet a nép kebeléből ki nem 
akarjuk irtani. Azért régi törvényhozóink mindig 

azon meggyőződésben voltak, hogy a köntöst kell 
az emberhez szabni, nem pedig az embert a kön-
töshez. És hajdanában a népet kisérleti térnek nem 
tartották a törvénygyártók számára. — A polgári 
házasságot sürgetők bizonyitsák be tehát a magyar 
népnek szükségeiből, politikai, erkölcsi és vallási ter-
mészetéből ezen intézménynek szükségességét ! U g y 
hiszem, ezt senki meg sem fogja kisérteni, törekvé-
sének eredménytelenségéről előlegesen meg levén 
győződve. Ezen meggyőződésnek maga a tervező kor-
mány is saját közlönyében, saját embere által adott 
kifejezést a következő szavakkal : „a polgári házas-
ság ránk nézve még talán egészen u j eszme, mert csak 
egyes kisebb körökben vagy talán leggyakrabban 
négy szem közt pengettetik . . . . melyet még is fejte-
getni szükséges, hogy a közvéleménynek helyes (?) 
irányt adjunk." (Magyarország 170. sz.) Valósággal 
naiv nyilatkozat! A polgári házasság indokolatlan sür-
getése — minthogy ezen eszmének majdnem tökéletes 
ismeretlenségét maga a kormány is bevallja — tehá^ 
jogosan merő önkénynek tekintethetik, és ugy látszik, 
az embereknek csak egy nemére nézve mutatkozik 
szükségesnek, azokra nézve t. i. kik a köteles enge-
delmességet megtagadva, még is saját egyházokban 
megmaradni kivánnak. Vagy mit vétett az egyház, 
hogy a házassági ügyek tőle tökéletesen elvétetnek és 
a polgári hatóság kezébe áttétetnek? Talán,hogy az 
egyház és állam között többszöri súrlódásokra alkal-
mat nyújtot t ezen ügy ? Ezen súrlódásokat mindég az 
államnak képzelt mindenhatósága idézte elő, olyas-
mit akarván az egyháztól kierőszakolni, a mit ez 
saját kitagadása nélkül, a legjobb akarat mellett 
sem teljesithetett. Nem szándékom tagadni, hogy a 
házasság, mely lényegénél fogva vallásos és egyházi 
intézmény, mélyen behat az állam és polgári jognak 
körébe is. Midőn két külömböző kör ugyanazon in-
tézményben egymás mellett működik, igen világos, 
hogy egyik sem lehet tökéletesen független, hanem 
az egyik a másik által korlátoztatik a végből, hogy 
mind a kettő elérje czélját, de ugy, hogy a körök 
egyikesem támadtassékmeg lényegében. Azért kény-
telenittetik az egyház a házassági ügyekben korláto-
kat elfogadni az állam kedvéért és az állam az egy-
ház kedvéért. Vagy talán az állam semmit se tűrjön ? 
csak ő róla mondassék „én vagyok egyedül az ur, 
és kivülem senki más ?" 
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Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Ez ugyan csak lassan sikerült az egyháznak, de addig 
sem szűnt meg soha rosszalását szóval és tettel kifejezni, 
vagy legalább a régiebb, kegyetlen próbák helyébe szelídeb-
beket, például a kereszt-probát behozni 1). Már l . Miklós pápa 
(858—867.) ekként nyilatkozik: az Isten-itélet istenkísértés, 
melyet sem a sz. irás, som az egyház nem helyeselnek 2). E 
nagy pápának egyik közelebbi utódja, VI. István (885 — 891) 
Heribert mainzi püspökhöz intézett levelében rosszalja az 
izzó vassal való próbát ; 3) sőt Agobard lyoni püspök Gunde-
bald burgundi királynak az ordaliák iránt hozott törvényét 
egy külön könyvben támadta meg, melynek irányát eléggé 
jellemzi már czime is „Agobardi Liber ad Ludovicum Pium 
adversus legem Gundobaldi, et impia certamina, quae per 
eam gerun tur 4 ) ; és a valence-i zsinat 855-ben rendeli, hogy 
a ki ellenfelét az Isten-itéleti harczban megölte, közönséges 
gyilkosnak tekintessék, mig végre I I I . lucze pápa a III. late-
rani közzsinaton mindenféle tüz- és vizprobát véglegesen és 
határozottan megtiltott s). 

Ha az egyháznak a babona ellen irányzott törekvéseit 
gondosabb figyelemre méltatjuk, csakhamar észreveendjük, 
hogy az egyház ezen ügyben kettős eljárást követett : cselek-
vöt és alkalmazkodót. — Amarról értekeztünk eddig, megmu-

1) Philipps, Deutsche Roichs- und Roclitsgeschichte. München 
1859 ; Ers te Periode II. D. §. 466. és IV. I. §. 69. 6. 

2) Nicolai epist. ad Carolum Calvum ann. 867. 
' ) Baronius ad ann. 890-
4) Opp. torn. I. 107. 
5) Ha tehát egyik magyar lapunk igen tudós szerkesztőjo nem 

régiben ekként méltóztatott, nyilatkozni „a vallatásokat, vizsgálatokat 
nagy részben egyházi személyek végezték, kivált mig az izzó vas, forró 
viz, párbaj általi vizsgálat fön állott," (Buda-Pes t i közlöny, 1868. IX. 
sz. 102. 1.) ugy szom előtt ta r tva az omlitett igen tudós szerkesztő ur 
már gyakran tapasztal t ildomosságát és i rántunki , katholikusok iránti 
méltányos voltát , kénytelenek vagyunk föltenni, hogy ő eme szavakat 
akkén t érti, miszerént a. papságnak a vallatásokbani részvétele abban 
állott, hogy cnyhitó'leg, szeliditöleg folyjon be az akkori idők törvényke-
zési vad szokásainak kegyetlen gyakorlására ; — s igy értelmezve sza-
vait , mi is tökéletesen igazat adunk szerkesztő urnák, annál is inkább, 
minthogy nem tehetjük föl, hogy ő hazánk papságát , mint amelyre leg-
közvetlenebbül vonatkoznak fönebb idézett szavai, kogyot.lenebbnok 
képzelné, mint volt az egyidejű külföldi clerus, mert különben bá t rak 
volnánk a corpus jur is- ra figyelmeztetni öt, a hol : Saucti Ladislai Re-
gis Deer. 1. 1. c. 28 ,,de testibus judicii ferroi vel aquae" — a jegyzet-
ben ez áll : „sed haec indicia usu apud nos abolita, et jure canonum etiam 
prohibi ta" . . . ! Befejezésül á l l janak i t t egy kitíinő hazai jogtudósunk 
erre vonatkozó szavai, amelyek annak, mit mi ezen jegyzőt á l ta l kife-
jezni akar tunk, sokkal szabatosabb, de egyszersmind tekintélyesebb abl-
kot is adnak, mint mi ezt, gyengo tollúnkkal adni tudnók : „Kivá l t pedig 
érezhető a tiszta felebaráti szereteten gyökerező kereszténység szelid 
szelleme a büntető jog enyhébbitése körül ; . . . . e czélra törekedett az 
egyház, midőn az üldözött bűntetteseknek menedéket nyújtott , csak a 
törvény túlszigorát mérsékelni, nem pedig a vétkest fenyítés alól kivonni 
igyekezvén. Az által végre, hogy az egyház törvénykezési e l já rásában 
t isztul tabb eszméknek hódolt, hogy számos visszás bizonyitékmódot a 
maga perrendtartásából kiküszöbölt, a világi biróságok előtti fonyitő 
e l já rásra is tisztitólag kihatot t , és a párbajok, Isten-itéletok, és az eskü-
vel való számtalan visszaélések, a canonjog üldöző bofolyása mollett las-
sanként végkép oltíinedeztok, holyesebb bizonyitásszorkezotnek tér t on-
gedvén ." (Konok, Egyházjogtan kézikönyve. Pest , 1863. 678. 1.) 

tatván, miként iparkodott az egyház, szóval és tettel, zsinati 
határozmányai, mindennapi predikáczió és saját példája által 
a régi tévhit káros maradványait kiirtani, mindenütt a hol 
azok csak mutatkoztak ; — átmegyünk immár az egyház el-
járásának azon másik nemére, melyet az „alkalmazkodó" 
szóval jellemeztünk. 

Nem ok nélkül mondók az imént, ,az egyház a régi 
tévhit káros maradványait irtá k i / — mert az egyház nem 
mindent vélt már csak azért, mivel a pogány népeknél talált, 
rosznak s elvetendőnok, hanem egyaránt távol maradván a 
mindont helyeslő indifferentismus, és a reformátorok ama té-
ves alaptételétől : hogy mindaz, a mit a bukott ember tesz, 
már bün és vétek, minthogy az még természetes javaiban 
sem maradt ép és sértetlen6) — egyaránt, mondjuk, távol 
maradván az egyház e két véglettől, magasztos polgároso-
dási működésének közepette igen helyes tapintattal föl tudá 
találni ama találkozási pontokat, melyek a keresztény esz-
mék s a megtérítendő népek, történet-szentesitette szokások 
és erkölcsök közt léteztek, s eme pontokból indulva ki azt 
éré el ezen ildomos eljárása által, hogy eme népeket a ke-
resztény hit boldogító áldásaiban részesíthető, anélkül, hogy 
jellemükön valami, akár a legkisebb eröszakot is elkövetvén, 
a kereszténység terjeszkedésének útját erőszakos fölforgatá-
sok és rázkódtatások által jelezte volna. 

Ne értessünk félre ! A catholicümus sehol sem szövet-
kezett az ember gyengéivel, hogy behízelegje, elfogadtassa 
magát, — a hol ő megjelent, onnan hazugság és tévely örök-
ké száműzve maradtak ; hanem a népek ősi szokásait és er-
kölcseit sem forgatá föl minden kegyelet nélkül, sőt ellenke-
zőleg, sokat átvett belölök, a hol józanoknak, helyesok- és a 
keresztény tannal megegyeztethetőknek mutatkoztak. Nem 
kellett az embert testileg megölni, hogy újjászülessék az igaz 
Isten szániára, — s így nem kelle a pogány templomokat 
sem lebontani, hogy újra épüljenek az egy igaz Isten tiszte-
letére, csak a bálványok képeit kelle kivetni s kész volt az 
imaház íolszentelésre. — Igy vevé az egyház az embert is, 
természetes állapotában, ugy amint volt, csak azt követelve 
és várva tőle, hogy az ö segítségével nemesítse természetét, 
és szenvedélyeit leküzdve váljék az igaz Isten méltó templo-
mává. — Azért saját ünnepeit a régi pogány ünnepek helyébe 
rendelte, s keresztet emelt ott, hol előbb szent fák vagy lige-
tek virítottak, mig ezek ledöntetve anyagot szolgáltattak kis 
kápolnák számára, melyek ezen, ősidőktől fogva köztisztelet-
ben álló helyeken épültek, ezért keresztény értelmet adott a 
pogány mondáknak, — szóval, ezért tűrte, ami az emberben 
emberi volt, csak keresztény szellemmel áthatni törekvők 
azt. — E tekintetben nevozetes és tanulságos egyszersmind 
Nagy-Gergelynek Mellitus első londoni püspökhez intézett 
levele.7) Azt kívánja a pápa, hogy a bálványoknak bemutat-

") Luther, Assort, Art . 86. „Liberum arbitrium post poccatum est 
res de solo titulo, et dum faci t , quod in se est, poccat mni-taliter. Opp. Wit-
tonb. 1553—62. II. 112. ( recto es verso). — Calvin, Antidot. Donc. Trid-
in sess. 6. c. 5. Gen. 1547 pag. 227 ; Inst i t t . 1. 2. c. 5. Gen. 156C p. 165 és 
c. 5- n. 1. p. 179. 

") Ep . XI. 76. Diu mecum de causa Anglorum cogitavi, quia fana 
idolorum in eadom gente destrui minime dobeant, sed ipsa, quae in eis 
sunt, idola dostruantur. Aqua benedicta fiat, in oisdom fanis aspergatur, 
al taria construantur, rel iquiae ponantur . . . . necosso ost, ut a cultu dae-
monum in obsequium veri Dei dobeant commutari, ut dum gens ipsa eadem 
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tatni szokott áldozatok helyett, ezentúl ünnepélyes alkalmak-
kor közebédek rendeztessenek, „mert kétségen kívül lehetet-
len a kemény természettől egyszerre megvonni mindent, és 
a ki valamely magaslatra följutni törekszik, az nem ér oda 
egy ugrással, hanem csak lépten- vagy fokonkinthaladhat."8) 

(Folyt.) 

Szerény visszhang a Káté ügyében. 
(L Religio f. évi 8. sz .) 

Megtartatott a káté-bizottmány első ülése. Ezért is hála 
Istennek ! D. ur pedig fogadja szives köszönetünket ez ör-
vendetes tudósításért. Egyúttal azonban szabadjon magán 
véleménye ellenében nekem is a magam véleményét kimon-
danom a rendezendő káté fokozataira nézve. D. ur szerént 
legjobb lenne csak két fokozatú katekizmust behozni. „A 4-ik 
osztályban tanítanák a nagyot, a 3-ikban a bibliát, a 2-ikban 
a kis kátét, az első osztály liittanitása, csak bibliai történe-
tek szóbeli előadásából állana." E szerént két osztályban ki-
zárólag biblia taníttatnék a káté mellőzésével. „Mit monda-
nak hozzá a catecheta urak ?" kérdi D. ur. — Én, mint fa-
lusi catecheta határozottan ellenemondok a két fokozatú föl-
osztásnak. S átalában nem is értem, miért kellene valamely 
osztályból a kátét kiküszöbölni. Még kevésbbé fogom föl 
azt, miért kellene épen az első osztályban káté helyett csu-
pán bibliai törtenetek szóbeli előadasaval tanítani. ,, Hogyan 
lehetne ott tovább építeni, hol nincs alap ?" kérdi D. ur. S 
valljon nem épen az első osztály-e az alapja mind a négy-
nek ? Miért kellene tehát az alapkő letevését a második évre 
halasztani s a drága időt oly csekély haszonnal eltölteni ? 
Ámde halljuk D. urnák érveit. 1. „Csak abból van hasznunk, 
a mit megértünk ;" ámde a kátét az első osztálybeliek nem 
értik ; a bibliai történeteket pedig értik ; ergo. 2. „Urunk is 
példázatokban tanított, templomainkban visszhangzanak is-
teni hasonlatai, allegóriái, nemde természetes, hogy a gyer-
mekek, kik még jobban szorulnak az érzéki előadásra, mint 
az öregek, szintén a történeti elbeszélések héjazatában ok-
tattassanak." 3. „Legyünk azon, hogy kedveltessük meg 
velők (a gyermekekkel) a hittant;" távoztassa el tehát (a 
hitelemző) a lélekölő unalmat a katekizmus betanulásával 
azoknál, kik alig tanultak még olvasni." 

Röviden felelünk mind a háromra. Az elsőre. Igaz : 
csak abból van hasznunk, a mit megértünk. (A mennyire t. 
i. megértenünk lehet.) De nem áll a minor : az első osztály-
beliek a kátét nem értvén, értik a bibliai történeteket. Bát-
ran mondhatom : a bibliai történetek is csak oly terra inco-
gnita a gyermekek előtt, mint a káté, hacsak egyiket, ugy 
mint másikat kellő magyarázat által föl nem derítjük. Ahhoz 
ugyanis, hogy valamit megértünk, conditio sine qua non, hogy 
tudjunk gondolkodni. Az első osztálybeliek pedig általában 
épen az első évben tanulnak gondolkodni, hogyan fogják te-
hát azon bibliai történetekben rejlő tanulságokat, hit- és er-
kölcsi igazságokat oly könnyedén csak a szóbeli előadás után 
megérteni? Vagy hogyan fognak ezen figyelmezni épen nem 

fána non videt destrui, de corde errorem deponat et Deum verum cognos-
cens ac adorans, ad loca quae consueverit, familiarius concurrat . 

8) Hasonlót mond sz. Ágoston Ep. 47-ad Publ. és Theodoretus, De 
Graec. affect, curand, IV. 483. 

tudó apx-óságok 30—40 történetet csak szóbeli előadás után 
ugy megtanulni, hogy képesek legyenek azokat a bennök 
beburkolt igazságokkal együtt emlékükben megtartani és 
elmondani ? . . . — A másodikra. Urunk is példázatokban 
tanított, s mi is tanítjuk az öregeket. — Kétségkívül nagyon 
üdvös tanmód a példázatok, történetek általi tanítás. Nem 
tagadhatjuk, hogy ily módon mintegy kézzelfoghatóvá lészen 
bármely igazság. Ámde nagy különbség van abban : törté-
netkékből kifejteni valamely igazságot; és a kijelentett is-
teni igazságot történetkével fölvilágosítani. Semmi kifogásunk 
az ellen, ha a hitelemzö a fölvett hitigazság értelmezése köz-
ben példákat, hasonlatokat használ ; de igenis visszásnak 
találjuk azt, ha folytonosan csak mesélni látszik s a gyerme-
kek csak szóbeli előadás után taníttatnak a nélkül, hogy 
könyv nélkül kellene valamit tanulniok. De térjünk a har-
madikra. — D. ur lélekölő unalomnak nevezi a katekizmus 
betanulását azoknál, kik alig tanultak még olvasni. — Biz 
az unalom azon esetben, ha a betanítás előtt az illető kérdés 
meg nem magyaráztatik ; ha pedig a gyermek megértette a 
kérdést, könnyen is, szívesen is megtanulja azt. Vagy tán 
csak most kezd először valamit tanulni s emlékezetből elmon-
dani ? Nem tudja-e már nagyobbrészint az imádságokat, me-
lyeket tán 4—5 éves korában kezdett tanulgatni? Tehát 
már hozzá is van szokva az emlézéshez ; épen azért nem fog 
az oly szörnyen nehezére esni. De másrészt, ha még oly ne-
hezére esik is : csupán ezen ok fölmenthet-e minket egy oly 
eszköz használatától, mely másként a nevelésben leghatha-
tósb tényezőnek bizonyul b e ? . . . Az emlékező tehetségnek 
művelése pedig kétségkívül alapja a szellemi erők kiképez-
tetésének. Tudnánk-e beszélni, ha csak emlékezetünk által 
sajátunkká nem tennők mindjárt zsenge korunkban azon 
szavakat, melyek segítségével gondolatainkat kifejezni ipar-
kodunk ? Lám, épen igy jő segítségünkre az emlékezet a ta-
nulásban is: a gyermek minden kérdésben uj szót, ezzel uj 
eszmét hall és vesz lelkébe ; a hitelemzö magyarázata közben 
gondolkodik, itél, következtet; az emlézés által a hallottakat 
lelkében megörökíti ; s ekként aztán a tanulás koránsem lesz 
lélekölő, söt inkább a megholt léleknek is életet ad. . . . D. 
ur, ugy látszik, nagy ellensége az emlézésnek. Pedig a ré-
giek axiómája : Tantum scimus, quantum memoria tenemus. 
Épen azért véleményem szerént nagyon is üdvös dolgot cse-
lekszünk, ha a gyermek emlékező tehetségét erősítjük, s azt 
mindjárt az első osztályban művelni, gyakorolni kezdjük. 
Ugy tartom, ez által igen jól fogjuk őt előkészíteni a máso-
dik osztályra. Véleményem szerént tehát az eddig használat-
ban levő „Elemi katekizmus" a kezdők számára ezután is 
föntartandó. A falusi iskolákban két télen át (fájdalom, mi 
c§ak igy beszélhetünk 1) egészen be lehet azt tanítani. S ha 
a gyermek ezen keresztül ment, megismeri vallásának egész 
rendszerét. A katekizmus azonban folytonosan a bibliai tör-
ténetek világosságában haladjon előre. Az emlézést előzze 
meg a magyarázat. Ekként, ugy vélem hasznosabban fognak 
oktattatni a gyermekek, mint ha csupán bibliai történetek 
szóbeli előadása által oktattatnának. Ez az én magán véle-
ményem. 

Egy falusi catecheta. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA jan. 24-én. A forradalmiak az általános csend 

és nyugalom által megzavartatván üzelmeikben, a legutóbbi 
napokban a kedélyek megnyugtalanitására különféle álhire-
ket terjesztettek, melyeket megezáfolni a hivatalos lap köte-
lességének ismert. Továbbá iparkodnak a garibaldiánusok, 
hogy a pápai csapatokba rossz elemet csempészszenek, és 
igy megrontsák. Emiitett álhirek közé tartozik, mintha a 
kormány Roma több kapuit újra bezáratta volna, pedig épen 
csak most adta át ismét a szabad közlekedésnek sz. Pongrácz 
és sz. Sebestyén kapuit ; továbbá, hogy a városi korházakba 
nagyszámú sebesültek hozattak volna Viterbóbol, hol zuávok 
és garibaldiféle csapatok között véres összeütközés történt, 
pedig most Viterbó környékén egyetlen egy zuáv sincsen, 
a veresingesek sem mutatják magokat ; végre jelenték a fran-
czia csapatoknak Civitá-Vecchiábani hajóraszállitását és visz-
szatérését hazájokba, a franczia és flórenczi udvarok között 
létesített egyetértést és az utóbbinak adott jogot fölmerülhető 
esetekben a pápai államokat is mogszállani a szentszék füg-
getlenségének megóvása érdekében. 

Ez utóbbi hir épen nem ügyesen volt kovácsolva, mert 
a Páris és Flórencz közötti viszony egészen feszültnek mond-
ható, és a legutóbbi napok eseményei épen nem mutatnak 
a r r a , mintha a franczia csapatok hazatérni akarnának. 
Ellenkezőleg a viterbói tartomány különböző pontjain hely-
őrséget képeznek, és oly módon helyezkednek el, mely épen 
nem mutat távozási szándékra. Más részről a hadikészletek 
Civitá-Veechiában szaporittatnak. E hó 23-án Mosel czimü 
hadihajó a tüzérségnek szükséges nagymennyiségű készletet 
hozott. 

Ha a hadiszerek ezen növesztése egyrészről bizalmat 
gerjesztő a népségben, biztosítván a franczia védelem állan-
dóságát, másrészről komoly gondolatokra nyújt alkalmat. 
Ha a cività-vecchiai készületeket összevetjük Franczia-, Po-
rosz és Oroszország harczi készülődésével, a félelom fog el, 
hogy nem távol állunk egy borzasztó háborútól, mely Italia 
rónáin és a Rajna partjain egy időben törhet ki. 

Az önkénytesek megszakítás nélkül jönnek folyton, 
hanem egy idő óta óvatossabbak a katonai hatóságok a föl-
vételnél, mert kiderült, hogy a titkos társulatok gonosz ele-
meket iparkodnak a pápa dicsőséges hadseregébe csempész-
ni. Két hét előtt harmincz irhonit küldöttek vissza hazájokba, 
kik közöl 27 tartozott a féniek sectájához. 

Az utóbbi napokban néhány szökés is történt a zuávok 
csapatából. Ez éberségre serkentheti mindazokat, kik a pápai 
sereg számára önkényteseket szednek, hogy csak jó erkölcsű 
embereket fogadjanak el, kik hivatásuk tudatával birnak, 
és készek a vér árán is védeni a szent ügyet. A forradalmi 
társulatok ügyesek és tevékenyek, és elég pénzzel rendelkez-
nek s raegís tudják választani embereiket. Biztos forrásból 
van tudomásunk némely részletekről, melyekot jó lesz közöl-
ni, hadd ismerjék meg elleneink eszközeinek minémüségét. 
E g y szökevénynek a pápai hadseregből 5 egész 600 fran-
kot adtak, és sokszor ezen fölül az útiköltséget. Avval csalták 
továbbá őket, hogyr hirdették, miszerént a franczia sajnálja 
már a légió alakitását, és óhajtja fölbomlását, hogy a szöke-
vények szabadon térhetnek vissza hazájokba, sőt fölszabadit-

tatván minden további katonakötelezettségtől alkalmazást 
nyerendnek. E czélra leveleket költöttek, melyek Párisban 
keltek volna, hamisított aláírásokkal, vagy a már megszököt-
tek által írattak társaiknak, hogy jól fogadtattak Franczia-
országban, és hogy a császár rendeletéből alkalmazást nyel-
tek a vasutaknál vagy az állam javadalmakban. Más eszköz 
volt, hogy rosz helyekre csalták, itt költettek velők, compro-
mittáló aláírásokat csaltak ki tőlök, azután a kinos választást 
hagyták meg nekik,vagy följelentetni vagy megszökni. Eléggé 
jellemzi ez a forradalmárok eljárását, pedig nem csak Itáliá-
ban, hanem más államokban is ekkép működnek a titkos 
társulatok ördögi művökben a pápaság ellen. 

Emlegették, mintha a franczia udvar ujabban követelte 
volna, hogy a pápai államokban gyökeres politikai változtatá-
tások eszközöltessenek, nevezetesen parlamentáris kormány 
oly kamarával, mely maga j e l ö l n é ki a minisztereket és 
a tisztán egyházi ügyek kivételével mindenről rendelkeznék. 
Mi nem tudunk erről semmit. Ez a pápaság lemondása volna, 
mert a souverainitás jogait a pápáról a kamarára ruházná, 
neki adván még a minister-kinevezési jogot is. Ily tanács nem 
adathatott, mert erre csak egy válasz volna lehetséges, a kö-
vetkező : „Az általatok ajánlott kormányforma kétségen ki-
vül szemeitekben a legjobb, tehát foganatosítsátok előbb ott-
hon magatoknál, és azután majd talán megkisértendjük 
mi is." 

Néhány lap odáig ment, hogy állítaná, miszerént az 
emiitett tanács azon fenyegetés mellett adatott volna, hogy 
ellenkező esetben a franczia védsereget vissza kellene vonni. 
Ezt föltenni épeií oly sérelmos a franczia mint a pápai ud-
varra nézve.-

Oly nagy állam, minő Francziaország, nem jut odáig 
hogy a gyengét fenyegesse, és védelmével nem szokott üzér-
kedni, különösen midőn a kath. egyház fejéről van szó, nem 
ignorálhatja azt, hogy ha a pápa mint világi fejedelem érzi 
is gyengeségét, tudja mégis, mivel tartozik becsületének és 
méltóságának, és ha erőszakosan vették is el államainak 
nagyobb részét, nem fog mégis abba egyezni, hogy önkényt 
mondjon le méltóságáról és jogairól. 

A közelebbi consistoriumban kinevezendő bibornokok 
sorába még Berardi niceai érseket, és államtitkárt kell föl-
vennünk. Ismeretes, hogy ö a pápa által néhány évvel ezelőtt 
szentpétervári nunciusnak volt kinevezve, de ezen állomást 
soha el nem foglalhatta az orosz kormány és szentszék között 
fölmerült viszonyok miatt. 

A Szent-Vineze-társulat u j védnököt nyert Milesi bibor-
nok személyében, kit a pápa ő szentsége nom rég kinovezett. 

De Angelis bibornok a romai szentegyház camerlengó-ja 
pedig a 12 apostolhoz czimzett conventben levő, sz. Bonaven-
tura-collegiumnak védnökévé neveztetett. 

PADUA, febr. 5-én. Velenczei és milanói lapok említést 
tettek a barbárság egy tényéről, melyet távolról sem mertünk 
volna várni. Mult hó utolsó napján kellett volna magkezdetni 
a triduumnak, melyet őszentsége a romai pápa a szentszéknek 
a mult öszszeli csodával határos megmentéseért az egész 
kath. világban megtartatni rendelt. Eme triduum szabadon 
tartatott meg nem csak Francziaországban, Spanyolhonban, 
Bolgiuiuban, hanem az anglikánok között is Nagybrittanniá-
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ban, a calvinhitüek között Svajczban, lutheránusok között 
Poroszországban, söt még a kath. lengyeleket üldöző szaka-
dárok sem gátolták megtartását. Megtartatott, vagy meg fog 
még tartatni a beduinok között Algirban, a budhisták között 
Chinában, a mahumedánok között Konstantinápolyban. Ha-
nem Paduában, a tudós, tanult Paduában azon olaszok kö-
rében, kik, mint mondják, csak azért akarják a pápát meg-
fosztani világi uralmától, hogy annál szabadabban gyakorol-
hassa lelki hatalmát, a dolgok lefolyása egészen más volt. 
A „papok triduumának" a „szabadelvűek triduuma" állítta-
tott ellene, és ez utóbbi méltó volt nevéhez. A templomokba 
berontottak, az oltárok földulattak, az áldozárok bántalmaz-
tat tak, és kiűzettek, a püspöki czimer letépetett, a papnö-
velde kapuja betöretett, a kápolnájukban egybegyűlt növen-
dékpapok ellen erőszakot használtak, . . ime a liberálisok 
triduumának gyümölcsei ! 

De nézzük csak a hivatalos paduai újság miként tudó-
sít a dolgokról, hogy azt jegyzeteinkkel kisérhessük. „Né-
hány nap előtt — úgymond — püspökünk a város és megye 
összes lelkészeihez köriratot intézett, melyben fölhívja őket 
három napi hálaadó isteni tisztelet tartására azért, hogy Isten 
a romai egyházat nagy veszélytől szabaditá meg az ősszel, 
bizalmasan értesítvén őket arról, hogy a triduum a mentanai 
csatára vonatkozik. A triduum czéljának ezen megszorítása, 
melyet több lelkész nyilatkozata megerősített, általános meg-
ütközést szült". 

Világos, hogy a hivatalos lap jelentésének ezen első 
része is már hazugsággal kezdődik. Nem történhetett semmi 
bizalmas, titkos közlés, mert erre szükség sem volt, miután 
a triduum czélja a pápai körlevélben, mely a lelkészekkel 
közöltetett, világosan ki van jelölve. Hanem a hivatalos lap 
a ki nem menthető botránynak, igy legalább némi ürügyet 
akar szolgáltatni, pedig tény, hogy a liberálisok triduuma 
a „Cronaca grigia" erős lelkű ( ! ) hősei által elhatározott 
dolog volt, még mielőtt a püspöki hivatal kihirdette volna a 
tartandó ájtatosságot. De folytassuk tovább. 

„Ennek hírére is reményleni lehetett, hogy okos mérsé-
keltség mellett zavaroknak elejét lehet venni, daczára az 
Udinéban az egyetemi tanulók által hason alkalommal elkö-
vetett zavargásoknak, hanem fékvesztett volt a papság mér-
téketlensége (l'intemperanza del clero), mely folytonos, szü-
netnélküli harangozás, a templomok bensejében fölfüggesztett 
meghivások által jelenté a mai napra kitűzött szertartáso-
kat ." — Tehát meghúzni a harangokat, kifüggeszteni a 
meghívókat, ez fékvesztett mértéketlenség ! Mily meggyalá-
zása a szabadságnak. 

„Délutáni két óra felé — folytatá az idézett lap — a 
„Cronaca grigiá"-ból a „Szabadelvűek triduuma" czimü köl-
temény lenyomatban osztatott k i , és 4 óra felé, midőn a 
székesegyházban az ünnepély kezdetét hitték, polgárokkal 
vegyes nagy csoportja a tanulóknak gyülekezetett a dóm 
terén, hogy megakadályozzák a triduum tartását, és tüntes-
senek. Az egyetemi rector De-Leva lovag megjelenvén közöt-
tük a szabadság, a tanuló ifjúság és a haza méltósága nevében 
fölszólitotta őket, hogy oszolnának el, és ha tiltakozni akar-
nak, annak helye csak az egyetem lehet, azért kövessék 
ötet, mi meg is történt. A tanulók nagy számmal jöttek az 
egyetemre, hol a rector ujabb, éljenekkel fogadott (viva 1' 

Italia, viva il rettore magnifico) beszédében intette őket a 
komoly, métóságteljes magatartásra. Hanem a rectort nem 
követő tanulók megkezdették a liberális triduumot. Behatol-
tak a templomba, mi alatt a sekrestyében a kanonokok és 
plébánosok készültek a functiókhoz, az oltáron a gyertyák 
meg voltak már gyújtva, hanem az ájtatosság meg nem kez-
dethetett, mert az áldozárok egymásután kényszeríttettek 
(furono costretti — és pedig mily módon) füttyök között a 
templomot elhagyni. „A sz. Ferencz templomába !" hangzott 
most minden oldalról, és elindultak szaporodván a carmeliták 
templomába hason czélból menő polgárok és tanulók által. 
Hanem itt már be volt végezve az ájtatosság, és boszujokat 
csak néhány összetört ajtón és a gyertyákon hütötték le. 
Innét a servitákhoz mentek, hol a püspöki megye czimere 
veretett le, és semmi egyéb (nulla piu.) honnét a papnövelde 
felé siettek, mert hire jár t hogy a püspök oda ment étkezni." 

Az olvasó bámulni fogja a hivatalos lap ékesszólási 
mesterségét. Mily szolid kifejezésekkel él jelentésében. Ha-
nem nézzük a seminariumban történteket, hová a hivatalos 
szerint a püspök lakomára ment, pedig a papság a kápolná-
ban imára gyülekezett. Folytassuk az elbeszélést. 

„Az erős ajtók zárva valának, mindamellett engedvén 
az első, a nép a folyosókon által betört a templomba. A pa-
pok és más egyháziak szokott öltönyeikben állottak, és meg 
nem fogható, a kívülről hallott zaj után mért nem vonultak 
vissza. Az először belépőket botokkal és kezeikkel fenyeget-
ték, hanem a szegények nem jól tették, mert most az ütle-
gek jobbra balra már senkit sem kíméltek többé. Nem igaz, 
hogy a szentség csúfosan illettetett vagy bántalmaztatott 
volna, mert két fiu által biztos helyre vitetett. Vihar szállott 
most a karingekre, és papi fővegekre. Néhányan innen sz. 
Lucia és sz. András templomaiba siettek, de az idő későre 
járván, a tüntetés végét érte." 

Tehát bizonyos, hogy a papok botokkal mentek imád-
kozni, melyekkel a szentségtörő merénylők ellen védjék ma-
gokat. A vád oly ostoba, hogy m egliazud tolást néni érdemel. 
Aki továbbá nem tudja megfogni, hogy a halállal fenyege-
tett áldozárok az oltárnál keresnek menedéket, az azt sem 
foghatja meg, hogy nem szükség a bántalmazásra előbb fe-
nyegetéssel kihívni azokat, kik a ház ajtaját betörvén, ugy 
rontanak be. 

Februar 1-én a liberálisok triduumának második napja 
volt. A hivatalos lap jelenté: Ma reggel hire járt , hogy a 
dómban minden áron meg akarják tartani a triduumot, azért 
nagy számmal jöttek oda ismét a deákok. A készületek épen 
ugy voltak megtéve, mint tegnap este, a gyertyák meggyújt-
va, hanem szintúgy mint tegnap, el is oltattak ismét. A töb-
bit holnap meglátandjuk. 

Megjegyzendő, hogy a rendetlenségek meggátlására 
semmit sem tett a hatóság. A főnök nagy bölcseségében azt 
tartotta, hogy a liberálisok voltak az ártatlan bárányok, a 
zavar oka pedig kizárólag a püspöki hivatal. Annyira meg 
volt erről győződve, hogy a hivatalos lap által tudatná ve-
lünk, miszerént „a püspök maga elismerte szükségét" annak, 
hogy a functiok megszüntettessenek. A főnöki logika ezen 
diadala kivivta magának a liberálisok tapsait. íme, mit mond 
róla a hivatalos. 

„De-Leva lovag egyetemi rector személyesen ment a 
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főnökhoz őt értesitendő a történtekről. A főnök szívélyesen 
fogadván öt, biztatta ; mire az az egyetembe sietett, hirdet-
vén a tanulóknak, miszerént a főnök rendelkezett arról, hogy 
a triduum meg ne tartassék, sőt, hogy a püspök maga elis-
merte ennek szükségességét, és hogy minden esetre a főnök 
gondoskodni fog, hogy rendeletei foganatosíttassanak. Föl-
említvén a papnöveldében történt eseményeket, a rector azon 
véleményt fejezi ki, hogy azok inkább ellenségeink vak esz-
közeinek, mint a tanulóknak tudandók be, kik a tanulók 
nemes czéljától egészen más clütőt tűztek ki magoknak. To-
vábbá kijelenté, hogy a főnök bízik a tanuló ifjúságban, hogy 
közre fog működni a rend föntartására. A rector beszéde 
megtapsoltatott. A fiatalság egy része pedig indítványozta, 
hogy menjenek a tanulók a főnök palotája elé rokonszenvök 
kijelentése végett a fiatalságnak becsületére váló szép nyilat-
kozataiért. A főnök nem mutatta ugyan magát, hanem a 
nemzetörök ezredese által néhány tanulót magához kéretett, 
kik előtt ismételten elmondotta az ifjúságnak kedvező nyi-
latkozatát, mire ez eloszlott. 

Eljövend a nap, melyen a liottentóták, kafferck, eszki-
mók, tatárok, és más bálványimádók, mint vádlók lépendnek 
föl a legtudósabb paduai egyetem hallgatói ellen, és a világ 
belátandja, mily kegyelemben részesité az isteni Gondviselés 
az emberi nemet, midőn bizonyos nemzet szavazatát meg-
sommisité, nem engedvén meg, hogy hason dolgok történje-
nek a romai basilikákban, és az apostolok sírja fölött. 

IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

A hit ugyan nem lehet eredménye bármily ügyes mes-
teri deductiónak, bármily módszeres bevitatásnak ; minthogy 
egyfelül a szabad akarat actusát föltételezi, melyet semmi 
más nem pótolhat s másfelől kegyadomány, mely felülről ön-
tetik belénk ; — szóval erény és malaszt, melynek hogy bir-
tokába jussunk önmagunkra és Istenre vagyunk utalva : de 
az akarat ra mégis lehet és kell hatni, Krisztus iskolájára 
lehet és kell előkészíteni, az által, hogy az útjában álló aka-
dályokat eltisztogatjuk. 

„Mert ha a kereszténység a legfőbb igazság, melynek 
büntetlenül ellen nem állhatunk, úgy és ép azért egyszers-
mind a legmagasztosabb szentségi tökély is, mely ellen vala-
mennyi gyöngéink és gonosz hajlandóságaink mintegy csel-
szövöleg összeesküvő elvakítani iparkodnak. Egy folytonos 
élet-halál harcz közötte és romlott természetünk, kívánságaink 
és kevélységünk között, melyek, ama szindarabi személylyel 
(Aristophanes Plutusában) mintegy igy szólnak : . . . . „Nem 
fogsz meggyőzni igazvoltad felöl, még akkor sem, ha arról 
meggyőztél volna". 

Nc csodálkozzunk tehát, hogy a dolog igy állván elővi-
gyázatra, a vallásigazság mesterséges kezelésére van szük-
ség, hogy Krisztus szolid igáját elfogadhatóvá tegyük. „Annyi 
mesterséggel élünk, hogy önmagunkat ámitsuk ; miszerént 

nem kevesebbre van szükségünk a végre, hogy csalódásaink-
tól szabadulhassunk". 

Szerző tehát nem a hivőket hanem a hittől idegonkedő-
ket tartva szem előtt munkájában, a hit mesterségét, mely-
lyel a hit elfogadásához megkívántató útjában álló akadályo-
kat elmozdítani, s igy Krisztus iskolájára mintegy előkészí-
teni iparkodik, — „korunk hitetleneinek lelki állapotát 
azoktól, kik a hittől legtávolabb állanak egész azokig, kik 
ahhoz legközelebb vannak, tekintve, lépcsőzetesen négy sza-
kaszra 4 könyvben adja kezünkhez". I. Ugyanis „Vannak 
olyanok, úgymond, kikből ugy szólva még a hit érzéke is 
kihalt; kik a hit dolgaival nemis foglalkoznak s ilyeneket 
csak hiú henye-kérdésekkint tekintenek : ezekben a hitérze-
tet kell fölkelteni, a hit szükségességének vagyis a hitigény-
nek érzetét (das Bediirfniss zu glauben)fölébreszteni. IL Má-
sok a hit szükségét elevenen érzik magokban, s a hit után 
mintegy beteges sóvárgással esengnek ; de eme hitigény nem 
bír nálok megállapodni ; minthogy a hitigazságok ugy tűnnek 
föl előttük, mint megannyi, a lehetőségek végtelen űrében 
lebegő vélemények, melyeket szilárd alapra vonatkoztatni 
nem tudnak. Az ilyeneknek a hit alapját (den Grund zu glau-
ben) kell kimutatni. III. Egy harmadik, másszerü állapot az, 
melyben az illetők a hit igazságáról is meg vannak győződve ; 
ugy hogy a kereszténységet indokoló bizonyitékok elméjökre 
határozott benyomást gyakoroltak ; de az akarat még mindig 
meg nem indult, az elevenítő kegyelem-szikra még nem gyúj-
tott. Ezekkel a hit üdveszközeit (Mittel zu glauben) kell 
megismertetni. Végre IV. olyanok is vannak, k iknek habár 
a hit-igény érzetével birnak, a hit alapját keresik, és eszkö-
zeit ismerik, nincs elég bátorságuk magokat a hitszerénti 
életre elhatározni és annak gyakorlására kilépni ; mert szigo-
rától és fáradságos voltától irtóznak. Itt a hit boldogságát 
(das Glück zu glauben) szükség kimutatni". 

Ezen négy lépcsőzet szerént kíván szerző hitetlen olva-
sói akaratára hatni, hogy azt a keresztény igazság elfogadá-
sára segítse. Előadásában nem a szoros rendszeresség — ha-
nem inkább a szabadabban mozgó és hatásra alkalmasb ér-
tekezés alakját követvén. 

Czéljára vezető eszközökül és érvekül pedig minden-
nemüeket használ: tekintélyt és egyéb bizonyítékokat; min-
den kor bölcseinek nyomatékos tanúságait, a közérzület és 
értelem súlyát, a történelmi és érzéki tapasztalatot, a termé-
szetet és a lelkismeret szavát, — az olvasót magát. „Hogy 
legyen o könyv nem az én könyvem, hanem a mi könyvünk." 

„A hit, úgymond, melynek szószólója akarok lenni, egy-
felől oly tekintetek és indokok által igazoltatik, melyek sok-
kal döntőbbek azoknál, miket egyéb dolgokban, a közéletben 
mint határozókat követni szoktunk ; — másfelől Ígéretei tel-
jesülésére nemis igen soká kell várnunk ; mert — nem a jövő 
— hanem már ez életben találják megerösitésöket. Azon pilla-
natban ugyanis, melyben isteni tárgyával kapcsolatba jöttök, 
ö maga lép holyébe az indokoknak, melyek hozzá vezetnek 
és birtokba veszi lelketeket eltöltendvén benneteket jelenléte 
érzetével, moly ugyan kevesbbé világos és verőfényes, mint 
ama közvetlen szemlélés, mely a hívek egykori osztályrésze 
leend; de mégis eléggé észlelhető és körvonalzott arra, hogy 
a hitet tapasztalássá s birtokká varázsolja Tanúbizonyságom 
valamennyi igazhivő". 



Ismételten jegyi meg óvatossággal s helyesen, mert ké-
nyestermészetü tárgy forog fenu, hogy müvében csak hitin-
dokokról, vagyis külsőleges és előkészitő eszközökről van 
szó s csak az útról, melyen haladjunk, hogy Jézus Krisztushoz 
eljussunk. „O rajta álland azután a hit Ígéreteit valósitani, 
a sötét pontokat földeríteni, az érdemet megjutalmazni és a 
hű lelkeket fénypontokról fénypontokra, élvezetekről élveze-
tekre egész a megismerés öröméig és a szeretet tulragadtatá-
saig emelni. " — 

I. k ö n y v . A h i t i g é n y nyilvánvaló és átalános kife-
jező jelei 1. a t e m p l o m o k . Természetünk különféle igé-
nyei ugyanis külső jelekben és látható intézményekben talál-
ják kifejezésökot, melyekben az nyilatkozik s egyszersmind 
kielégíttetik. „Látok vásárokat és pénzeket, birói — és torna-
csarnokokat, színházakat és akadémiákat, erőditvényeket és 
palotákat, és habozás nélkül következtetem, hogy mindezek 
természetszerűen az emberi élethez valók : a kenyér, a keres-
kedés, az igazságszolgáltatás, a testgyakorlatok, a művészet 
és tudományok, a védelem, az elöljáróság, társaság; — fölis-
merem bennök az embert az állatok között. De az emberi 
természet ezen igényeinek nyilatkozó jelei között ott látom 
a templomokat és oltárokat is ; miért ne következtessen be-
lölök, hogy a vallás is csakúgy az ember természetéhez való ; 
s hogy annak hitre is ép ugy van szüksége mint kenyérre 
védelemre, igazságszolgáltatásra ? . . . „Kivált ha meggondol-
juk, hogy amit most látunk az mindig és mindenütt látható 
volt s oly nagy mérvben, hogy sz. Pál csodálkozását is fel-
költötte Athenben ama bölcsésznép túláradó vallásossága 
„per omnia quasi superstitiosiores vo3 video" s hogy az em-
beriséget bármily terjedelmében, alantiság ában vagy magas-
ságban vegyük szemügyre, mindenütt a va 1 ás érzetétől mint-
egy tulömlengeni látjuk akkint, hogy mondhatni miszerént 
annak erkölcsi jellemvonásai között, melyek által egymástól 
különbözik, ez az, mely egyedül közös és átalános" . . . „Az 
emberiség akként épiti templomait mint a méhek sejtházaikat, 
csakhogy azonfelül még, öntudatosan és értelemmel ; s hogy 
e monumentumok nemcsak ösztönszerű, mélyen érzett ter-
mészeti igényről tanúskodnak, hanem azt minden egyébb 
szükségérzetek között a legkiválóbbnak, a legkiáltóbbnak Í3 
hirdetik ép ugy, miként remek egyházaink hatalmas ivbol-
tozatai és csúcsai a többi épületek közöl magasan kimere-
deznek." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály püspök ö exeija „fundus di-

oecesanus auxiliaris" megalapításának tervét terjesztette elő 
a status-gyülésre megjelent papságnak, mely fundusból éven-
kint plébániák és iskola-tanítói állomások segélyeztetnének. 
A fundus megalapítása a papi jövedelmek évenkinti meg-
adóztatása által történnék oly formán, hogy minden pap, ki 
nekjövedelme 500 f r t ra megy, fizet egy forintot; 500-on 
fölül pedig minden száztól egy-egy forintot. 0 excljáuak ezen 
üdvös tervét a papság tetszéssel fogadta, ki is élethossziglan 
évenkint 2000, Ráduly János nagyprépost ur pedig szintén 
életfogytáig évenkint 500 forintot ajánlott föl. (P. H ) 

— A I . T-jában Kalocsáról erélyes figyelmeztetés kö-
zöltetik Zoványi ur számára olyantól, ki eddig a „Független 
Lapok" zászlója alatt küzdött, és a „Religio"-t is fölszólítja, 
venné át a figyelmeztetést. Nem tudván, k i az a — gh —, 
óhajtásának e tekintetben nem felelhetünk meg. Egyébiránt 
fölszólalását méltányoljuk, és bizonyára sajnos tulkapásnak 
kell tulajdonítani, hogy Z. ur ellen saját táborábol kénytelen 
valaki fenyegetöleg tollat ragadni. Szóljunk, vitatkozzunk, 
de a hang mindig méltó legyen az ügyhez, melyet ajánlani, 
emelni akarunk. 

— Alig oszlott el a porfelleg, mely a lipótvárosi basili-
kának romjaiból emelkedett, máris azon szomoritó hírt olvas 
suk a P. H.-ben, hogy az esztergomi basilikának állapotjában 
is oly bajok fedeztettek föl, melyeknek helyreigazítását a 
legnagyobb veszély nélkül halasztani nem lehet, s melynek 
kijavítása a költségvetés szerént legalább 120 ezer forintra 
rug. Valljon itt is az volna az oka, hogy a főpapok nem ad-
tak elegendő pénzt, mint a papfaló lapok szakembereink tu-
datlanságának vagy vétkes hanyagságának szépítésére ilyes-
mit rebesgetni nem pirulnak? 

— Az erdélyi kath. status ülésez. Mig az I. T—ja nyu-
galmas lefolyással biztat, a P. Hirnök levelezője vihart is 
sejtet azon merev állásnál fogva, melyet a világi hivők a pap-
ság irányában elfoglalni látszanak. Föl kell tennünk, hogy 
mindkét részt ügyszeretet é3 jogérzet vezérli, és igy ha élén-
kebb is a vita, üdvös eredményt szülend. 

— A kath. irodalmat nagy csapás érte Migne abbé rop-
pant intézetének leégése által. A kár 6 millióra tétetik, és a 
kár több biztosító társulatot is ér. A nagyszerű Patrologia, 
hittani Encyclopaedia, a keresztény szónoklati müvek, egy 
30,000 frankot érő orgona a lángok martaléka lőn. Az inté-
zetben 200 munkás volt, kivülről 600 járt be. 35 évi fáradal-
mainak gyümölcse néhány óra alatt megsemmisíttetett ; de a 
nagylelkű férfiú azért nem csügged el, sőt inkább a fölépítés 
terveit készíti. Igen, de váljon a lefolyt időt pótolhatja, és 
életéhez adhat-e csak egy perczet is? Isten áldja meg mun-
kásságát ! 

— Az éjszaki szövetség képviselője Romában a porosz 
kormánynak abbeli óhajtását fejezte ki a szentatya előtt, hogy 
szívesen látna Berlinben nuntiust. Különös, a zilált Olaszor-
szág és egy másik rendezkedő kath. állam mindinkább alá 
ássa vagy aláásni engedi a szentszék tekintélyét; a prot. po-
rosz pedig bensőbb összeköttetést keres az üldözött Romával ! 

— B e k ü l d e t e t t : „Megjelentek és azonnal kapha-
tók a szerzőnél „Nagyböjti szentbeszédek" Horváth Endre 
izsai plébánostól. Aruk távoliabb vidékekre postán küldve 
1 fr. 60 kr., közelre 1 fr. 40 kr. bérmentesen. Után-vétel 
melletti megrendelések nem teljesíthetők." Átlapoztuk és igen 
korszerűeknek találtuk, tehát ajánlandóknak is. 

— Er tes i tés . B a b ó c s a i Pál bodonyi plébános sajtó 
alá adta „Ü n n e p i b e s z é d e i t ." A mintegy 10 ivre terje-
dő munkára 1 forinttal előfizethetni Pécsett fit. B a á n József 
kanonok ő nsgnál; Pesten pedig K o c s i Sándor nyomdájá-
ban. A „Vasárnapi egyházi beszédeiről" ismert szerző, nem 
kétkedünk, kiérdemelte a pártolást, és azért tömeges előfize-
tést remélhet. 

Szerkesztői tudósitás. 
B a r t a f a l u r a : A mint kaptuk a czimet, ugy küldjük ; ha a lap 

különben az illetőhez oljut, a többi nem baj, de sok ba j t okozna a vál-
toztatás . 

M u e s í b a : A pénz megérkezet téi készletekmár előbb elküldettek. 
K e c s k e m é t r e Z. .T.-nak : A folytatást kér jük . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és alduuasor sarkán 9. sz. a. 



Meg-jelenik e lap heten-
kint kétszer: szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

küldéssel 5 fr t . 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 (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, február 2'2-én. 16. I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A reform-javaslatok. — Az egyház 
és a polgárosodás. — A böjtről. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A reform-javaslatok. 
Az ujitás viliara- sarkaiban renditi meg a vilá-

got; a reformok peiigetésCj ajánlása szinte ragály 
gyanánt emelkedik, terjed mindenütt, és nincs tér, 
melyen azoknak szükségessége, üdvös volta ne hir-
dettetnék sőt ne követeltetnék mielőbbi valósításuk. 
Mint a gyermek gyönyörködik a kaleodoscop gyö-
nyörű alakzatain, melyek minden fordulatnál mint-
egy parancsszavára tűnnek elő, ép olyanok most az 
emberek, forditani szeretnének egyet a világon, 
annak más alakot kölcsönözni ; és melyik nem gyö-
nyörködik előre is közülök a bűvös' alakaaáon. me-
lyet eszmény gyanánt teremtett magának s önalkotta 
prismáján már valósultnak is szemléli? 

Érdeknek és érdekeltségnek ezt illetőleg inkább 
bővében, mint hiányában vagyunk. Politikai, társa-
dalmi, egyházi téren egyenlő fürgeséggel mozognak 
az ujitó erők. Lapok keletkeznek; zászlók göngyöl-
teinek ki, melyek homlokukon és redőikben a ,reform' 
czéget viselik, és mindegyik avval kérkedik, hogy 
nemcsak idő és körülmények, hanem a rokongondol-
kozásuak tekintélyes serege lépteti föl a szintérre, és 
majdnem kényszeríti a lobogó kitűzésére, mert oly 
nagy, oly visszatarthatlan a vágy, mely a nagy kö-
zönséget a reformok sürgetése, valósitása iránt éleszti. 
I ly áramlat mellett, alig lehet kételkedni, ujitás lesz 
elég, de valljon valódi u j u l á s is? 

Komolyabban gondolkodó emberek még akkor 
is, lia a reformok parancsoló szükségességét érezik, 
a legnagyobb óvatossággal szoktak eljárni azoknak 
életbeléptetése körül ; mely bölcs mérsékletet kettőz-
tetik, ha oly ügyek reformjáról van szó, melyek akár 
természetüknél, akár lét-koruknál fogva nem any-
nyira esetlegességek, mint inkább organicus részek 
lettek, és melyeket megrendíteni ép ezen tulajdonuk-
nál fogva is alig lehet anélkül, hogy maga a szerve-

zet vagy ne csorbuljon, vagy ne veszitsen azon hitel-
ből, melynek eddig örvendett. 

És a ki ismeri a dolgoknak szintúgy mint az 
embereknek természetét, ezen óvatosságot, ily mér-
sékletet aligha fog rosszalhatni , hacsak az újítási 
viszketeget az üdvös reform fölé nem helyezi, és azért 
méltán azon gyanúra nyújt alkalmat, mintha inkább 
önmaga, mint az igazán áldásos reform volna nyug-
talankodásának czélja. Különösen az egyházi téren 
nemcsak az egyház szelleme és a századok által 
megszentelt, ha mindjárt most már ritkuló nimbus 
miatt, mely institutióit környezi, hanem azon igen 
kényes szövetű fonalszáloknál fogva is, melyekkel 
intézményei a lényeges szervezethez füzvék, a refor-
mok megpenditése- és sürgetésében nemcsak óvatos-
ság de kimélet is szükséges; mert itt nemcsak a 
t ' ^ r y maga,, hanem az igazán buzgó hivőknek, nem 
pedig az egyliáz ügyét csak nyelvökön hordó, inkább 
merően újítási viszketegtől vezérlett, és gyakran 
ennek ürügye alatt is csak botrányokat fölkutató, 
nemtelen indokokból azokat nyilvánosságra is hozó 
hűtleneknek, — lelkülete, tigy iránti buzgalma és 
tisztelete is számba veendő. 

Az egyházi téren mindenütt észlelhető a mozga-
lom; de különös, hogy oly országokban, melyek a mi 
katholikus érzületünkkel bizonyára vetekedhetnek, a 
mozgalom iránya sehol sem hajlik az egyház intézmé-
nyein való végzetes tágitás, hanem inkább mindenütt 
annak föntartása, legfölebb módosítása,de semmikép 
sem azoknak megszüntetése, vagy a törvénynek csak 
merő tanácscsá való változtatása felé. A belgiumi 
tanácskozmányok, a rajnai kath. értekezletek; a fran-
czia zsinatok, az amerikai gyülekezetek nem liatot-
tak-e annyira be a katholicismus szellemébe, vagy 
nincs-e sejtelmök a katholikus téreni lehető liberalis-
musról ? nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy parti-
cularis helyzetük tudata ellenére sehol sem történik, 
hogy az egyház intézményeinek, fegyelmének köz-
ügyeire nézve magoknak bizonyos döntő hangon 
határozó nyilatkozatot vagy befolyást tulajdonítaná-
nak. Vagy nem oly értelmesek e jámborok, vagy 
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nem oly merészek mint másutt mutatkoznak; de 
annyi bizonyos, hogy a jó kath. szellem tőlök meg 
nem tagadható. 

Nekünk az egyházi ügyekre vonatkozható re-
formokat illetőleg elég tág és elég biztos elv gyanánt 
tűnik föl a következő: a mi nélkül az egyház egy-
koron meglehetett és meg is volt, a nélkül hasonló 
körülmények közt máskor is el lehet és létezhetik. 
Ezen elv, gondoljuk, a reformok egész jegyzékét föl-
veheti magába, és belőle minden józan reform le is 
származtatható, ugy, hogy annak bővebb meghatá-
rozásába ereszkedni épen nem szükséges. 

Azonban bármily egyszerűnek, és szerintünk 
legalább, alaposnak is látszik a kimondott elv, annak 
alkalmazása nem minden nehézség nélküli; mert a 
„hasonló körülmények," meghatározása, minek pedig 
nem szabad hiányoznia, többet kiván, mint csak fö-
lületes átpillantását a befolyásos körülményeknek; 
de mi nem tesz annyit, mintha reformok nem volná-
nak akár kívánatosak akár szükségesek, hanem csak 
azon megfontolás, komoly körültekintés szükséges-
ségére utal, mely az egyházi ügyekben való refor-
moknak akár sürgetésében, akár valósításában mel-
lőzhetlen kellék és elengedhetlenebb mint bármily 
más téren, mert világra-szóló érdekekkel vannak 
kapcsolatban, mig minden más reform jobban locílis 
tehát csekélyebb kiterjedési tárgy körül forogván az 
elhamarkodás hibája kevésbbé pusztít, és könnyeb-
ben is orvosolható. 

Elvünknél szintúgy mint a dolog lényegénél 
fogva midőn valamely fönálló törvénynek, szentesi-
tett szabálynak megszüntetéséről vagy csak módosí-
tásáról is van szó, különösen a „ratio legis" tartandó 
szem előtt, mely a törvénynek létet, érvényességet 
adott. Valamint pedig az egyházban a „ratio legis" 
sohasem volt ez : eme vagy ama törvény megtartatik, 
tehát jó ; ez vagy az pedig elhanyagoltatik vagy épen 
megvettetik, tehát rossz ; ugy a törvények fölfüggesz-
tésére vagy megsemmisítésére czélzó reform-követe-
léseknél sem lehet ily elvet fölállítani : ezen vagy azon 
törvény nem tartatik meg, tehát eltörlendő, a másik 
pedig még teljesíttetik, tehát megtűrhető. Mert ha a 
törvény van is az ember miatt, nem pedig az ember a 
törvény kedveért; de ha a törvény egyszer maga-
sabb szempontból és nem is az emberi rendeltetésnek 
hátrányára hozatott ; az embernek még nincs joga a 
törvénynyel ellenkező tettei miatt annak megszün-
tetését követelni, bár mennyire legyen ez positiv és 
sokaknak nem tetsző. 

Nézetünk szerént tehát, ki reformokat sürget az 

egyházi téren, jogosan a törvény megszegésére, el-
hanyagolására követelésének megalapitásaul ele-
gendő hatálylyal nem hivatkozhatik, valamint arra 
sem, hogy a törvény sokaknak azok közül, kik sza-
badon hajtották meg fejőket a törvénythozó tekin-
tély előtt, most már nem tetszik; ha nem be kell 
bizonyítania a) hogy azon szellem, mely az egyházat 
az ily törvénynek alkotásában vezérlé, most már 
nem igazolható ; b) hogy azon körülmények, melyek 
a törvényt mint szükségest szülték, most már nem 
forogván fön a változott környülállások és érdekek 
annak megszüntetését, módosítását, kötelező hatályon 
kívüli helyezését követelik; c) hogy ebből az egyházra 
és emberiségre nagyobb erkölcsi nyeremény ered-
ményeztetik; végre d) hogy a mostani emberek a 
malaszt szintazon ajándékai mellett többé azt meg-
tartani nem képesek, vagy legalább alig követelhető 
áldozat nélkül nem teljesíthető; különösen pedig 
hogy a ,ratio legis' megszűnt, megszűnt a czél, 
melyért a törvény liozattatott. 

Ezen pontok bevitatásának szükségessége növe-
kedik ott, hol oly törvények reformálásáról van szó, 
melyek a kereszténység keserűen édes lényegében, 
az önmegtagadás gyakorlatában gyökeredznek. Az 
„abneget semetipsum et tollat crucem suam" föltét-
len eleme a keresztény religionak ; valamint ettől 
egy részt nem dispensálhat, ugy mást részt bizonyára 
hatalmában van, kijelelni az önmegtagadás módjait, 
és számba véve az emberi gyarlóságot arra hiveit 
törvényszerüleg kötelezni is, mit az egyház meg is tett 
hiveire soha sem róván elviselhetlen terheket. Ha 
találkoztak akár egyesek akár testületek, melyek az 
önmegtagadás kínosabb eszközeitől sem rettentek 
vissza, az egyház elnézte, de nem parancsolta, 
tudván, hogy nem minden eszköz való mindenkinek, 
de a szelidebb eszközöket parancsolta is mint min-
denki által könnyebben használhatókat. Vannak neki 
tanácsai, melyeket senkire sem erőltet ; de a taná-
csok sorába nem helyezhet mindent, mert sokakat 
csak a törvény szigora tesz hajlandóvá még az üdv 
oly eszközeinek is használatára, melyek általános 
nyilvánulásai az önmegtagadásnak. Az igaz, hogy 
tetszetősb az oly religio, mely csak javasol, tanácsol, 
de a kereszténységnek nem ez a természete, annak 
parancsai, és az egyháznak törvényhozó hatalma is 
van. Az igaz religio mindenkor fék, némi iga, és sem-
mikép sem tekinthető olyasnak, mi az életet szaba-
dabbá, fesztelenebbé teszi; rendezi a szellemi életet, 
mire parancsok és törvények is szükségesek, magáu 
a fegyelmi téren is. Könnyiteni a fegyelmi törvényen 
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szokott az egyház, de azt nem törli el, mig általános 
szükség nem mutatkozik, melyet argumentumokkal 
kell bebizonyitani a fönkijelelt pontok szerént, nem 
pedig a vissza élések, törvényszegések „szemétkosa-
rává]." A ki tehát zászlót akar ragadni a reformok 
táborában, először argumentumokról gondoskodjék 
és lobogóját tisztelni fogjuk. Pllk. 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Mihelyt, a kereszténység tehát valamely ó-szövetségi, 
vagy akár pogány szertartást, szokást vagy imát rendszerébe 
átvett, legott át, áltoztatá, átszellemité, saját természetéhez 
képest ; mire nézve az egyházi történelem nem egy példát 
mutat. Igy lön az ir vallás külső alakja azon eszköz, mely a 
néppel az uj, igaz hit tanait megismertette. A tavaszi nap-
éjegyen körül megületni szokott számhin-ünnepély a húsvét-
tal találkozott, és a nyári napfordulat, Sz. Iván éjjelén ünne-
peltetett meg. A keresztkut a pogány szent forrás helyét 
foglalá el, és a druidakőre a megváltó neve vésetett '). A 
„lyoni szegények" excentrions, de azért nem tökéletesen elve-
tendő eszméi assisi sz. Ferencz rendében találták az egyház 
szellemének megfelelő kifejezésüket, szóval : „tagadhatatlan, 
hogy az egyház ildomosán közvetitö lön, a vallás a művé-
szetnek szülőanyjává, mert szent leheletével érintve véges 
dolgokat, átszellemitette azokat, ekként széppé tevén az anya-
got is, mely csak annyiban az, amennyiben róla az alkotó 
szellem visszasugárzik, akinek szépsége viszont belső lényé-
nek zavartalan, összhangzó egyensúlyában áll. S igy a vallás 
volt az, mely elménkben a véges szépség eszméjét kelté, — 
az eszményi és valódi, a gondolat és az alak ama csudaszerü 
kölcsönös áthatásának eszmijét, melyben a végtelen örökké-
való szépség, az Isten szépségének hü, habár halvány, képét 
látjuk ; — vallásunk tevé ezt, melynek már külső cultusa is 
a legmagasztosabb, legtökéletesebb remekmű, a legjobbnak, 
legszebbnek egyesitése mit a művészi lángész Krisztus szel-
lemének buzditó, vezérlő hatása alatt valaha teremtett ! 

Wie wurde mir, als ich ins Innere nun — Der Kirche 
írat, und die Musik der Himmel — Herunterstieg, und der 
Gestalten Fülle — Verschwenderisch aus Wand und Decke 
quoll, — Das Herrlichste und Höchste, gegenwartig, — Vor 
den entzückten Sinnen sich bewegte ; — Als ich sie selbst 
nun sah, die Göttlichen, — Don Gruss des Engels, die Ge-
burt des Herrn, — Die heilige Mutter, die herabgestiegene — 
Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklärung; — Als ich den 
Papst dann sali in seiner Pracht — Das Hochamt halten, und 
die Völker segnen. — O was ist Goldes, was Juwelen Schein, — 
Womit der Erde Könige sich schmücken ! — Nur Er ist mit 
dem Göttlichen umgeben, — Ein wahrhaft Reich des Him-
mels ist sein Haus, — Denn nicht von dieser Welt sind seine 
Formen 2). 

Nézzünk végig a szépmüvészetek során, s látandjuk, 

' ) Angusti, Denkwürdigkeiten, HI, 01)1 ; V, 198 és X, 89. 
a) Schiller Maria Stuart. 

hogy a keresztény szellem kifejlődésével lelkiismeretesen 
lépést tartottak. 

Az építészetben először is az ó-keresztény bazilika tűnik 
föl, a keresztény szellemnek emez első kísérlete, félkör alakú 
szentélyével s apsisával,fűlkeszerüleg végződő oltárhelyével, az 
egész stylnok jellemét ugy szólván a kezdőnek szerény, de 
mégis öntudatos magatartása képezi — a beboltozás merész 
mestersége még nem jön igen alkalmazásba, s a középső ha-
jót rendesen csak lapos tetőzet zárja be — az egyház csak-
hamar megerősödik; az egyház tekintélyes és biztos helyet 
kezd a népek közt elfoglalni, s emez ingatlan állásának ko-
moly öntudata visszasugárzik immár építményeiről is : az 
ó-keresztény bazilikai ízlésből fejlődik a byzantin keresz-
tül a római styl, melynek jellemző sajátsága az, hogy az 
antik oszlop-rendszer helyébe a tám- vagy pillér-rendszert 
lépteti, s a gyengébb oszlopzatnak egy erösebb tárnokba 
vagy pillérekbe összekötésével a félkörivboltozatnak al-
kalmazhatóságát érvényesiti, mindezt a fejedelmi kupola ko-
ronázván, mely a főoltár fölött emelkedik, s melyben a ma-
gában véve tömör, erőteljes stylnek már az iv általános al-
kalmazásában nyilvánuló, fölfelé irányzott törekvése nagy-
szerű kifejezését találja ; — de a szellem nem nyugszik^ 
sokalja a testiség bilincseit, melyben e tömör izlés fogva 
tart ja, és az anyag elleni harezot folytatva a csúcsivet 
teremti, a körívnek eme föllengitését, mely által a boltozat 
sulyja könnyebbedvén, a tömör oldalfalak nagyrészt nélkü-
lözhotökké válnak, s mindinkább áttörve sürü magas ablak-
zatoak adnak helyt.3) Mintegy életet nyer immár az anyag, 
az irány határozottan magasba törekvő ; az egész alkotvány 
fönséges homlokzatával, melynek gyönyörű főablaka a „rosa 
mjstica" szüntelenül az áldozó napnak titokszerü verőfényét 
ömleszti a középhajóba — szédelgő oszlopról oszlopra meré-
szen vetett ablakiveivel, melyek szines üvegein át bűbájos 
félhomály árad széllyel a házban, és fölfelé mindinkább if-
jodó, felhőket hasító tornyaival nagyszerű jelkép gyanánt áll 
előttünk, moly keresztalaku alaprajzával fönséges, velőkig 
ható nyelven szól hozzánk hitünknek benne mintegy mogjoge-
ezesedett titkairól — Oszlopról oszlopra, ivről ivre szökik a 
szem, az ivgerinozezet egymásbafonodó vonalai tovább és 
toiább ragadják, mig nem ama nagyszerű szemle láttára, 
m«ly előtte kitárul önkénytelenül is a megközelithetlen, a 
védhetetlen eszméje támadt a bámulat-ittas halandó lelkében. 
AJ erőteljes s mégis finom faragású oszlopok, melyek óriási, 
ujjrókutak gyanánt emelkednek az égnek, a szentek szobrai, 
kk a megdicsőült szellemnek nyugodt komolyságával aláte-
khtenek küszködő s szenvedő testvéreikre, mindez közremű-
ködik, úgyszólván, hogy lelkünkben az örökkévalóság sej-
temét keltse. — Még mindig román ízlésű templom az, mcly-
bai állsz, csakhogy arányai tágultak, idomai átszellemültek ; 
— egy nagyszerű „Sursum corda" gyanánt áll előtted a góth 
ténplom, fönséges mérveiben — a keresztény eszmének épi-
tézeti kifejezése ! 

A festészetnek jutott a föladat a keresztény imola fa-
lat és ablakait földíszíteni, s ez azon tér, melyen a keresz-

3) 1. Ipolyi Arnold „Az egri megye sz. .János apostol és evangélis-
tául nevezett régi székesegyháza az egri várban." — Emlékkönyv kis-
aponyi Bartakovics Béla egri érsek aranymiséjének ünnepeit ; Egerbon 
1165, 105. 1. 
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tény művészet legszebb diadalait üli, s melyen legrégebben 
működik, mert a festészet már akkor részesült szorgalmas, 
kegyeletteljes ápoltatásban, mikor a szobrászat még csak 
igen is másodrendű szerepet vitt az emlékszerü művészetek 
közt. — 

A világosság s színezet czélszerü alkalmazása, a láttáv-
lat szabályainak helyes követése azon titok, mely a művészt 
képessé teszi megküzdeni az anyaggal sikeresen, azaz átszel-
lemiteni a vászonra vetett alakokat, életet, mozgást, plasticus 
kifejezést lehelni beléjök. S a festő működése talán hálásabb 
is, mint a szobrászé, mely utóbbit már anyagának természete 
is inkább a nagyszerű, heroicusnak kifejezésére utalja, mig a 
festő engedékenyebb anyaga miatt jobban közolitheti meg a 
szivnek gyengéd oldalait. Mily ékesenszóló az ügyes ecsetnek 
nyelve ! az emberi szemnek szük körébe az érzelmek, a gon-
dolatok egy egész világát fekteti, egyetlenegy pillantás min-
dent kifejez, a mit a lélek valaha nagyot, szépet, dicsőt ér-
zett és gondolt, egyetlenegy vonással varázsolja az arczra a 
gyermek ártatlanságát, a férfinak sorsedzette bátor elszánt 
tekintetét, a jósnak komolyságát, a szende szűznek igéző sze-
mérmét — s mi művészi ihletnek nevezzük azt, s bámulva 
állunk előtte ! 

A pogány vallásoknak nem volt valódi, reális alapjuk, 
s a mythus nem volt egyéb, mint valami vallási, vagy er-
kölcsi eszmének külső érzéki eszközök általi kifejezése. — El-
lenkezőleg a kereszténység történelmi tény lévén, isteni ala-
pitójának e földöni életében a művészeti motivumok kifogy-
hatatlan forrását leli a festő, főképen a vallásos történelmi 
festészet számára, nem különben eszméi tisztaságra s emel-
kedettségre nézve végtelenül fölül múlják az antik pogányéit ; 
mert Krisztusban emberré lett maga az Isten ; aki őtet látja, 
látja atyját is, ő bonne nyilvánul egész teljében az Isten szent-
sége és igazságos volta, irgalma és szeretete, hozzánkvaló 
loereszkedése s mindenható fönsége ; — szintannyi eszme, 
mely a művészi fölfogás előtt egészen uj, az eddiginél sokkal 
tisztább s fönségesebb világot gyújt. 

(Folyt, köv.) 

A böjtröl. 

E czim alatt az „Egyházi Lapok" f. évi februári füze-
tében egy vezérczikk jelent meg, mely mind tárgya — mind 
czéljára nézve figyelmet gerjesztő. Szerző ugyanis az egy-
házi böjtök szokássá vált kevésre becsülését s meg nem tar-
tását vázolván, a Romában tartandó közzsinati atyák figyel-
mét e körülményre különösen fölhivja és saját czélba •sett 
nézetét imigy jelenti ki : „Tehát a törvényt módosítani feli. 
Nézetünk szerént ugy, ha az egyház átalában visszavonni a 
böjtre kötelező parancsait, s azok helyébe a böjt egyszarü 
ajánlását tenné ; nem parancsolná többé, hanem csak ajánhná 
a böjtöt a különben parancsolt napokon." 

E czikk alkalmat nyújt nekünk saját régen tápált 
nézetünk s óhajunk kifejezésére az egyházi böjtöket illdő-
leg ; és pedig olyképen, hogy részint szerző mellé sorakojva 
szavunkat erősitsük, részint nézetünket ellenébe állitva ía-
gyobb világosságot terjeszszünk. 

Tény, hogy az egyháztól parancsolt böjti napok, ujy-
mint : az urjöveti és nagyböjt, a négy kántor és vigilia-líij-

tök és a rendes heti böjtök összege körülbelül 150 napot 
vagyis öt hónapot teszen. Tény, hogy ez összeg egyátalában 
sokaltatik, s ez okból a böjti fegyelem fent is, alant is meg-
lazult, bomladozik. Tény, hogy e fegyelemben az ezerféle ki-
vételes pontok, jegyzetek, vélemények és fölmentések szám-
talan ferdeséget, lelkismereti zavart, és az igy megoszolt egy-
házi tekintély iránt vilipensiót szülnek ; ugy hogy közönsé-
gesen hasztalan lesz a modern gondolkozás- és életmódba, de 
még a gyakorlatba is ütköző böjtpredikálás. E körülmény 
sok tapasztalatdús és tekintélyes lelkipásztort zavarba hozott 
és elszomorított immár. Mert ugyan mitévő legyen ő híveivel, 
midőn látja, hogy évről évre ismételt intelmei a böjtre nézve 
eredménytelenek, s gyónói — még a jámborabbak is — év-
ről évre ugyanazon böjtszegés bűnével járulnak a töredelem 
szentségéhez ? Szó nélkül ezt nem hagyhatja, mert igy csak 
tápot nyújt az amúgy is böjtellenes közvéleménynek. Áta-
lános fölmentést nem hirdethet, mert ezt t i l t ják a canouok. 
Miként jár jon el tehát a szokásos böjtszegők seregével ? Ha 
visszautasítja őket a gyónószékből, evvel tizannyi kárt tesz, 
mint hasznot a lelkekben, s bizonynyal semmit sem épit. Ok 
hivatkoznak a böjtellenes szokásra, s maradnak rendes élet-
módjukban, különösen a szombatot és nagyböjtöt illetőleg. A 
dolog ennyire jutván, elmondhatjuk, a közvélemény és ellen-
kező szokások tarthatlanná tették az egyházi böjttörvényt 
jelen alakjában, és valóban az egyház és híveinek üdve ki-
vánja, hogy ez módosittassék. Annál is inkább, miután e mó-
dosításnak épen semmi sem áll útjában. A böjt ugyanis az 
egyházi fegyelemhez tartozik, mely az egyén, idő s hely kö-
rülményei szerént változható, és változott is már sokszor a 
hivek lelkismeretének megnyugtatására, szellemi és anyagi 
hasznára. A kérdés tehát csupán abban forog, miként módo-
sittassék a böjttörvény '? 

Ezen kérdést az E. L. czikkirója ugy véli eldöntendő-
nek, miszerént a böjt parancsa egészen mellőztessék s egye-
nesen a jótanácsok sorába iktattassék. Jelen véleménynyel 
szerző épen a másik végletig hajtott ; pedig fölhozta az el-
vet: „qui nimium probat, nihil probat;" és jól tudta azt is, 
hogy „non datur saltus in natura." Mert a böjt ugyan nem 
czél magában véve, de igenis eszköz az egyház czéljára, mely 
a lelkek üdve. A keresztény morál a „sustine, abstine" vagy-
is az önmegtagadás nagy elvén alapszik, melyre nézve ki-
mondta Üdvözítőnk : „Siquis vult post me venire, ablieget 
semetipsum." (Máté 16, 24.) Azért is ő a zsidóknál megpa-
rancsolt böjtöket épen nem törülte el, sem egyszerű tanácsokra 
nem szállitá le, hanem csak a böjtölés tökéletesebb módját 
tanitá, mondván : „Quum autem jejunatis etc." Honnan 
könnyen következtethető, hogy a böjtölés átalában, mint az 
önmegtagadás fő-fő gyakorlata és hathatós erényeszköz, nem 
csupán tanács, hanem kötelesség minden keresztényre nézve. 
Az angyali tudor e tételt igy bizonyitá be : „Jejunium utile 
est ad deletionem et cohibitionem culpae, et ad elevationem 
mentis ad spiritualia. Unusquisque autem ex naturali ratione 
tonetur tantum jejuniis uti, quantum sibi necessarium est ad 
praedicta. E t ideo jejunium in communi caedit sub praecepto 
legis naturae ; sed determinatio temporis et modi jejunandi 
secundum convenientiam et utilitatem populi christiani, cadit 
sub praecepto juris positivi, quod est a praelatis Ecclesiae 
institutum." (S. Thomae 22-ae q. 147. art. 3.) A parancsolt 
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böjtölést tehát az egyház fegyelméből átalában kitörölni nem 
lehet : hanem igen, időről időre módositani az időt és módot 
illetőleg. Igy szükséges pl. jelenleg, hogy a böjti napok ösz-
szego harmadára vagy negyedére szállíttatnék le, s a böjtö-
lés a kor, kereset és élés módjához alkalmaztatnék. Hogy 
ilyetén módositás által nagy kő hári t tatnék el a vallásosság 
útjáról, első tekintetre belátható. Ekkép ugyanis érintetlenül 
hagyatván az önmegtagadás nagy parancsa, számtalan bűn-
nek és zavarnak eleje vétetnék, pontosabb körülírás eszkö-
zöltetnék, s az egyház és vallásosság iránti szeretet u jabb 
lendületet nyerne a nép között, midőn ez látná, mint karol ja 
föl az egyház anyai szeretettel a kor szükségét, siet segiteni 
minden bajon s tettel hirdeti ama fönséges elvet : In necessa-
riis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Charitas ! Adja Isten, 
hogy ugy legyen !*) 

Keresztúri. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. kir. az Fölsége a munkácsi székeskáptalannál C s o p e y 

Antal, B a c s i n s z k y Irén és L a b a n c z Sándor fokozatos előlépteté-
sét jóváhagyván az ekkép megüresedett iróda-igazg'atói kanonokságot 
M e d v e c z k y Basil cz. kanonok-, zaricsói lelkész, alesperes és szent-
széki ülnöknek, a hetedik kanonokságot pedig S e r e g é l y i Sándor 
nagybocskói lelkész-, alesperes és szentszéki ülnöknek méltóztatott f. hó 
8-áu legkegyelmesebben adományozni. 

F L O R E N C Z , febr. 8-án. Habár hivatásunknál fogva 
majd mindennap kényszerülünk olvasni lapokat, és sokszor 
az egyház és papság ellen azokban foglalt rágalmakat, és 
meggyalázásokat, dühösebb és otrombábbat még sem olvas-
tunk még azon beszédnél, melyett Moreili Salvator képviselő 
a febr. 4-ki ülésben tartott. Az igazság és kegyelmek mi-
nisteriuma részére megszavazandó költségvetésben ugyanis, 
mely napirenden volt, található egy pár tétel-összeg, mely 
mintegy kárpótlásul nyuj ta t ik az egyháztól elvett j avakér t . 
Ezek megszavaztatását ellenezvén Morelli imigy szólott : 
„A statusnak nem kell törődni a vallással, mert az ál lamnak 
atheusnak kell lenni, nem hozzá tartozik az adózók fillérei 
árán az ajtatosoknak megszerezni a paradicsomot (helyes — 
a baloldalon.) Nekünk és a kormánynak kötelességünk a köz-
vagyont a nemzet hasznára értékesíteni, nincs jogunk avval 
visszaélni. Tudják az urak, kitől veszik el a két milliomot? 
Elveszik a termeléstől, hogy a henyélésnek nyúj tsák; elve-
szik a sovány munkástól, hogy odaadják a kövér kihizott plé-
bánosok szent boltjának, k ik henyélésben töltik az életet, és 
összeesküsznek a haza egysége és szabadsága ellen. Én sza-
badon gondolkozó ember vagyok, szeretem a lelkismeret sza-
badságát és tisztelem a katholikus embert (sic) ugy mint akár-
mely más vallást. Jelszavam : mindenki csinálhat a maga 
lisztjéből tésztát, hanem nem engedhetem meg, hogy az állam 
mással foglalkozzék, mikor sok dolga van úgyis, és azokat is 
rosszul kezelte. 

Kettő közöl egy áll, az olaszok többsége vagy katholikus 
vagy nem, az első esetben a hivek önkénytes adományai elég-

*) Igy szólni a reformottürö tárgyakhoz, bizonyára szabad és 
méltó. Tör tén jék bár mi, különösen szükséges, hogy egyformaság alapit-
tassék meg, mert az országokban divó kiilönféleség névszerént a böjtre 
nézve, i g e n csorbítja a törvény hatályát . Szerk . 

ségesek a cultus föntartására, a másik esetben mily joggal 
kiván a kormány áldozatokat a többségtől a kisebbség javá-
ra." — Miután szónok több püspöknek adott segélyösszege-
kért a ministeriumot kérdőre vonta, beszéde további folya-
mában azt követeli, hogy az isteni tisztelet gyakorlata a tem-
plomokra szorittassék „a catholicismus több jelenetei (scene) 
nem divatosak többé, úgymond, módosítást igényelnek, mint 
minden más dolgok." Azt hiszem hogy a „szabad egyház a 
szabad ál lamban" gyakorlati lag csak ugy vihető ki, lia a cul-
tus a templomra szorítkozik. Mindenki tudja, uraim, mennyi 
alkalmatlanságokat okoznak községeinknek a különféle ne-
mű járdala tok, ünnepélyek, folytonos haraugozás, és a templo-
monkivüli összes kath. szertartások. Aki művészettel, vagy 
mesterséggel foglalkozik, van műhelye, hol végzi teendőit, ha 
a pap is e categoriákba lép, mért ne teljesíthetné ő is kizáró-
lag a templom boltozata alatt, mely természetes műhelye, 
(naturale officina) teendőit, mért aka r kihatni a társadalmi 
sferába, hol szükségkép profanatióval találkozik." Szónok 
kikel még beszédében a temetésiszertartások és mód ellen, 
mely szeréntesért iapolgári aesthetikát,és haszontalanul szapo-
rítja a kellemetltn érzelmeket. Az egész beszédben nem tud-
juk, mi szánandóbb: a gúnyolódás aljassága,vagy az okosko-
dás nyomorult volta. Az egyháziaknak adandó összeg csak 
részbeni kártalanítás ; hazugság tehát azt állítani, hogy az 
valakitől elvétetik. Morelli bátor ( ! ) volt továbbá lelkészein-
ket tunyaságról vádolni, midőn a cholera idejében csak nem 
hősies önfeláldozó munkásságot tanúsítottak. Szabadságát 
vallja ugyan minden cultusnak adakozni saját szükégeire, de 
azt elhallgatja, hogy Itáliában a hivek adományaiból keletke-
zett egyházi javak lefoglaltattak, s megfeledkezik arról, hogy 
az olasz állam a „Statuto" első czikkelye szerént a kath. hitet 
vallja. Figyelemre méltók a temetőkre és temetkezésre vo-
natkozó szavai. Miután már nem tudják többé,hogyan kínozzák 
az élőket Itáliában, a halottakat is aka r j ák bántalmazni, és 
uj jászülőink a temetőket is át aka r ják alakitani. „Szabad 
gondolkozásukban" egy dolog bánt ja őket : a halál. A halál-
rai figyelmeztetést is el aka r ják távolitani, és ez lcgékesszó-
lóbban czáfolja meg szabad gondolkozásroli tanaikat . Igen 
a halál nem ijesztene benneteket, lia a halállal vége volna 
mindennek. Lelkiismeretetek érzi Istent, az igazságos birót, 
é3 a gonoszokra örökre kinos második életet. Morelli beszéde 
ellen tiltakozni kötelmének hitte Massari képviselő, imigy 
szólván : „A tisztelt előttem szólónak meg kellett volna em-
lékezni arról, hogy a tartományainkat ért csapások alatt a 
katonaságon kivül a papok azok, kik legbátrabban és logbuz-
góbban teljesítették hivatásukat, (ellenmondás a baloldalon) 
Megütközöm, álmélkodom, fölháborodom azon (Conin : hogy 
Mentanaért Te Deuinot. énekeltek) hogy egy olasz gyüleke-
zetben (zaj a baloldalon) bántalmazzák a tiszteletreméltó, és 
lelkes papságot. — San Donató gúnyosan szólott közbo : 
Bravo, igen jól. Massari : E zaj nem hat én reám, ollenkező-
leg azt bizonyítja, hogy igazam van, és hogy e padokon (a 
baloldalra mutat) nem fog ják föl, mi a szabadság. San Donató : 
önökét bizonyára nem. Elnök : Ne szakítsák félbe a szónokot, 
ez ismételt félbeszakítások nem illendők. Massari: A tiltako-
zásra szorítkozom, csak lelkismeretbeli kötelességet teljesiték 
és meg vagyok elégedve. Egy hang a baloldalról : most tehát 
menjen templomba. Corte képviselő egészen Morelli szollemc 
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ben szólott : „az olaszok között vannak adózok, kik nem 
katholikusok, hogyan lőhessen ezeket kötelezni oly czélokra 
fizetni, melyeket lelkismeretükkel meg nem férőnek tartanak. 
Moreili kifejezése a „boltról" erős, de helyes, mert mindig csak 
pénzről levén szó, érthető, hogy a kereskedelemhez tartozó 
dolognak tekintetik ; a fillér szó nem vallási, mert a vallás a 
szivben van, és nem a pénztárczában. (Bravo a baloldalon.) 

Corte beszédére könnyen válaszolhatni. 1-ör Ha a pol-
gárok nem kötelezhetők oly adóra, mely lelkismeretükkel el-
lenkezik, miért fizessenek a pápához és egyházhoz hü ka-
tholikusok azért, hogy az első kifosztassék, a másik lerontas-
sék, 2-or ha fillérekről szólva boltra kell következtetnünk, 
minek nevezendő az olasz parliament, hol hónapok óta csak 
pénzről beszélnek ? 

TURIN, jan. 19-én. (A IX. Pius által az egyház védő-
jének adott kard és föveg.) A ,Gazette de France' után a pá-
risi ,Partie' azon hirt hozta, liogy III . Napoleon egy had-
segéde Romába küldetett, hogy fejezné ki háláját a pá-
pának, Nagy-Károly általa küldött kardjáért, mire az ,Unita 
Cattolica' párisi levelezője azon megjegyzést tette, hogy a 
,Patrie'alkalmasint megtévedt összezavarván N-Károly kard-
ját azon karddal és föveggel, melyet évenként Urunk szüle-
tése estvéjén szokott a pápa megáldani, és azután valamely 
az egyház körül érdemeket szerzett fejedelemnek küldeni. 
Mi tudjuk, hagy a szokásos áldás megtörtént, hogy azonban 
a megáldott tárgyak a franczia császárnak elküldettek volna, 
arról nincs tudomásunk. A szokásos szertartásra vonatkozólag 
olvasóink szivesen veendik a következőket. A szent estén a 
matutinum előtt a pápa albat és fehér stólát öltvén, két 
égő gyertya közé helyezteti a kardot és föveget, s a következő 
imát mondja: Kérünk Téged ur Jézus Krisztus, áldd meg e 
kardot a romai szent egyház védelmére, áldásunk erejénél 
fogva, a gonoszok megboszulására és a jók örömére úgy, hogy 
az által, ki ihletésed folytán azt viselendi, védessék meg ha-
talmasan az igazság és rontassék meg a gonoszság, és minden 
veszélytől óvjad meg szentegyházadat és híveidet, hogy váltsd 
meg őket szent véreddel, ki ma a földre leszállani és megtes-
tesülni méltóztattál ; és szolgád, ki nevedben fog e karddal 
fölfegyvereztetni, pártfogásod által védjen meg minden vesze-
delemtől, ki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel 
mindörökké. — Ezután ő szentsége a kardot meghinti szen-
telt vizzel, és tömjénnel megfüstöli ; a kíséretben levő pap az-
után a hasonlólag megáldott föveget a kard markolatára teszi 
és mennek matutinumra. IIa jelen van a fejedelem, kinek e 
tárgyak szánvák, felköti a kardot, és a matutinum ötödik 
leczkéje olvastatik, mely sz. Leo első beszédéből, de nativi-
tate Domini van véve, melyben ékesszólóan van előadva az 
ég és pokol közötti harcz Urunk születése alkalmával : „ma-
gno et mirabili aequitatis jure certatum est." Ha az illető csá-
szár volna, akkor az 5-ik leczke helyett a hetedik olvastatik : 
exiit edictum a caesare Augusto . . . ut describeretur universus 
orbis. A katholika egyháznak e szertartása magasztos mind-
azokra nézve, kik hittel birnak, és értelemmel annak fölfo-
gására, és a népek bizonyosan jobbak voltak azon korban, 
midőn császárok és királyok nevezett leczkéket énekelték 
mint ma, midőn mást énekelnek és énekeltetnek. Egyébiránt 
szivesen látjuk, hogy a ,Patrie'-féle lapok is kívánják Nagy-

Károly kardját császáruknak a harczban, annak védelmére. 
Az első romai franczia expeditio után 1848-ki nov. 30-án em-
iitette Montalembert gróf Nagy-Károly kardját zajos tetszé-
sek között, mint a melyet Francziaország kötött fel akkor 
az egyház függetlenségének megvédésére. Az ékesszóló gróf 
mondá : „A történet elmondandja, hogy ezer évvel Nagy-Ká-
roly és 50 évvel 1-sö Napoleon után, ezer évvel azután mikor 
Nagy-Károly a pápai hatalom megerősítésével halhatatlan 
dicsőséget szerzett, és 50 év múlván, miután Napoleon csil-
laga elhalványult, mert megkísérté dicső előde müvét romok-
ba dönteni, — Francziaország hü maradt hagyományaihoz ; 
elmondandja,hogy 30,000 franczia hagyta el hazáját,hogy Ro-
mában, a pápa személyében állítsa vissza a jogot és igazságot, 
Francziaország és Europa érdekeit és följegyzendia szavakat, 
melyeket IX. Pius intézett egy levélben Oudinot tábornokhoz : 
„a franczia fegyverek győzelme az emberi társadalom ellen-
ségein kivívott győzelem," Montalembert ezen beszéde után 
sok más egészen különszerü dolgok történtek, melyeket szin-
tén följegyzend a történelem. Elmondandja, hogy az 1856-ki 
párisi congressus, az 1859-ki olasz háború, az 1860-iki Cas-
telfidardó, az 1864-iki conventió után is Francziaország hü 
maradt hagyományaihoz, és hogy III. Napoleonnak Romába 
kellett jönnie seregével, hogy a pápa ügyével a magáét, az 
összes királyok és kormányok ügyét védelmezze ; és a .Patrie', 
mely ezelőtt mindig csak kiegyezkedésről beszélt, és IX. Pius 
hősies ellenállását kárhoztatta, örvendett,hogy a franczia csá-
szár harczában oly kard villogott, mely dicsőebb Italia, ne-
mesebb Mexico, hatalmasabb Sadova kardjánál : Nagy-Károly 
kardja ! 

OROSZORSZÁG, jan. A jézustársaságabeli hírneves 
Gagarin atyától az orosz sajtó- és kormánynak a kath. egy-
házi ügyekbeni magatartására vonatkozó, következő figye-
lemre méltó sorokat érdemeseknek tartottuk a közlésre egy 
franczia lap után. „A krimiai hadjárat és Miklós czár halála 
óta Oroszország oly válságon megy által, melynek végét ne-
héz előrelátni. Azon férfiak között, kik az átalakitási mun-
kában részt vesznek, Katkof ur a moszkvai lap szerkesztője 
nagy szerepet játszik. Első izben történik Oroszországban, 
hogy egy lap hatalommá nőtte ki magát, és befolyást gya-
korol a közvéleményre és kormányra egyiránt. Katkof ur 
más tekintetben is megérdemli figyelmünket; a nevelészet 
terén Oroszországban helyesebb eszméket nem fejtegetett, 
sőt az egyházi, vallásos tárgyakban is oroszvallásu ember oly 
méltányosan nem itélt még. Több izben elismerte, hogy ha-
zájában a vallási egység chimera, és lehet valaki jeles orosz 
hazafi, ha nem tagja is az államegyháznak. Szemben a sza-
kadár vakbuzgósággal van annyi bátorsága, hogy más han-
gon beszéljen, mint ,Moszkva,' ,Invalide,' és ,Golos' laptár-
sai. Nem kevesbbé figyelemre méltó Katkof irodalmi hangja 
szemben a szakadár egyházzal. Nem csak ostorozza az általa 
úgynevezett levitismust, mely az orosz papságban a hivatást 
az örökösödéssel akarja pótolni, és számtalan visszaélés szü-
lőoka. Elég bátor volt kimondani, hogy az igaz orthodoxia 
nem a nemzeti egyházban keresendő, mert az universalis 
egyházat tételez föl. Sokszor ismételte, hogy az egyháznak 
nem szabad eszköznek lenni az állam kezében, hanem füg-
getlenség illeti meg saját körében. Ezek oly irányzatok, me-



lyeknck egész lelkünkből tapsolunk, de a melyek nem egyez-
nek meg az orosz kormány hagyományaival, mivel ez taga-
dása a császári suprematiának, melynek erejénél fogva Il-ik 
Katalin nyilatkozata szerént az egyházi hatalom és fegyelem 
a kormány souverain tekintélyének alávetendő. Ha K. elvei 
érvényre jutnának, biztosítanák a lelkismeret szabadságát, 
és a vallási kibékülést. Ily érzelmektől lelkesittetvén a moszk-
vai publicista valóságos szellemi hadjáratot intézett a katho-
likus vallás- és lengyel nemzetiségnek a kormány általi ösz-
szezavarása és azon tilalom ellen, mely nem engedi, hogy a 
katholikus egyház az orosz nyelvet használja birodalmában. 
Katkof joggal kérdi, valljon a kath. áldozárok Oroszhonban 
szónoklataikban, tanításaikban mért nem használhatják az 
orosz nyelvet ? Egy, számra hatalmas párt ezt azon ürügy 
alatt tette, mert eltiltván az orosz nyelv használatát, föntart-
j ák azon válaszfalat az egyház és az orosz nyelvű alattvalók 
között, melynek ledöntésével az utóbbiak könnyen a kath. 
hitre téríttethetnének. Felesleges mondanunk, hogy mi K. ur 
részén állunk, mert igazságos és jogos, hogy az egyház hívei-
hez saját nyelvükön szólhasson. Az 1864-iki belügyministeri 
kimutatás szerént a kath. vallást a nyugoti tartományokban 
követik: 906,331 lengyel, 885,530 lithváu, 447,805 samogita, 
444,173 fehérorosz, 158,561 letta, 85,930 kisorosz, 4869 né-
met, 257 nagy-orosz, összesen : 2,633,456 nyolez különféle 
nyelven beszélő katholikus. El azonkívül a Volga partjain 
45,000 németajkú katholikus, és a Caucasusban néhány ezer 
latin szertartású georgiai, Curlandban 55,000, Odessában 
28,000, Pétervártt 24,000. Krimiában 15,000 katholikus. Eze-
ken kívül nincs egy kormánykerület sem európai Oroszhon-
ban, hol néhány száz hitsorsosunk nem találtatnék. Siberiá-
ról nem is szólok, pedig itt sem hiányoznak, és nem említem 
a lengyel királyságot, hol a zsidókon kivül csakis katholiku-
sok laknak. Az orosz kormány erőszakos beavatkozásai szül-
ték, hogy a kath. papság Oroszországban kizárólag lengyel, 
még ott is, hol a nép anyanyelve nem lengyel. íme egy példa. 
1845-ben az olasz kapuezinusok, kik hosszú idő óta a latin 
szertartású georgiaiknál lelkészkedtek, kiűzettek. Helyökbe 
csak orosz alattvalók léphettek. Mi lett eredménye ? Geor-
giában a kath. papság longyel. A georgiaiak efölött panasz-
kodnak, volnának hivatottjaik az egyházi pályára, ha Tiflis-
bon vagy Ivutanban papneveldék állitatnának föl. Mondják, 
hogy nem értik lengyel papjaikat, és ha már nincsenek geor-
giai áldozárok, jobban szeretnék az oroszajkuakat, miután 
ezekot majd mindannyian értik. Azt kérdem már most, nem 
lett volna e helyesebb megtartani a jó kapuezinusokat, kik 
soha panaszra okot nem adtak? Eddig egyetértenénk Kat-
koffal. De félni lohet, hogy ahelyett, hogy az orosz kormány 
megengedné, miszerént a különféle nyelvű katholikusokhoz 
az egyház saját nyelvükön szólana, jövőben ma jd azt köve-
teli, hogy mindannyiokhoz oroszul szóljon. Ha ily értelemben 
találna lenni K. ur, akkor véleményeink eltérnének egymás-
tól. Megmagyarázzuk neki : mért ? A keresztény szemében a 
káté a legnagyobb jelentőségű dolog. E kis könyv a legszük-
ségesb tudnivalókat foglalja magában, és azért mélyen kell 
igazságait a gyermek szivébe, emlékébe vésni. Ez csak azon 
föltétel alatt lehetséges, hogy megértse mindazt, mit tanul, 
erre pedig szükséges, hogy azon nyelven magyaráztassanak 
meg neki, melyet jól ért és beszél, anyanyelvén. Az állam 

emellett ugy van érdokelve, mint az egyház, mert mit nyerne 
az állani oly nemzedékkel, melynek nincs fogalma Istenről, 
a lélek halhatatlanságáról, oly tanokról, melyek határt szab-
nak szenvedélyeiknek, vigasztalják a nyomorban, és béke-
tűrésre intik. Az orosz lapok irták annak idején, hogy Kauf-
mann tábornok egy falusi iskolát látogatván, midőn a pap 
vallásoktatást adott, látni akarta a könyvet, melyet ez kezei-
ben tartott. Káté volt lithván nyelven, de latin betűkkel 
nyomatva. A tábornok összetépte a könyvet, evvel ugyan-
csak rossz leezket adván a gyermekeknek. A tábornoknak 
örvendeni kellett volna, hogy lengyel káté helyett lithvánt 
talált. Mit akart tehát? Csak nem akarhatta, hogy a káté 
orosz legyeu, és pedig kettős okból, először, mert a gyerme-
kek nem értették volna, másodszor, mert az orosz kormány-
aidkor megtiltotta volt szigorúan orosz nyelven nyomatni 
kath. kátét. Talán a latin betűk miatt haragudott ? Ez való-
ban gyermekes dolog lett volna. Azután nem kell felednünk, 
hogy ezen dolog nem a katonai, hanem a püspöki hatalom 
jogkörébe tartozik, szeretnők tudni, ha valljon elismeri-o a 
jogot Katkoff ur, vagy Kaufmannál is tovább menvén az 
orosz káté használatát parancsolná a lithván helyett ? Meg 
akar juk engedni, hogy a káté ne legyen eszköz a lengyel 
nyelv terjesztésére, de ép oly joggal kívánjuk, hogy ne hasz-
náltassék az orosz uyelv ismeretének terjesztésére. Jó forrás-
ból tudjuk, hogy a lengyel királyságban bizonyos plébániá-
kon lengyel nyelven szerkesztett, de orosz betüjegyekkel 
nyomott kátét irtak elö. E rendszabály indokát könnyű ki-
találni. Ez országban a lengyel nyelv oly mély gyökeret 
vert, hogy nehéz volna kiirtani azonnal, emiatt előbb avval 
kezdik, hogy hozzászoktassák a népet az orosz betüjogyek-
hez, azután az orthographia lassankénti változtatásával majd 
eljö a fokonkénti nyelvváitoztatás ideje is. De ami jó a Bug 
folyón innen, az tul veszedelmes lehetne; azért eme káté, 
mely a lengyel királyságban hatóságilag rendeltetik el, a bi-
rodalom egyéb részeiben szigorúan tiltatik. Örködnek, hogy 
a határokon túl ne juthasson, a példányok számozva vannak, 
és minden gyermek, kinek egy példány jutott, be van je-
gyezve, és nagy dolog, ha ily gyermek eltalálja veszíteni 
példányát. Fölhoztuk e példát annak megmutatására, mily 
szélsőségekig jutnak, midőn ily hamis ösvényre térnek oly 
dolgokba avatkozván, melyekhez a kormánynak semmi köze. 

A moskvai újság jeles szerkesztőjének álláspontjára 
helyezkedvén sem foghatom föl az orosz nyelv használatának 
azon mód fölötti jelentőségét, molyet neki Katkof tulajdonit. 
Az irhoniak megtanulták hóditóik nyelvét, és azért még is 
nem kevésbbé viseltetnek ellenséges indulattal az angolok 
ellen, és hinni lehet, hogy O Connel beszédeinek kisebb lett 
volna hatása, ha a helyett, hogy angol nyelven mondattak 
volna el, a régi irnyclvet használta volna ajeles szónok. Erin 
lakói nem lettek angolok azáltal, hogy az angol nyelvet meg-
tanulni kényszerültek úgy aminthogy a lengyelek sem leond-
nek oroszokká az orosz nyelv által. Sokkal logikaibb dolog 
volna kivánni, hogy az oroszhoni kath. papság ne kizárólag 
a lengyelek köréből választassék. A püpökség és papság 
Angliában angol, Irlandban irhoni, és az angol kormánynak 
épen ugy nincs befolyása az angolhoni kath. püspökök válasz-
tásába, mint az orosz kormánynak a starover püspökök kije-
lölésében nincs része. Az orosz kormány az, mely folyton 
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"beavatkozván a kath. egyház ügyeibe és megbénítván mű-
ködését — alkotta meg a monopoliumot a lengyel nemzet 
előnyére, mely megszűnnék természetszerűen, ha a kath. egy-
háznak megadatik a teljes működési szabadság. A szentszék 
csak nagy bajjal nyerhette meg azt, hogy a német coloniak 
részére Saratofban növelde alapitassék. Reményleni lehet, 
hogy ezen intézet oly püspököket fog növelni, kikről gyaní-
tani sem lehetend, hogy lengyel irányzatokat tápláljanak. 
Az oroszhoni kath. papság kérdése a legidegenszerübb ano-
maliakat mutat ja . A kormány közegei arról vádolják, hogy 
inkább lengyel mint katolikns, inkább törődik forradalmi 
üzelmekkel, mint hivatása kötelmeivel. Nem hozzánk tarto-
zik e vádak alaposságát vagy alaptalanságát földeriteni. De 
ha a kormány tetteit kisérjük figyelemmel, ugy látszik keve-
sebbet tart a polonismustól, mint a katholicismustól. Ha a len-
gyel papság valóban olyan, mint ők mondják, mi teendője 
volna a kormánynak ? Oroszhonba kellene hivni mennél több 
nem lengyel áldozárt, ezekre bizni a növendékpapság növel-
tetését. És valljon mit tesz ? épen ellenkezőjét. A legnagyobb 
szigorral őrködnek, hogy külhoni kath. papok az országba 
ne juthassanak, mintha a franczia, angol, belga, német kath. 
papság csupa forradalmárokból állana, kiket el kell zárni 
Oroszországtól, és ezen eljárás által az orosz kormány épen 
szándékaitól elütő eredményeket létesit. Katkof ixr, kinek 
szép tehetségeit ellenségei sem tagadják, jó szolgálatot tenne 
hazájának és a katholicismusnak, ha az általam jelzett esz-
méket fejtegetné lapjában. A szentszék tekintélyének szabad 
gyakorlata még az állam érdekeinek is többet használt volna, 
mint azon hatalomé, mely most lenyűgözve tar t ja a kath. egy-
házat. Épen, midőn ezen értekezést befejeztük, jutott keze-
inkhez az „Északi Posta" egy czikke, mely a káték ügyében 
Katkof urnák igazat ád, ami nagy jelentőségű, mert nevezett 
lap a belügyminister közege. Midőn ugyanazon lap továbbá 
azt állitja, hogy Oroszország szivesen látott volna külföldi 
kath. áldozárokat nagyobb számban, de hogy sokakat az „ál-
Utólagos" üldözés hire visszatartott; — erre vonatkozólag 
azon megjegyzésünk van, hogy a ka th . áldozár nem fél az 
üldözéstől és kész ezt megmutatni, azon napon, melyen a 
szentszék kijelenti, hogy ezután Oroszországot missiobeli or-
szágnak tekinti, mint Chinât, vagy Coreát. Az mitől mindeddig 
tartottak a kath . külhoni áldozárok, az orosz kormány által a 
kath. apostolság elé gördittetett akadályok. Azon kisszámú 
áldozárok, kik scrupulus nélkül elfogadták az orosz kormány 
supremátiáját, más tekintetben is táglelkiismeretüek, miről 
fog valamit tudni az „Északi Posta" is. 

VEGYESEK 
— H a u 1 i k György bibornok ő emtja szokott classi-

citásu, emelkedett körlevelet intézett megyei papságához. A 
korszerű tá rgyak közül ez alkalommal a „szabadság" külön-
féle nemeit rajzolja megragadó vonásokban. Különösen: de 
libertate morali. De libertate sociali. Quis in con stabil ien da 
vera humani generis libertate religionis christiano-catholicae 

influxus ? Religio Christiana créât subditos, qui facile se pa-
t iuntur gubernari. Regnantes facit adserendae sociali libertati 
idoneos. Efficit, ut leges et constitutiones nationuin verae fa-
veant libertati. Differentia inter religionein christiano-eatho-
licam et Ration alismum obtutu libertatis socialis. De libertate 
preli. De usu libertatis relate ad educationem juventutis. Con-
clusio. — Mutatványnyal szolgálandunk. 

— A fm. herczeg-primás az esztergomi legény-egylet-
nek 200, a győri oltár-egyletnek 100, a Sz.-Erzsébet-egylet-
nek 100, a munkások egyletének pedig 50 ft. méltóztatott 
adományozni. 

— A nagy-kanizsai realgymnasiumra a veszprémi káp-
talan 300, a győri 100, S l á b y Ferencz pécsi kanonok 200, 
a győri püspök 25, S i m o n Zsigmond tihanyi apát 100 ft. 
adakoztak. Hát a papok ellen lármázó, és a nevelést, közmi-
veltséget szüntelenül pengető hősök hol maradnak adomá-
nya ikka l ? 

— Olaszországnak 69 katonakórodájában eddig az ir-
galmas nénikék voltak alkalmazva mint ápolónők, hivatásuk-
nak teljes önfeládozással feleltek m e g ; azonban, mivel ők 
katholikus intézményt képeznek, az egyház-ostromlók meg-
támadás nélkül őket sem hagyták. Corte képviselő szemökre 
veti szerzetesi fogadalmaikat,melyek gátolják, hogy t ö k é l e -
t e s nők lehessenek, mihez okvetlenül szükséges, hogy anyák 
legyenek, különben szeretettel nem ápolhatják a betegeket. 
— A derék ur, látszik, csak szerelmet ismer, nem ker . szere-
tetet és mindazon nőket, kik amannak oltárán nem áldoznak, 
csak fél-nőknek ta r t j a ; a nézet valóban lovagias. — Farini 
pedig még arról is vádolja őket, hogy a betegeknek szánt 
élelmet elsikkasztják. — Ha családtalan nők teszik ezt, mit 
fognak még tenni az anyák ? Különben ezen Fa rminak atyja 
volt ciZ} ál ki a modenai herczegnek ezüst készletét magának 
annectálta. Ugy látszik, a sikkasztás másnál otthonos, nem a 
szégény nénikéknél ! 

— Az arany rózsa, melyet ő szentsége ez évben a spa-
nyol királynénak küldött , nagy ünnepélylyel fog átadatni ő 
fölségének. 1711 óta spanyol királyné nem részesült ily aján-
dokban. Az utolsó arany rózsát Eugenia császárné kapta a 
császári herczeg születésekor. 

— Az orosz ,Invalid' jelenti, hogy Dubrawa városában, 
a minski kerületbon, 2000 katholikus tért át a plébánossal 
együtt a schismára ; Jaslawban pedig a kath. templom ünne-
pélyes fölavatás által változtattatott orosz templommá. — 
Az áttérés és változtatás eszközeiről és módjáról bölcsen 
hallgat a lap; gondolja talán, hogy ugy is tudja mindenki. 

Előfizetési hirdetés . A pesti növondékpapság magyar 
egyház-irodalmi iskolája aláirási fölhívást intéz a t. olvasó 
közönséghez W i s e m a n Miklós bibornoknak ,,A t u d o -
m á n y ö s z h a n g z á s b a n a k i n y i l a t k o z t a t á s s a l " 
czimü müvére. A munka németből forditva egy néprajz i tér-
kép és négy felvilágosító táblával ellátva megjelenik ez év 
Medárd napján. Ara 2 forint. (A német kiadásé 4 fr . 50 kr.) 
Tiz példány után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedik. 

Kegyes adakozás. 

Péterfillér : 
P . b. Bajzáth György ezen jelmondattal : „Afferebant pret ia eorum, 

quae vendebant. E t ponebant ante pedes apo-
stolomra." (Act. 4, 34. 35.) . . . 20 db. arany. 

V e z e r 1 e Gáspár egervári prépost és egri kano-
nok, aranymiséje alkalmából . . . 100 fr t . 

Nagyváradról megkaptuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz a. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, febr, 26-án. 17. 
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ten a szerkesztőnél (Ka-
lapntcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
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I. Félév. 1868. 

TARTALOM: A kath. önkormányzat tervezetéről. — 
A böjtről. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. önkormányzat tervezetéről. 
„Róma szabad köztársaság volt, s Montesquieu 

szerént a köztársasági statusformák erényen épülnek ; 
és Pyrrhus követje Cinaeas tanúságot tőn, midőn 
Rómát meglátogatá, h o g y k i r á l y o k hazája; 
akarván mondani: hogy ott mindenki oly nagyszerű 
jellem, mint Epirusban csak a király ; — és mégis 
valahányszor arról vala szó, hogy a patríciusok sza-
badságukat a néppel megoszszák, tudjuk, mi történt 
mindenkoron. — Azt gondoljuk : mi fogjuk megha-
zudtolni a történelem ezeredéves tanúságait?" 

„En azon hitemben, hogy a papság egy más 
elem közredolgozása nélkül a m. kath. egyházat re-
generálni nem elég erős, nem hogy meginganék, sőt 
napról napra erősebben vonul át gondolatimon a 
búskomor rém : hogy a 111. kath. egyház jővöje és 
felvirágoztatása nagy munkáját végbevinni az egy-
házi rendben nemcsak elegendő tehetség, hanem ele-
gendő akarat sincs, sőt, többet mondok, lélektani 
törvények szerént, nem is lehet". 

„Mert ez, ujabban átalakult viszonyainknál 
fogva, áldozatokat igényel, — áldozatokat, melyek 
hazánk papsága históriai természetével, emlékezetünk-
kel, szokásainkkal ellenkeznek; —- ily áldozatkész-
ség pedig resignatiót kíván, hősies fölemelkedést és 
mintegy magasztos átszellemülést." 

„Azért mondom én , és mondom reményvesztett 
kedélylyel ismételve : hogy az egyházi rend magá-
ban sem elég tehetséggel, sem elég akarattal nem 
bir az egyházi regeneratio nagy munkáját eszkö-
zölni. — Foltozgatni fognak, és lesznek talán némi 
à conto lerovások is, miként O'Connel egykor mon-
dogatni szokta, — de ezzel vége." 

„Szélesbiteni az önkormányzat talapzatát, s az 
igazság és testvéries egyházszeretet erős kapcsával 
egyesiteni az eddig tökéletesen elhanyagolt, s legna-

gyobb részt emiatt elágazott kath. világiakat, ez az 
amitől lételünk függ." 

Ily értelemben nyilatkozott egyik vidéki bará-
tom, ki mult évi october-lióban szokása szerént, föl-
keresvén engem, a m. kath. egyháznak, hazánk vál-
tozott politikai viszonyainál fogva, szintén megváltozott 
állása — és jövőjéről velem egypár őszinte és lelkes 
szót váltott. 

Azóta nem láttuk egymást, — s ime a barátom-
mal akkor folytatott beszélgetés közben válaszképen 
közlött meggyőződésemet az idő igazolta. 

Fölfogták ugyanis e közben az idő komoly in-
telmeit a nm. püspöki kar tagjai, kik az emiitett 
magasztos resignátióra képesek; és körükből emel-
kedének az igét hirdető szózatok, köztilök keltek k i 
a veteményezők, kik az idők kertjébe a jövendő 
magvát elszórogafák ; küziilők az igazság hű bajno-
kai ; — mindez csak a főpapság köréből történt ; 
csak annak köréből történhetett. 

Köztudomásu dolog, hogy a nm. püspöki kar, 
az országnak megváltozott politikai viszonyainál 
fogva, a m. kath. egyházat jogosan megillető önkor-
mányzat szervezése fölött a herczeg-primás elnöklete 
alatt Budán tanácskozott. Kiknek az egyház sorsa 
szivükön feküdt, egy jobb jövendő hajnalát üdvöz-
lék e püspöki értekezletekben. 

A nm. püspöki kar ezen nagy fontosságú kér-
dést egész terjedelmében s azon komolysággal és 
őszinteséggel tárgy alá, melyre méltó, és melylyel 
saját sz. hivatalának tartozik. Ez nagy leczke a min-
dent egy csapással elintéző, felületes embereknek, a 
gondolat nagy vezéreinek, kik a gordiusi csomókat 
ketté vágják, holott ügyes kezek alig képesek azokat 
föloldani, s kiknek szomszédságában okoskodhatik 
az ember anélkül, hogy fülök volna a hallgatásra. 

Az egybegyűlt főpásztorok a kérdéses önkor-
mányzatra vonatkozó javaslatukat értekezlctileg el 
is készítették ; habár az e tekintetbeni végmegálla-
podás, mint értesülünk, csak a kikért vélemények 
beküldése után fog megtörténni. 

Azon hosszabb idő, mely a végleges megállapo-
17 
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dásig az ügy természetében fekvő okoknál fogva, 
szükségkép lefoly, világos tanúsága annak, liogy 
amit a püspöki kar véghatározatában kimondani 
fog, az nem csupán személyes múlékony nézet, vagy 
merő kedvezés s kegyelem, hanem a legérettebb 
megfontolás után a legnyomósb okokból merített 
szilárd meggyőződés eredménye leend. 

A tervezett javaslat szövege előttünk fekszik, 
— és mi örülünk, hogy mielőtt a vég megállapodás 
történhetett, alkalmunk van egyéni szerény nézetein-
ket s ohajinkat egyremásra azon tisztelettel elmond-
hatni, mely főpásztoraink iránt keblünkben kiolthat-
lanul honol. A vitában levő ügy szivünkig hat. s 
férfiatlanság lenne és kislelkűség vagy épen nem, 
vagy csak sima és csalékony szinekbe burkoltan 
nyilatkozni oly tárgyakról, melyek természetüknél 
és következményeiknél fogva az egyházat, és kétség-
telenül vele együtt a hazát is oly közelről érdeklik. 

U g y hittük, hogy nem szabad helyzetünket 
arra fordítani, miszerént ezen mérhetlen horderejű 
ügy fölött meginditott világon kivül tartsuk magun-
kat, — minek az önösség talán hasznát láthatná; — 
s nem hiszszük miszerént azon veszedelemnek tennők 
ki magunkat, hogy azoknak neheztelését vonjuk 
magunkra, kik előtt őszinte ragaszkodással hajlunk 
meg, és azért nem is késhettünk fölszólalni, midőn azt 
a körülmények parancsoló szüksége kívánni látszik-

Egyházunk iránti odaadásunk és hűségünk által 
folyton vezéreltetve, soha sem ápoltunk más nagyra-
vágyást, mint azt, hogy neki jól szolgáljunk. 

Figyelmünket ma, csak a vegyes egyházi taná-
csok javasolt szervezete veendi igénybe. 

A mi a kérdéses javaslatban mindeniknek első 
tekintetre feltűnik az, hogy a főpásztorok eszélyes 
óvatossággal gondolkodtak arról, nehogy azon intéz-
mény, melynek létrejöttéhez oly szép remények csa-
tolvák, egykor a szenvedélyek és önzés szolgálatá-
ban az egyház java romlásának forrásává váljék. 
Éber féltékenységgel gondoskodtak ők mindazon 
üdvös fék-, korlát- és visszahatásról, mely a vegyes 
egyházi tanácsok mérséklésére kívánatosnak, sőt 
szükségesnek mutatkozott a végből, hogy az egyház 
szabadsága s java, — a nem lehetetlen — elfajulások 
ellen kellőleg védve legyen. 

Kétségkívül e törekvésre mutat azon intézkedés, 
mely szerént az egyházi tanácsok határozatképessége 
fokozatosan a magasb rendűek által korlátoztatik ; 
— igy az egyházközségé az egyházmegyei, emezé 
pedig az országos főtanács által. Félreismerhetlenül 
nyilvánul továbbá e szándok az 5 személyes főbb 

egyházi bizottmány megalakításában is, mely jog- s 
hatáskörére nézve az állandó főbizottmány fölé 
helyeztetik. 

Es ez, elvileg tekintve, mindenesetre az ész és 
bölcseség határozata. 

Valamely erőműnek szerkezetére, Mirabeau sze-
rént, nem elégséges, hogy számbavegyük az elvont 
erőket, hogy hivek maradjunk a mozgalom egyszerű 
törvényeihez; ismernünk kell az anyagokat, melye-
ket használunk, sajátságaikat és különbözéseiket: 
mindennemű gyakorlati tekinteteket kell vegyíteni 
az elmélet elveihez. Igy az egyházi önkormányzat 
mechanismusának is anyaga az emberek akaratai és 
szenvedelmei lévén, tudni kell mindazon elveket, 
melyek e nagy szervezésre befolyással vannak, mind 
azt, mi hatását biztosítja, s hibáit vagy megelőzi, 
vagy helyrehozza. 

Az intézményeket, ha üdvös hatásukat óhajtjuk, 
szükségkép a nemzeti jellemhez idomítani kell ; ami 
pedig nem jelent annyit, mint ezen jellemet kicsa-
pongásaiban is legyezgetni, hanem jelenti ezen kicsa-
pongásoknak üdvös fékentartását. I ly formán moz-
dítják elő a bölcs intézkedések az emberi tökélye-
sedést. A tapasztalás, legalább hazánkban, nem 
tünteti föl tanácsosnak, korlátok nélkül hagyni a 
javasolt egyházi tanácsokat, mert velők igen gyak-
ran az eszmék körüli elbizakodottság elhamarkod-
hatná a vizsgálatot és időelőtti végzések hozatalára 
tehetné őket hajlandókká. 

Lehetnek, kik bámulták az ezen elvek ellen föl-
hozott okoskodási törekvéseket. De ezeknek nagyobb 
sikerök lett volna, ha az önkormányzat dolgában a 
kirekesztőleg szemlélődő eszmék fölmentenének az 
emberismeret s a gyakorlati igazságok szüksége alól. 

íme a bölcs demokratiák is önnönmagokat kor-
látolták hatalmas óvások által a közügyi könnyel-
műség ellen: az általuk hozott törvények fokonkint 
különböző kamarákban dolgoztatnak ki,melyek viszo-
nyaikat, tárgyukat és formájukat megvizsgálják, s 
csak ha tökéletesen megérleltettek, szentesittetnek. 

Ez által szükségképen nagyobb tér jut a discus-
siónak, több idő a véleményeknek, hogy leülleped-
hessenek, valamennyi érdek a tanácskozásba bevo-
nat ik; és ezáltal bölcseséggel haladnak a közjó nagy 
eredménye felé. 

Ez oknál fogva mi teljes elismerésünk adóját 
rójuk le a főpásztorok ama bölcs intézkedésének, 
melylyel az egyházi önkormányzat szervezetében 
előrelátólag meghatározták a lehetőséget önönmaga 



fölött ellenőrködni, s önkeblében érlelni meg önön-
liatározatait. 

De ha a javaslat annyi óvatossággal volt az 
egyháztanácsokkal szemben, ha mindazon rendsza-
bályhoz nyúlt, melyek szükségeseknek mutatkoztak, 
hogy az egyház javát amazok botlásai és ambitója 
ellen védje ; annyi óvszer mellett kevesbbé indokolt-
nak, sőt aggályosnak tűnhetik föl az 5-személyes 
főbb bizottmány. Mely, ha a közigazgatás és végre-
hajtás terén végső fokozatban mint legfelsőbb jog- s 
hatáskörrel biró hatóság végzendi az összes ügyeket, 
a valódi önkormányzatot igen könnyen veszélyez-
tethetné. 

Az igazi önkormányzat tökéletes megóvása 
szintúgy, mint a választott tagok lelkes buzgósága 
és erélyes tevékenységének fokozása tekintetéből 
igen kivánatosnak, sőt szükségesnek látszik, hogy a 
főbizottmány minden, vagy csak 3 évenként tagjai-
nak harmad, vagy felerészében történendő választás 
által megújuljon. Ezen óhajtás alaposságát indokolja 
az emberi természet gyarlósága, és az általános gya-
korlat. A vagy betűrendben, vagy sorsolás által ki-
lépésre fölhívott tagok újból ismét megválaszthatók. 
Az elnökség állandóan az ország herczeg-primását, 
esetleg a legidősb érseket, vagy püspököt illeti. 

Különben pedig a főbizottmányt mind eredetére? 
mind joghatósága és működése körére nézve tökéle-
tesen alárendeltnek tekintjük az országos fő-egyház-
tanácsnak. Mert ugy hisszük, az egyházak nemcsak 
azért küldendik követeiket, hogy azok jőjenek időről 
időre nézni mi történik az igazgatás körül, hanem, 
hogy egyúttal belátásuk szerént több pontra nézve 
cselekvő részt is vegyenek magában az igazgatásban. 
De világos, hogy ez csak előlegesen szerzett, és az 
összes m. kath. egyház ügyeinek tapasztalásából 
meritett ismeretekkel történhetik. 

Az egyház parancsoló szükségei közé tartozik : 
minden tagjaiban egy testté forrásra törekedni. Va-
lamennyi kath. elemeknek egyházunk körüli szor-
galmas összegyűjtése, a legfőbb mit most eszközölni 
szükséges. 

E végből az eddigi formáknak meg kell változ-O O o 
niok, föl kell oldanunk e tekintetben a mult és a 
jelen közti köteléket, nem mintha a történeteket 
ignorálni akarnók, miről bennünket nem vádolhatni, 
hanem mert a múltnak sok részében históriává kell 
válni elvégre. 

Ki kell bontakoznunk a múltból, nem, hogy azt 
ellökjük, hanem, hogy foglyai ne maradjunk ; nem sza-
bad többé azon formákba zárkóznunk, melyek részben 

alkalmatlanokká és elégtelenekké váltak.Ha ez megtör-
ténik, ha kellő tekintettel az átalakult politikai viszo-
nyokra önkormányzati u jabb elvek alapján vala-
mennyi kath. érdeknek nagyobb mértekben tér nyi-
landik: akkor ismét egy élő egészszé fog válni a kath. 
közérzület, s meghatározott irányban szabályszerű és 
biztos mozgalomnak indulni. 

Bölcsen fölismeré ezt a nm. püspöki kar, mely, 
miként az általa tervezett javaslat előszavában ol-
vassuk, a m. kath. egyház önkormányzatának bizto-
sitása tekintetéből a vegyes kath. egyházi tanácsok 
intézetét behozandónak határozta. 

Minden institutiónak, melynek alapja nem az 
igazság, természete az, hogy a benne rejlő eszmét 
egész következetességben nem valósithatni ; — de 
ép azért ily institutio már születésekor az enyészet 
csiráját hordja magában s czéljának meg nem felel. 

Minden jól szervezett önkormányzathoz, tehát 
az egyházéhoz is szükséges a cselekvő factorok közti 
bölcs egyensiily. 

E szerént kell, hogy a kérdéses vegyes tanácsok 
az egyházat minden részeiben és való viszonyaiban 
luven képviseljék. Magokban kell tehát foglalniok a 
a világiakat is oly mennyiségben, mely számuknak s 
fontosságuknak megfelel. E nélkül a képviselet aligha 
volna teljes, az nem volna valóságos. 

Már pedig nekünk úgy látszik, mintha az emii-
tett javaslatban, ha azt jól értjük, e kellő számarány 
nem volna föltalálható. 

Ugyanis az esetleg kezeinknél levő esztergom-
egyházmegyei névtár szerént, a javaslat értelmében 
ugyanazon megyei tanácsban körülbelül 98 egyházi 
és 101 világi veend részt; — de ez utóbbiak közt 
foglaltatik a Ü elemi tanitó, kinek teljes függetlensé-
gére hivataluk természete általános hiedelem sze-
rént korlátlólag visszahat; és 46 kegyúr, mely szám 
azonban, miután 475 plébániai javadalom közt ezen 
főegyházmegye területén majdnem felerészben az egy-
háziak és alapok gyakorolják a kegyúri jogot, — a 
tanácstagok közti számarány a független világiakkal 
szemben nem csekély különbséget mutatand föl már 
akkor is, ha a világiak részéről a választottak mind 
megjelenendnének, mi különböző viszonyaiknál fogva 
kevésbé várható; holott a megjelenésre jogosult egy-
háziak már ügymentesebb állásuknál fogva, s gyak-
ran vi obedientiae is aligha fognak késni teljes szám-
ban helyeiket elfoglalni. — Valószínűleg ily arány-
ban vannak a többi egyházmegyei tanácsok is 
összeállitva. 

De azt fogják mondani, mi kifogás lehet az el-
17 * 
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en? ön tán ugy vélekedik, hogy a pap megannyi 
rabszolgája az intézkedő hatalomnak ? 

Én nem vagyok oly igazságtalan és oly esz-
telen, hogy ilyesmit állitsak. — De ha vannak 
követek, kik akaratuk ellenére, bármi függetlenek 
legyenek, bármi tisztességes jellemmel bírjanak, mi-
dőn székeikről emelkednek, s midőn ismét helyet 
fognak, nem önvéleményüket tüntetik ki, hanem 
más véleményt, — midőn ilyen helyzetű követek 
vannak, akkor, bármit tegyenek, bármit mondjanak, 
akaratuk ellenére némi eszmeszövetkezés alakul a 
közvéleményben ; az emberek bennök egyebet akar-
nak látni, nem őket magukat. 

A helyzet ily constituálása mellett félni lehet, 
hogy a világiak nem lépendnek föl cselekvőleg főleg 
azért, mert az ösvényt hová hivják, nem ismerik biz-
tosnak, a rendszerhez, mely nekik kínálkozik nem 
viseltetnek erős hittel, azon összesereglési pontok, 
melyekre figyelmöket kérik, tar that lan oldallal is 
birnak. 

Annyi és oly különböző eseményeknek voltak 
ők már e téren is tanúi ; a dolog, az emberek, az esz-
mék annyi oldalról tűntek föl előttök, hogy épen 
nem lehet csodálkozni, ha e tekintetben némi hajla-
mot nyertek a kétséghez. — Ok aligha fognak ezen 
kétségeskedésből kibontakozni, hogy oly tanok, 
oly irányok uralkodását ismerjék el, melyek kétsé-
geik tárgyát teszik, melyek már is latra vettettek, 
s melyek nekik hibásaknak látszanak. Ok némi szi-
lárdsággal valószinüleg csak oly rendszerhez fognak 
ragaszkodni, mi őket nem vezeti többé ahhoz vissza; 
mi bizonytalanságaikat okozta ; ők olyatén elveket 
akarnak, melyek szeréntük termékenyek legyenek, 
olyakat, melyek nekik jövendőt ígérnek s necsak a 
mult védelmével foglalkodjanak mindig. 

A világi osztálynak, hogy összpontosittassék, s 
hogy mint egész visszanyerje az erélyességet, oly rend-
szerre van szüksége, mely ne láttasson vele mindig 
veszedelmet a segédben, félelem-okot a remény elvben. 

Ennél fogva, ha a javaslat nemcsak a válasz-
tókban, hanem a választottakban is keresé — és he-
lyesen — a rend biztositékait, nincs ok a világiak 
megnyugtatását a függetlenség biztositékainak meg-
tagadása által veszélyeztetni. 

De ez csak ugy érhető el, ha kellő arányban 
leendő képviseltetésök által az üdvös egyensúly ala-
p i t t a t ikmeg; mire nézve elkerüllietlenül szükséges-
nek mutatkozik, a világi képviselőket, illetőleg a java-
solt számot minden egyháztanácsban legalább meg-
kettőztetni. 

Ezen az alapon nyerendő befolyásuk következ-
tében szükségkép kell aztán hogy érezzék, hogy 
akaratuk megnyugvása által önmagok is az alko-
tandó törvényekhez kötve vannak, s hogy, midőn 
megtartásukat általán eszközlik, önnön művöket 
koronázzák, belső óhajtásukat teljesitik. 

Mind a két faktornak, a papi- s világinak egy-
aránt az egyházra kell figyelemmel lenniök, hogy 
ennek előmozdítására szabályozzák egymást; nem 
kell egymással küzdeniök, mint ant agonist ákn ak 1  

hanem egymást elősegíteniük, mint barátoknak. S 
igy az önkormányzat megmarad állandóan közöt-
tük, és megszilárdul egyenlő és kölcsönös hatásuk 
által. 

Szabad legyen végre reménylenünk, hogy a 
pesti egyetem a szervezetnek végmegalapitásánál az 
esztergomegyházmegyei tanácsban jogosult megje-
lenésre szintén föl fog hatalmaztatni. Ugyanis meg-
lepő volna az egyetemet, melyet épen nem szeretünk 
extraterritorialis intézetként tekintetni, — nélkü-
lözni ott, hol a többi másodrendű tanintézetek mind 
képviselve vannak. 

Es most mára befejezzük sorainkat, talán nem 
helytelenül a lánglelkü Feneion eme arany tanácsá-
val : le vrai moyen de gagner beaucoup est : de ne 
vouloir trop gagner, et de savoir perdre à propos. 

A böjtről. 

Az „Egyházi Lapok" február havi füzetében dr. La j -
tai Pál ur egy ezikket közöl a böjti törvény módosításáról, 
illetőleg megszüntetéséről, melyre az ügy tekintetében tán 
nem lesz fölösleges pár ellenészrevételt tenni. 

Sajnos bár, de igaza van dr. L. urnák, midőn azt irja, 
„hogy a böjti fegyelem meglazult" — de hála Istennek még 
nem mondhatjuk, hogy „szétbomlott." A számra sokkal tul-
nyomóbb köznép kebelében — csekély kivétellel — van még 
hit és pedig élő hit, mely a benső hitélet külső kifejezésére 
szükséges jó cselekedetek közt legszívesebben nyilvánul az 
önmegtagadás e nemében, a böjt lelkismeretes megtartásá-
ban. A böjtről való vallásos meggyőződésével annyira össze-
forrott hite, hogy ennek megsebzése vagy legalább meginga-
tása nélkül nem egykönnyen lehetne amazt szivéből kiirtani. 
A nem böjtölök jóval kisebb számát két részre lehet osztani, 
olyanokra, kik vagy szegénység, vagy bármely más törvé-
nyes oknál fogva nem tar that ják meg a böjtöt — és olya-
nokra, kik megtarthatnák, de nem akar ják megtartani. Az 
első osztálybelieket az egyház, mint nagyon is szelid szerető 
édes anya, mely gyermekeitől lehetetlent nem követel — 
mindig készséggel részesiti a fölmentésben ; ezek tehát nyu-
godt lelkismerettel nem tar t ják meg a böjtöt. A nem böjtölök 
második osztályába tartoznak a nolentes, kik nem böjtölnek, 
mivel nem akarnak ; a nemakarás főoka pedig dr. L. ur sze-
rént is az, „mivel köblökben oly gyönge a hit, hogy az ön-
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megtagadás ezen törvényét nem bírja meg." Kérdés tehát, 
hogyan segítsünk ezen gyönge hitüeken ? Dr. L . ur azt ta-
nácsolja, nehogy szegények a böjtöt megtartani nem akar-
ván, vétkezzenek, bünt bűnre halmozzanak, s igy tán örökre 
is elvesszenek — »vonja vissza az egyház a böjtre kötelező 
parancsait, s azok helyébe a böjt csak egyszerű ajánlását 
tegye," „miután a törvény iránti engedelmességre őket visz-
szaterelni úgysem lehet." Hogy ily módon segitve volna raj-
tok — nem hihetem. Ki önmagának nyakába akasztotta a 
hithideg- vagy hitetlenség malomkövét, az el fog merülni az 
örvényben, ha az egyház kiveszi is nyakából a böjt képzett 
nyűgét ; mert a malomkő maga is bir oly sulylyal, hogy őt a 
kárhozat mélységébe vonja. Igaza volna dr. L . urnák, ha a 
böjt törvénye okozta volna a hit gyöngeségét ; akkor min-
denesetre el kellene távolítani a böjtöt, hogy a hit élhessen. 
De szerintem nem a böjt gyilkolja a hitet, hanem mivel ezen 
böjtölni nem akarók keblében a hit már csak pislog, vagy 
már egészen kialudt, — azért nem képes hajlítani az akara-
tot a böjt törvénye iránti engedelmességre. Életre kell hozni 
a hitet, föl kell támasztani halottaiból a hitet, s akkor az élő 
hit bizonyára meg fogja teremni a törvénynek tartozó tiszte-
letet, önmegtagadás készségét és egyéb szükséges jó cseleke-
deteket ; mert benső hitéletet külső vallásos gyakorlatok 
nélkül nem ismerek, — a hit jó cselekedetek nélkül holt, 
mondja sz. J akab ap.1) Azonban a hitéletet fölébreszteni, 
„az embereket a törvény iránti engedelmességre visszate-
relni" lehetetlennek tartja dr. L. ur. Tehát Isten igéje, mely 
képes volt egy egész pogány világot Jézus édes igája alá 
terelni, ma már nem birna annyi erélylyel, hatálylyal, hogy 
a névleg különben is katholikusokat bűnös álmukból felráz-
hatná? Vagy csak sz. Pál ap. korában volt „az Isten beszéde 
eleven és hathatós, áthatóbb minden kétélű kardnál, és be-
ható az elme és lélek, az izek és velők eloszlásáig?2) Vagy 
„oly gyöngék lennének-e a keresztény motívumok — dr. L . 
ur idézete — természeti és természetfeletti malasztbeli se-
gélyeszközök, hogy annyi erélyre se bírják nálunk az Isten 
ügyében hangolni az ifjúságot" — átalában az embereket, 
hogy Jézus könnyű terhét vállaikra vegyék, s öt az önmeg-
tagadás törvényszabta utján kövessék? Vagy mi ma már 
csak divatból, szokásból tanítunk, buzdítunk, intünk, dorgá-
lunk s nem azért, mivel hisszük, sőt tudjuk, hogy azalatt 
mig mi a fülekhez beszélünk, Isten kegyelmével a szívben 
fog működni, s az akaratot a törvény iránti tiszteletre, enge-
delmességre serkenteni ? Lelkesítsen bennünket Isten és fele-
barátunk szeretete ; legyen bennünk őszinte szándék, sz. meg-
győződés, fáradságot nem ismerő buzgalom javítani akarni 
— a siker nem fog hiányozni, mort Isten igéje ma is oly át-
ható, mint a két élű kard, sz. kegyelme ma is oly tevékeny 
és hathatós, mint volt mind ig . . . . Sod dormiunt multi ! ! Hol, 
mint dr. L. ur mondja, „a pap a szombati böjtöt maga is ki-
törülte a kalendáriumból," ott elhiszem nem sok eredménye 
lesz a böjtrőli praedicationak, mert a mit a pap Isten szavá-
val és kegyelmével épít — azt rossz példájával kétszeresen 
lerontja. Verba movent, sed exempla trahunt ! Szombaton a 
mészárszékből liust hozatni s nyugodt lelkismcrottel megen-

ni, — más azaz vasárnap a szószékről a böjti törvény tisz-
teletben tartását sürgetni — ez már a hiveket nem a böjt 
megtartására, nem lélekbeni megindulásra, hanem nevetségre 
fogja gerjeszteni ! ily példa után a kislelküek meg fognak 
botránkozni, a jólelküek fognak szomorkodni — a gonoszak 
pedig annál mohóbban fognak a törvény-tiltottá eledelnek 
rontani. 

De ezen böjtölni nemakarók — mondhatná valaki — 
praedicatiora sem jönnek ám, hogy ott a böjt czéljáról, hasz-
nos voltáról s a törvénynek tartozó tiszteletről meggyőződ-
hetnének. Ha nem hallgatják a sz. beszédeket — ott a gyón-
tatószék. Egy gyóntatással — hová a bűnös disponálva jön, 
vagy hol legalább disponálható — jobban hajlíthatja a pap 
a bűnös akaratát , jobban hathat a bűnös kedélyére, mint tiz 
sz. beszéddel. De gyónni sem jönnek ám ! Épen azért nem 
lehet kedvükért a számra sokkal túlnyomóbbak lelki rová-
sára a böjti törvényt megszüntetni ! Mert ha fölmentjük is 
őket a böjt törvénye alól, azért még sem fogják a sz. mise 
hallgatásáról és gyónásról szóló parancsolatot megtartani, 
melyek alól fölmentve nem lesznek — s igy mindig losz tör-
vény, melynek megszegése miatt a mennyország ajtaja zárva 
lesz elöttök. Qui offendit in uno, factus est omnium reus.3) Ki 
nem hallgat misét és nem megy gyónni, azon nem lesz se-
gitve, ha fölmentjük is a böjt alól ; ki pedig lelkismeretes, 
vallásos meggyőződésből, a törvény iránti tiszteletből hall-
gatja ünnep- és vasárnap a sz. misét, végzi húsvéti áldozását, 
— az ha csak lehetséges, meg fogja tartani a böjtöt is ; ha 
pedig nem lehetséges, ugy sincs kötelezve ; vagy ha nem 
tartaná meg, midőn megtarthatná, könnyen rá lehetend birni, 
hogy böjt tekintetében is hódoljon az egyházi törvénynek. 
IIa tehát az egyház harmadik parancsát kitörüljük, csak 
azért, mivel sokan nem tart ják meg: ugy fogjunk vörös irónt 
és törüljük ki mind az ötöt, melyek, különösen a negyedik, so-
kaktól ép oly kevéssé tartatnak tiszteletben, mint a harma-
dik. Az ötödiknek is nem annyira az egyház iránti tisztelet-
ből hódolnak, mint inkább azon okból, hogy a pap tiltott 
napokon nem adja őket össze. 

Már pedig ezen hithideg, álfelvilágosodott, vagy felvi-
lágosodottságot majmoló, amúgy is javithatlan tékozló fiuk 
kedvéért, ugy hiszem, az egyház nem fogja megfosztani sok-
kal nagyobb számú engedelmes gyermekeit az üdvösség el-
nyerésére oly hatalmas eszköztől, melynek igénybe vételére 
Jézus és az apostolok példáikkal ugy, mint szavaikkal ser-
kentenek, az egyház pedig bizonyára nem parancsolási visz-
ketegből, hanem a Szentlélek sugallatából, törvény által 
kötelez. Int jük, buzdítjuk az engedetleneket, imádkozunk is 
érettök, siránkozunk, szomorkodunk fölöttük, de lia javithat-
lanok, nem tehetünk róla, peribunt tarn quam Sodoma et (lo-
in or h a in peccatis suis. Igaz, hogy a jámbor keresztények 
böjtölhetnének akkor is, lia a böjtre nem parancs, hanem 
csak tanács által serkentetnének, — de böjtölnénok-o való-
ban ? — az más kérdés ! É p c zúgolódások bizonyítják, mily 
gyarlók vagyunk, mily kevésbbé vagyunk hajlandók erőt 
vonni testünkön, fékezni vágyait és vak szenvedélyeit. Vo-
nakodunk meghajólni a parancs előtt — valljon tárt karok-
kal fogadnók a tanácsot ? ! (Vége köv.) 

>) 2. 26. 
2) Zsidókhoz. 4. 12. a) Jakab 2. 10. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYULA-FEHÉRVÁR. Az egész országban feszült 

figyelemmel kisért státusgyülésünk összeült s megkezdette a 
kath. autonomia szervezését. Működése a legfontossabb dol-
gokra terjed ki. Arról tehát lapunk sziik köréhez képest leg-
alább rövid értesitést közölni kötelességünk. 

A gyűlés tagjai közül sokan már febr. 7-én megérkez-
tek Gy.-Fehérvárra s előre kiszemelt szállásukban megszál-
lottak ; febr. 6-án a régi ismerősök kezet szorítottak egymás-
sal, s kik még idegenek voltak, megismerkedtek. Délelőtt 
úgy, mint délután folyt a kölcsönös látogatás. Minden gyűlési 
tag kötelességének tartotta legelőször is a főpásztor ő nagy-
méltóságának tenni tiszteletét. 

Este 5 óra tájban a püspöki lak kényelmesen berende-
zett termébe gyűltünk előleges értekezletre, melynek elnö-
keid közfelkiáltással R á d u l y János nagyprépost úr válasz-
tatott meg. O nagysága elfoglalván az elnöki széket, intette 
az értekezletet, hogy tanácskozásaiban az egyház szelleme 
szerént járjon cl s „Dicsértessék Jézus"-sal megnyitotta azt. 

Az értekezlet tárgya az vala, hogy a nyilvános gyűlé-
sek könnyebbitése végett föladatunkról, teendőinkről eszmé-
ket cseréljünk, mi hogy rendszeresen történhessék, G r o i s z 
Gusztáv indítványára ez értekezletre jegyzők választattak és 
pedig V e s z é l y Károly és G r o i s z Nándor. 

Gr. Béldi Ferencz a ministorialis rendelet fölolvasását 
kérte, J a k a b Bogdán azt a rendes gyűlésre halasztatni véle-
ményezte, H o r v á t h János sürgette a felolvasást azért, hogy 
mindenki megismerkedjék vele. G r o i s z Nándor nem vélte 
szükségesnek, mert az mindenki előtt ismeretes, inkább azt 
ajánlotta, hogy a gyűlés küldjön bizottmányt ki véleményadás 
végett. Ez helyesléssel találkozott. P a p János a kérelmek el-
fogadására is bizottmányt indítványozott. G r o i s z Nándor 
eszmecsere végett jónak látta az előttünk fekvő terveket fel-
olvastatni, mi elfogadtatván, ő felolvasta a magyarországi püs-
pökök tervét, V e s z e l y Károly püspök ő excellentiája pro-
grammját és utána G r o i s z Nándor a kolozsvárit. A felolva-
sások végével vitatkozás fejlődött ki azon kérdés fölött : vál-
jon a mostani státus-gyülés foglalkozzék-e a községek és ke-
rületek rendezésével ? G r o i s z Nándor és Gusztáv és J a-
k a b Bogdán csak a státus-gyülés szervezése mellett akar-
tak maradni, P a p J . a községek és kerületek rendezését is 
sürgette, mit a többség pártolván, az előleges értekezlet ab-
ban állapodott meg, hogy a kiküldendő bizottmány adjon 
véleményt a községek és kerületek szervezéséről is. 

Másnap febr. 9-én, hetvened vasárnap lévén, a státus-
gyülés tagjai fél kilenczkor ő excellentiája udvarában gyűltek 
s kilencz órakor a főpásztort templomba kisérték. Az ünnepé-
lye® „Veni sancte"-t és szent misét számos néptömeg jelenlé-
tében a főpásztor végezte, s azután az E. I . lap szerkesztője 
alkalmi beszédet mondott. Templomozás után palotájába ki-
sértük a főpásztor ő excját. 

A s t á t u s - g y ü l é s m e g n y i t á s a febr. 9-én, 1868. 
A gyűlés tagjai s más hallgatók a püspöki palota nagy 

termében gyűltek, s y412 tájban b. J ó s i k a Lajos ő excája 
indítványára egy három tagu küldöttség meghivta a főpász-
tort, hogy elnöki székét elfoglalja. Kevés idő múlva belépett 

ő excája s a gyűlés tagjai által lelkes éljenekkel fogadtatott. 
Székét elfoglalván erős, érthető hangon és emelkedett lélekkel 
mondotta el beszédjét, melyet lapunk egész terjedelmében 
közölni fog. A gyűlés mind végig feszült figyelemmel kisérte 
pásztorának szavait, közben-közben tetszését nyilvánította s 
a végén viharosan megéljenezte. 

Most J ó s i k a Lajos báró ő excja emelt szót és megha-
tottsággal, zajos tetszésnyilvánításokkal, lelkes éljenzésekkcl 
kisért beszédjét,gyengélkedése daczára,gyönyörűen elszavalta. 

A mély meghatottság közben, melyet e remek boszéd 
okozott, K e s e r ű Mózes apát ur szót emelvén, J ó s i k a 
Lajos báró ő excellentiáját, a lángszellemü férfit a gyűlés 
alelnökének ajánlotta,, indítványa roppant tetszéssel találkoz-
ván, harsány éljenek közt Jósika Lajos báró ő nméltósága 
egyhangúlag alelnöknek választatott. 

B e r z e n c z e y László a görög katholikusokat szerette 
volna a gyűlésen látni. H o r v á h János a gyűlés consti-
tuálása végett jegyzők választását indítványozta ; jegyzők-
nek közfelkiáltással Veszely Károly és Groisz Nándor vá-
lasztattak meg. Azután Horváth János üdvözölvén püspök 
ő excellentiáját, megnyitó beszédét valamint a Jósika Lajos 
báró ő excellentiájáét is jegyzőkönyvbe igtatni ajánlja, mi 
elfogadtatik. Három tagu bizottmány verificálta a gyűlés 
tagjait, k ik összesen 100-an jelentek meg. J a k a b Bogdán 
egy bizottmány kinevezését indítványozta, mely javaslatot 
készitsen a b. Jósika Lajos által elmondott elvek szerint, 
figyelemmel a három programmra a nélkül azonban, hogy 
egyikhez is kötné magát. R á d u l y János nem véli szüksé-
gesnek a bizottmány kiküldését, hanem a gyűlés tanácsko-
zása alapjául püspök ö excellentiája programmját fölvétetni 
kéri. M i k ó Mihály a bizottmány kinevezését pártolja, vala-
mint G r o i s z Gusztáv is, ki egyúttal a ministeriális rende-
letet fölolvastatni kéri s egy negyedórai szünetet ajánl a bi 
zottmány megválasztására. Elnök ő exá ja felelvén Berzen-
czeinek, a görög katholikusok meghívását nem tartja lehetsé-
gesnek, minthogy külön püspöki hatósághoz tartoznak. Jósi-
ka Lajos báró beszédjére hangsúlyozza a püspöki jogható-
ságot nemcsak a jus in sacra, hanem a jus circa sacra-t ille-
tőleg is. Kifejti, hogy nem tarthatjuk példányképül a prot. 
consistoriumokat. A kath. egyházban a hatalom nem alulról, 
hanem felülről származik. A hivek mint védők lépnek az 
egyházi ügyek kezelésébe, a püspök és a papság nélkül nem 
rendelkezhetnek, azért velők együtt kell müködniök. J a k a b 
Bogdán ellenében megjegyzi, hogy sajnálná, ha a kikül-
dendő bizottmány csak annyira becsülné programmját, hogy 
azt ha akarja , tekintetbe veszi, ha nem pedig nem. Végre ki-
mondja egy 20 tagu bizottmány kiküldését b. Jósika Lajos 
elnöklete alatt. Jósika Lajos b. ő excája védi elmondott elveit. 
Az egyháznak vannak világi érdekei is. Ezekben nem szük-
ség a papságnak túlsúlyt engedni, mert ez neki többet ártana 
mint használna, veszélyeztetvén a hivek bizalmát. A hivek 
csak e téren mozoghatnak ; de itt helyet kell nekik engedni, 
hogy kötelességüket teljesíthessék. A bizottmány minden 
esetre fontolja meg ő excája tervezetét ; de engedje meg ő 
excája, hogy arról szabadon adhasson véleményt. J akab Bog-
dán nem akarta püspök ő excája tervét kisebbíteni, fölötte 
véleményt nem mondott, csak a bizottmánynak kért szabad 
kezet. Horváth J. a ministeri rendelet felolvasását sürgeti. 



Püspök ö excája kimondja, hogy olvastassék föl, egyszers-
mind ecsetelvén pápa ö szentsége szomorú helyzetét, hódoló 
föliratra szólítja föl a gyűlést, mi éljenekkel fogadtatik. Rá-
duly János a fölirat elkészítésére püspök ő excellentiáját véli 
megkérni. B é 1 d i Gergely ö excája indítványát pártolja, csak 
azt akar ja , hogy kivitele a gyűlés végére halasztassék. Hor-
váth János sürgeti a ministeri rendelet fölolvasását. Veszely 
Károly jegyző fölolvassa. Jakab Bogdán ő Felségéhez hódo-
latteljes köszönő föliratot, Eötvös József báró minister úrhoz 
hasonlólag köszönő feliratot indítványoz. Elfogadtatik. Groisz 
Gusztáv szavazatszedö bizottmányt indítványoz. Püspök ő 
excája kinevezi a bizottmányt. Az megkezdi működését. A 
kolozsvári urak gyűlés közben szavazó czédulákat osztogat-
tak ki, melyre föl voltak irva : Andrásy István, gr. Béldi 
Ferencz, Betheg Imre, Berzenczei László, Bocskor Mihály, 
Csató József, Groisz Nándor, Jakab Bogdán, Keserű Mózes, 
Horváth János, Mikó Mihály, Nagy Lajos, Pap János, Pánczél 
Joákim, Ugrón Lázár, Sántha Imre, Salamon Alajos, Simon 
El., Simon End., Veszely K., kiket hevenyében a gyűlés 
szótöbbséggel meg is választott, s aztán eloszlott.(E. I. Hetilap.) 

ROMA, febr. 4-én. Gyertyaszentelő ünnepe, mint ren-
desen, az idén is nagy fénynyel ületett meg templomainkban. 
Az 1803-ban megnyitott fogadalom folytán az ünnep előnap-
ján szigorú böjt tartatott a hívek által, az ünnepi mise után 
pedig hálaadó „Te Deum" énekeltetett sz. Péter templomában 
Roma csodálatos megmentéseért az 1703-ki földindulás alkal-
mával. Kevéssel 10 óra előtt a szentatya kíséretével lejött a 
vaticáni főtamplomba és a Piéta kápolnájában felölté a szei-' 
tartási ruhákat. Innét a romai prelatura, a basilicai gyóntatok, 
az infulás apátok, trónálló püspökök, bibornokok kíséretében 
a sedes gestatorián ülő szentatya trónjához ment. Megáldván 
a gyertyákat, a bibornokoknak, püspököknek, a diplomatiai 
testület, és a romai főpapi testületek két két tagjainak maga 
nyujtá azokat, a többit a pápai szernökök osztogatták azok-
nak, kik a bevett szokás szorént erre igényt tarthatnak. — 
Ezelőtt a gyertyák kiosztását egészen maga végezte a pápa, 
de néhány év óta, hogy a szertartás fáradalmai megrövidíttes-
senek csak részban végzi. Ugyanezen okból az idegenek sem 
bocsáttattak a gyertyák fogadására és a körmenetbeni részvé-
telre, ők az államtitkár vagy ő szentségének háznagya (ma-
jordomus) közvotitése által csak a szertartás végeztével kap-
tak ajándékban a pápa által megszentelt gyertyákat. A kör-
menet visszatérvén amint a pápa ismét helyet foglalt trónján, 
az ünnepi nagymisét Reisach bibornok énekelte, az utolsó 
evangélium után pedig pápa ő szentsége csengő erős hang-
jával az Ambrus-féle hálaadó hymnust intonálta. Visszatérvén 
palotájába a trónteremben leülve fogadta a nagyobb és kisebb 
basilikák, egyházak, társulatok, növeldék, és egyéb inté-
zetek által felajánltatni szokott gyertyákat, melyek néha 15 
— 20 fontnyi súlyúak, festmények és egyéb ékességben gaz-
dagok, és amelyeket a pápa később szegényebb templomok-
nak és zárdáknak, vagy általa kiszemelt egyéneknek szokott 
kiosztani. Több lapok azon hírt hozták volt, miszerént a ka-
rácsonykor megáldott kard és f'öveg Napoleon császárnak 
küldetett volna. Ez nem való, mert nevezett — több év óta 
ugyanazon — tárgyak a sixtinusi kincstárban vannak letéve. 

— An li az arany rózsát illeti, az a spanyol királynénak fog 
küldetni. Az azt rejtendő szekrényke már készül.— Szólottak 
a sajtóban a franczia császár és spanyol kormány között kö-
tött conventióról, melynél fogva Spanyolország a szentszék 
védelmére esetleg 25,000 embert adand. Ugy látszik az ajánlat 
tekintve a várható bonyodalmakat, bizonyos eshetőségekre, 
és bizonyos határok között csakugyan elfogadtatott volna. 

PADUA, febr. 7-én. Mult levelünkben idézvén a bizo-
nyosan nem gyanús paduai hivatalos lap jelentését a január 
utolsó napján történt gyalázatos eseményekről, értesítettük 
olvasóinkat. Most kiegészítjük tudósításunkat közölvén né-
hány hivatalos okmányt is. A jó szellemben szerkesztett „Ve-
netto cattolico" czimü lap febr. 3-ki számában, egy paduai 
febr. 1-én kelt levélben következőleg tudósít : — „Tegnap 
kellett volna a szentatya rendelete szerént minden plébániai 
templomban az egyház szükségeiért, és egyúttal hálaadó 
triduumnak Paduában is megtartatni. De tudja meg a kath. 
Itália, a polgáriasodott Europa, és az egész világ, hogy ná-
lunk már imádkozni, Istent imádni sem szabad többé. Tem-
plomaink az ördög által uszított őrjöngök ezrei által, füttyök, 
orditások között megtámadtattak, a papok bántalmaztattak, 
a legméltóságosb Oltáriszentség is istentelen módon sértetett. 
Megtudván a deákok, és exgaribaldisták a triduum megtar-
tására felhivó rendeleteket, azt koholták, hogy ez a mentanai 
csatáérti hálaadó isteni tisztelet. Tegnap már a reggeli órák-
ban a kereskedők kirakataiban felhívások voltak szemlélhe-
tők, melyek a deákokat és garibaldistákat ellenmüködésre, és 
a triduum meggátlására szólították föl. A nép tömegesen tó-
dult akirakatokhoz e meghívók,fölszólitások olvasására,melye-
ket le is másoltak, a rendőrök pedig és a karabélyosok néz-
ték, és hallgattak. Három óra tá jban, a nem tudni mi okból, 
a loczkéktöl fölmentett, szabadon bocsátott deákok sorakoztak 
az utczákon, téreken és egy 800— 1000 főnyi csapat vad lárma, 
ordítás és füttyök között rontott a székesegyházba, ördön-
gösök dühével kiáltván : éljen Garibaldi, halál a pápának, 
halál a papokra ; és elkezdették szentségtörő morényeiket. 
Belekapaszkodtak az oltárokba, leverték a gyertyatartókat, 
eloltották a gyertyákat, letépték az oltárterítőket, és gúnyok-
kal, szidalmakkal illettek néhány papot, és kanonokot. A 
dómban elkövetett istentelen tetteket hasonlók követték a 
karmeliták és sz. Ferencz templomában, hol az imaszékeket 
törték össze, szintúgy a szerviták, Dániel és András templo-
maiban. Szt. Lucza templomában, hol triduum nem tartatott, 
este ezer átkozódások között betörték az ajtót. Szent András 
temploma ajtófüggönyeinek foszlányait az utczákon hordották 
körül vad orditások között. De legborzasztóbb az, mi a pap-
növelde templomában és a növeldében történt. A dühös csorda 
erővel betörte az ajtókat, és berontott a templomba, hol a 
semináristák tá r ták az ájtatosságot. A növendékek a hirte-
lenül történt betörésre az oltár körül sorakoztak, melyen a 
szentség ki volt téve. A növendékek és betörök közötti rövid 
tusa után egy áldozár legalább a szentséget megmentendő az 
oltárra készült föllépni, de ekkor a templom közepéből jövő 
hangok fenyegették, és ő visszalépett, miközben a fejek fölött 
a levegőben revolvereket és késeket mutogattak. Erre egy 
noveldei tanuló fölugrott az oltárra, fogta a szentséget, szaladt 
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a rector szobájába, itt letette, és néhány társával őrizte a 
szoba ajtaját. A pusztítás által elkövetett kár felrúg 2500 
franknyi értékre. A templomból a dühöngök gyertyákkal, 
botokkal fölfegyverzetten betörtek a növeldébe, ütlegezték a 
növendékpapokat, letépvén rólok a ruhát, ugy hogy még ma 
,is többen közölök viselik a sebeket. Képzelhető az iszony, és 
félelem, melyet a szentségtörő merénylet okozott. Es a ható-
ság ? A történtek után négy órával jöttek kérdezni, mi tör-
tént ? A hatóság mindent meggátolhatott volna, de semmit 
sem tőn. Páratlan gyalázat. Tegnap este a színházban avval 
kezdettek, hogy nagy zaj között biretumokat, és más a pap-
növeldében szedett tárgyakat dobtak föl kiáltván éljent Ga-
ribaldira és halált a pápára. A késő órákban fegyver alá szó-
littattott a nemzetőrök egy része, kik ugy, mint a karabélyo-
sok és városi őrök néhány befogatást eszközöltek. A város még 
ma is izgatott, a deákok a főnöki épület előtt ordítottak, egy-
szóval ők a város urai, noha katonák vannak helyben, és 
négyszáz nemzetőrnél több a városban. Mára, hogy a papok 
elleni gyűlölet még ha lehet fokoztassék, a színházban ily 
czimü darabot játszanak : Galileo Galilei, vagyis a papoknak 
gonosz inquisitiója Romában. A szinlapokon kivül a szokottnál 
nagyobb betűkkel hirdetik minden sarkon a darabot. A ha-
tóság megengedi mindezt. De nézzük az okmányokat, me-
lyek elseje : 

A z e g y e t e m i r e c t o r b e s z é d e a t a n u l ó k -
h o z . Örömmel látlak titeket körülöttem gyülekezni, és kü-
lönösen e helyen, hol a történetről szólván, annyiszor kell ki-
kelnem Roma világi hatalmának cselszövényei, és az általa 
használt politika ellen : zavarokat és botrányokat idézi-i elő, 
hogy aztán a hivőknek mondhassák, hogy az ellene intézett 
támadás harcz a vallás és egyház ellen. A dóm terén fölszó-
lítottalak benneteket oly magaviseletre, mely méltóságunk-
kal megférő, és megegyez a szabadság azon használatával, 
melyet kiki tiszteletben kiván tartatui hivatala teljesítésében. 
Azután kértelek benneteket, hogy kövessetek engemet ide 
az egyetemre, mely az egyedüli hely, hol szabadon adhatunk 
kifejezést érzelmeinknek. És ti követtetek engem. Midőn a 
bizalom e tényeért köszönetet mondok, fölszólitlak újra, hogy 
tartsátok meg azon komolyságot, mely nevetek díszének meg-
felel, és lia ellenségeink ingerléseire felelni szükséges, tegyé-
tek e helyen bizottmányt választván, mely velem tanácskoz-
zék a módról, melylyel egyetemünk falai között ülhessük meg 
emlékét az olasz szent ügy áldozatainak. 

Igy nem fogtok eleget tenni ellenségeink szándékának, 
kik zavart támasztanak czéljaik elősegítésére, és ujabb jelét 
adandjátok a benneteket lelkesítő gondoskodásnak : meg-
őrizni a tanulói és az olasz név dicsőségének és tiszteletének 
szeplőtelenségét. 

A p a d u a i h e l y h a t ó s á g k i á l t v á n y a . Polgá-
rok ! A politikai mozgalmak komoly napjaiban az egyhá-
zakban tartandó egyik vallási ünnepély mélyen megháborí-
totta nemzeti érzelmünket. A hatóság sajnálja, hogy nagyobb 
tiszteletben nem tartatott a legdrágább ügyünk iránti köte-
les tekintet, de ugyanekkor nem lehet nem kifejezni a sajná-

latot, hogy a fölidézett ellenhatás oly módon nyilvánult, me-
lyet a törvények és a város méltósága tiltanak. A nyert biz-
tositások reménylenünk engedik, hogy ama vallási ünnepély 
nem fog továbbra megtartatni, és azért a hatóság bizik ab-
ban, hogy a rend városunkban nem fog megzavartatni. Em-
lékezzünk meg arról polgárok ! hogy mennéL nagyobb lesz 
előttünk egy szabad törvény és mindannyink jogainak tisz-
telete, annál biztosabban fogjuk elnyerni nemzeti vágyaink 
teljesülését. Padua, febr. 1. 1868 a syndicus : Meneghini. — 
A harmadik okmányban ugyan kevésbbé van valami, mi iz-
gatónak, vagy sértőnek találtathatnék ellenünk, mint a kö-
zölt kettő, de a főnök (prefetto) kiáltványában is föllelhetők 
a „mindig nemes és nagylelkű"' ifjúságnak hizelgő kitételek. 
Mindenek fölött pedig kárhoztatandó azért, mert semmit sem 
tőn a zavargók megfékezésére. 

VEGYESEK. 
— Afm. herczeg-primás két bukovinai magyar fiu isko-

láztatására 300 frt , s ezen kivül 9 magyar ifjú számára isko-
lai segélydij gyanánt évenkint összesen 1600 frtot resolválni, 
a székesfehérvári kisdedóvodák megalapítására pedig 500 
frtot kegyeskedett adományozni. (P. H.) 

— P o r u b s z k y József egri tanár urnák avatott tollá-
ból igen jeles röpirat jelent meg a polgári házasságról. Kimutat-
tatik : mily alaptalanok az érvek, melyekkel a polgári házas-
ság behozatala támogattatik, ellenben mily igazságosak az 
okok, melyek miatt az egyház azt tiltja, söt kárhoztatja. Ha 
napjainkban a hitélet terén még adnának valamit okokra, 
érvekre, ezen értekezés maga elegendő lehetne a polgári há-
zasság kérdésének örökös száműzésére. 

— A „Szent keresztúti intések" Körész Kelemen, sz. 
Ferencz szerzetbeli atyától igen üdv"s szolgálatot tehetnek 
a keresztúti ajtatosság vezénylőinek. Kaphatók 50 kron. 

— O szentsége a mult napokban 200 romai és idegen 
hölgyet fogadott, kik kijelentették, hogy a szentatya brevéje 
által kárhoztatott fényűzést, és kevésbbé helyeselhető divatot 
kerülni fogják, és másokat is illendőbb öltözékre fognak ser-
kenteni. A hölgyek érzelmeit Lancellotti lierczegasszony Al-
dobrandini herczeg leánya tolmácsolta. A szentatya örömmel 
fogadta az ünnepélyes nyilatkozatot, valamint azon különféle 
egyházi készleteket is, melyeket a hölgyek lábaihoz raktak 
a garibaldiánusok által kifosztott templomok számára. 

— A kölni kath. gyülekezetben határozattá lőn, hogy 
a pápának világi fejedelemsége elkerülhetlenül szükséges 
annak függetlenségére, és hogy ebbeli joga mindaddig sér-
tettnek tekintendő, mig ismét mindazt vissza nem kapja, mi 
tőle elraboltatott. Ezen határozat kath. jelmondatnak kiálta-
tott ki, és a jelenlevők mindnyájan kötelezték magokat, ezen 
irányban teljes erőből működni, az ellenkező nézetek ellen 
harczolni, és az egyházi államra nézve egyedül ezen nézetet 
érvényesíteni mint igazat és jogosat. 

Kegyes adakozás. 

A nagyváradi 1. sz. egyházmegyei hivataltól : 
a keleti keresztények fölsegélyésére . . . 3 8 fr . 9 kr 
a sz. sir őreinek . . . . . . . 21 fr. 60 kr 
a sz. gyermekség-társulatnak . . ., . . 13 fr 77 kt 
a Bulgáriában lakó magyarok részére . . . 1 0 fr. 80 kr 
Az afrikai és amerikai missiókra begyült adakozások az illető bé-

csi egyleteknek küldettek föl a t. hivatal által. 

_ Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomd ájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a . 
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TARTALOM : Fogarassy Mihály beszéde. — A böjt-
ről. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Fogarassy Mihály 
püspök « nagyméltósága megnyitó-beszédje az erdélyi 

rom. kath. státus-gyűlésen. 
(Febr . 9-én 1868.) 

M é l y e n t i s z t e l t s t a t u s - g y ű l é s ! 
Sz.-István első apostoli királyunk által alapított 

erdélyi egyházmegyénknek három korszakra oszt-
ható történelme arról tanúskodik, hogy anyaszent-
egyházunk a Magyarhon azon földterületén, melyet 
régebben is Erdélynek neveztek, a szent korona 
apostoli jogara alatt addig élte nagysága s üdvös 
hatása első dicső korszakát, mig Erdély maga a po-
litikai elszakadás szerencsétlen korszakába nem lé-
pett. Egyházunk ezen első korszakának nagyszerű-
ségét, lia arról a honi és egyházi történelem évlapjai 
nem tanúskodnának is, mutatják a fennmaradóit, az 
idők vasfogával máig is daezoló monumentális tem-
plomok, melyeket az egykor virágzó erdélyi egy-
házmegye Isten dicsőségére emelt, emelni elég hit-
buzgósággal, anyagi erővel birt. Tanúskodik róla 
székesegyházunk, melynek magasra emelkedő bol-
tozata alatt s áldozó sz. oltára előtt az. Úrnak vilá-
gosító szent kegyelmét e gyülekezetre elébb leesdet-
ttik ; tanúskodik maga ez a püspöki lak, mely a, haj-
dani nevezetes Alba-Júliának enyészetét túlélte, s a 
száműzött erdélyi püspök utódait, megyénknek 155 
éves árvasága után, törvényes örököseit befogadta. 

Megyénk második korszaka romlásának szomo-
rú képét. tünteti előnkbe. A miket róla az erdélyi 
törvényhozás törvénykönyvébe igtatott, sirlialmai-
nak feliratai gyanánt jelentik előbbi dicső életének 
erőszakos megszüntetését. Az anyaszentegyház fenn-
maradását biztosító Isten-ember könyörülő jóságá-
nak kell köszönnünk, hogy a vallásújitás akkori ro-
liamárlatában több bérezvédte községek s néhány 
magasabb rangú családok hitszilárdsága megyénket 
a végenyészettől megmentette, hí korszakban az 

anyaországtól és az egyetemes keresztény egyháztól 
elszakadt Erdély a folytonos belviszályok s a külel-
lenség gyakori betöréseinek csata-piacza volt. A 
száműzött katholicismussal együtt költözött el innen 
a béke angyala s lépett előtérbe az uralkodásvágy 
ördöge. De ez ősliitben megmaradt kisded hu nyáj 
a magyarhoni kath. egyházhoz, hol főpásztorai tar-
tózkodtak, annál szorosabban fűződve, ezen szomorú 
időszak alatt is keble meleg érzelmein hordozta az 
anyaországhozi ragaszkodását s azon reményt, hogy 
a szakadás megszűntével szenvedéseinek s lealázta-
tásának korszaka véget ér, s erélyes kitartásának 
jutalmául, midőn ismét a magyar szent koronát fe-
jén hordozó és jogarát jobbjában tartó Erdély feje-
delmének alattvalói hűséget esküdendett : egy har-
madik örvendetes történelmi korszaknak kapui nyil-
nak fel előtte, mely alatt ismét azon állásra küzd-
heti fel magát, honnan elvesztett jogait visszaszerez-
ze s fentartásának s ú j életfejlődésének eszközeiről 
gondoskodjék, és e korszak ismét másfél század 
hosszú folyamán terül el s a szent törekvések dicső 
és áldásos mozzanataiban nem szűkölködik. 

Egyházmegyénk e harmadik korszakának is 
alkonyához jutottunk. A nem rég átélt események 
hatalma, a társadalmi viszonyok s politikai kormány-
zat eddig fennállt rendszerében változásokat hozott 
létre, melyek az egyházi kormányzat módosítását 
teszik szükségessé ; módosítását mondom, mert annak 
Istentől rendelt kormányszervezete nem változható 
alapokra lévén fektetve, lényeges átalakulás alá nem 
jöhet. Előttünk tehát, mélyen tisztelt státus-gyülés, 
anyaszentegyházunk ujabb jogviszonyai megállapí-
tásának fontos feladata áll. Egyházi autonómiánk 
megszilárdítását s kiterjesztését oly eredménynyel 
keilend megalkotnunk, miszerént egyházpolitikai ál-
lásunk a többi vallásfelekezetek mellett sem hátrá-
nyosabb ne legyen a mostaninál, sem belkormány-
zatunk tekintélye, egyházi s iskolai intézményeink 
emelkedése csökkenést ne szenvedjen, sőt inkább 
vallásbuzgóságunk és a közérdekeltség felkeltésével 
ezek oly lendületet nyerjenek, mely által az erdélyi 
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megye az egész világra terjedő katholikus egység 
kapcsolatában, valamint Krisztus egyetemes egyhá-
zának minden kegyelmében, dicsőségében, és szen-
vedéseiben részes: ugy legyen méltó az igazságot 
hirdető, isteni és emberi jogokat védő, a keresztény 
civilisatiót megalkotó, abba nemzetünket is befoglaló 
és a pogány ellenség dúlásai közt oltalmazó és se-
gélyező romai közönséges anyaszentegyháznak tet-
szésére és szeretetére. 

Ugyanis a rom. kath. anyaszentegyház akár a 
hitszakadás clulta fel egységét, akár a polgári hata-
lom zsarnoksága törekedett elnyomni szabadságát és 
jogait, mindig megtudta tartani mind Istentől vett 
hit- és erkölcstudományának sérthetetlen épségét, 
mind apostoli eredetű szervezetének fokozatosságát, 
mind pedig változatlan alapokon álló kormányzatá-
nak szorosan egyházi jellemét. Az ezek megrontá-
sára törekvő mozgalmak alatt azok lezajlása után 
teendői iránt nem habozott tanácstalan kétkedésben, 
nem ejtette el a kormányrudat s nem tévedt el ma-
gától az isteni Mestertől kijelölt s tizennyolcz század 
liosszu folyama alatt követett egyenes útról. A pol-
gári társadalom terén s a politikai kormányformák-
kal szemben mindig önmagában találta fel békés 
megférhetésének és szilárd állásának eszközeit, s^lia 
szükségét érezte időszerű reformok általi javítások-
nak, nem másoktól kért arra nézve tanácsot és ja-
vaslatot, hanem saját isteni szellemétol, az őt tanai 
és intézményeiben csalhatatlanul kormányzó Lé-
lektől. 

Nincs okom kételkedni azon, hogy most is, mi-
dőn egyházunk szabadságát s annak önálló kor-
mányzatát a társadalmi ujabb alakulások terén és a 
kormány irányában ugy, mint saját egyházmegyénk 
belső területén szilárd és tartós alapokra kivánjuk 
fektetni, e tiszteletre méltó nemes gyülekezetben is 
szintazon egyházi szellem fogja vezénylem tanács-
kozásainkat s megérlelni határozatainkat. Erről biz-
tosit engemet a meleg részvét és fellelkesedés, me-
lyet intézkedésünk előhire az egész országban s azon-
túl is felkeltett ; a készség, melylyel tisztelendő pap-
ságunk s legkedvesebb hiveink nagy tekintélyű vá-
lasztottjai, kiket itt a szeretet megáldó szavaival 
szivem mélyéből üdvözlök, daczára a téli utazás 
kellemetlenségeinek megtudván főpásztori hívásun-
kat, ősrégi püspöki székünk városába eljöttek, hogy 
itt velünk értekezve és tanácskozva körvonalozzák 
alapzatát egyházmegyénk autonómiájának s e te-
kintetben egyházunk u j aerája megnyitásának ün-
nepét a püspöki megye központján megüljék. Bizto-

sit továbbá az ez érdemben értekező' és intézkedő 
nmltgu magyar püspöki karnak bölcs és tapintatos 
eljárása. Az erdélyi egyházmegye nyolcz század óta 
a magyar hierarchiához fűződve összeköttetését és 
kormányzati egyformaságát avval mindig fentartotta 
és féltékenyen megőrizte, — az egyházi önkormány-
zat kérdésében is csak annyiban térhet el tőle, meny-
nyiben azt külön tartományi helyhezete fogja kí-
vánni. Biztosit felséges urunk királyunk legfelsőbb 
előre kijelentett szánd oka és akarata s magas kor-
mányának az egyházak szabadságát tiszteletben 
tartó fenkelt nézete. De leginkább biztosit az, hogy 
a Jézus szent nevében vallásos érzülettel megkez-
dett s egyházias szellemben folytatandó munkára 
leszáll Istennek minden jóakaratot megszentelő ál-
dása. 

Én tehát mint e m egyének méltatlan főpásztora, 
kit az isteni gondviselés, hogy a kath. anyaszentegy-
ház kormányzásában az ő ereje és őrködése annál 
feltűnőbb legyen, eszközül helyezett épen azon idő-
ben az erdélyi püspöki székbe, az Atya, Fiu és a 
Szentlélek egy Isten nevében megnyitom a gyűlést 
és megkezdem annak tanácskozásait. 

Nagy horderejű, 260,000 erdélyi kath. feleink 
üdvére, lelki, szellemi, s több tekintetben még anyagi 
jólétére is beható munkához fogunk. Egyházmegyénk 
megszélesbitett kormányszervezete alapjainak lera-
kásához. — Egyházunk szabadsága s függetlensé-
gének lényeges kérdéseit nemcsak elméletben kell 
megvitatnunk, ami könnyebb, de ugy kell megol-
danunk, hogy az az életbe is átmehessen és benne 
az oliajtott czél eléressék, ami már több megfonto-
lást kiván. Nem állunk politikai törvényhozás terén ; 
nem tartunk akadémiai vitatkozást; mi az isteni 
bölcseség által szervezett, örök igazságokon nyugvó 
s tizennyolcz századok fergetegeit kiállotta közön-
séges anyaszentegyháznak fiai vagyunk ; annak tu-
dománya, bölcsészete s törvényei a mieink, melyek-
nek öntudatával minden felmerülő kérdést könnyen 
megoldhatunk ; de a melynek törvényétől eltérve a 
különböző tanok szelétől ide s tova fognánk hányat-
tatni. 

Mielőtt tehát a munkához fognánk, számba kell 
vennünk az útba vezető, irányadó és sikert biztositó 
vezérelveket ; körvonaloznunk a tanácskozás tüzetes 
feladatát; kijelelnünk a határokat, melyeken túlter-
jedni katholikusokhoz sem illő, sem megengedhető 
nem volna. 

Ugy hiszem, hogy kath. egyházi gyűlés előtt 



nagy ray ágy ás, önzés gyanújába nem esem, ha leg-
előbb is e tiszteletre méltó gyülekezet figyelmét a 
megyét kormányzó püspök joghatósága megfonto-
lására terelem. A kath. anyaszentegyházban az egy-
házi hatalom a püspökben összpontosul, kitől, mint 
vízforrásból a folyam, a megyében tovább terjecl. A 
püspöki joghatóság nem szorittathatik egyedül csak 
vallási és papi ügyek kormányzatára : az egyházi 
kormányzat alá tartozó mindennemű ügyben és ügy-
höz neki hozzászólása van. Ilitelveink szerint tehát 
nemcsak a j u s i n s a c r a az, a miről a püspök 
rendelkezhet ; hanem a j u s c i r c a s a c r a is tulaj-
donképen az ő hatáskörébe esik. A tőlünk 300 év 
előtt elszakadt protestáns egyházakban ezen isteni 
és apostoli intézkedés ellenére a kormányhatalom a 
népre átruháztatott és tőle száll által egyes az egy-
házi ténykedést végző személyekre, kiktől azt vissza 
is veheti. A protestánsoknál tulajdon papi rend és 
papi hatalom nem létezvén, az egyházi hatalom kü-
lönbség nélkül papi és világi tágok által ugyanazon 
eredeti joggal gyakorolható, valamint hogy gyako-
roltatik is. Ezekből már látható, hogy a kath. anya-
szentegyházban, midőn az önkormányzatnak alaki 
elrendezése forog szóban, a protestáns consistoriumok 
kormányrendszerét utánozható egyházkormányzati 
mintának nem tekinthetjük. 

Nálunk az egyházi ügyvezetést a vegyes ter-
mészetitekben sem lehet egészen seculárizálni ; itt a 
világiak mint fiak segitik az atyát a háztartásban, 
gyámolitják és támogatják a házi bajokban, védik 
és oltalmazzák szabadságát és függetlenségét, őrzik 
javait és jogait a megtámadók ellen, de egy magukra 
püspök és papság nélkül az egyházban és ahoz tar-
tozó intézmények körében nem rendelkeznek. 

A politikai kormány, mig a kath. egyház vé-
delmét vállalta magára és a kath. hitvallást saját 
állami vallásának tekintette, egyházi ügyekben mint 
olyan az illetékességen túl is befolyást gyakorolt, 
mely sokszor nyomasztóvá is vált. Ezen protectorá-
tust mintegy önkényt felmondván s a vallások kö-
zött a politikai különbséget megszüntetvén, anya-
szentegyházunk is bizalommal fordul saját fiainak 
támogatásához és jogosan számit segedelmükre. Örö-
mest fogadja be őket az egyházi kormányzat körébe ; 
de nem mint külön és kívülálló tényezőket, hanem 
mint vele egyesült egyháztagokat. 

Azon több ízben hallott panasz, hogy a kath. 
hierarchiai rendszer a világiak befolyását egyházi 
dolgokban meg nem türi, inkább tapasztalt eddigi 
részvétlenségök mentésére volt kigondolva, vagy az 

eddig fennállott egyházközi viszonyok téves felfogá-
sából származott. Nem a hierarchia szoritotta le vi-
lági férfiainkat az egyházi térről, hanem a politikai 
kormány, mely az egyház patronátusával megbizott 
kath. fejedelmek nevében az egyháztól nyert jogo-
kat sokszor az egyház szabadságának kárára és nagy 
hátrányára gyakorolta. Midőn világiak vesznek részt 
az egyház ügyeinek elintézésében, külön pártot nem 
képeznek; egyházunknak fő jelleme mindenben az 
egység, melyet megosztani nem lehet, de a melyben 
mindenkinek illő munkaköre meg van. 

Mikép az Ur a maga szőlőjébe, mely az egyhá-
zat példázza, a nap különféle óráiban küldé el dol-
gosait s még estenden is felszólitá a hivalkodókat, 
hogy azt mivelni menjenek : ugy anyaszentegyhá-
zunk a jelen válságos időben a szorgalmas és foly-
tonos művelést igénylő Ú r szőlőjébe szólitja világi 
fiait, hogy papi munkásaival együtt fáradozzanak 
annak jó karban tartásán és gyarapításán, s lia jól 
végzendik későn kezdett munkájukat, az egész álló 
nap dolgosainak jutalmára teszi őket érdemesekké. 

A világi kath. kivek részesítése az egyház kor-
mányzatában nem áll csupán a jog és hatalom ré-
szességében, hanem az egyház védelmének, pártolá-
sának, vagyona megőrzésének, jogai fentartásának 
kötelmét szabja elibök, különösen most, midőn az 
álbölcsészet s az anyagiasság uralma azt mindenfe-
lől megtámadta. Óvjon meg minket attól a kegyes 
isteni gondviselés, hogy az erdélyi státus-gyűlés akár 
most, akár jövőben az egyházi hatalom feletti oszto-
zódás keserű versengését idézze elő, s a bár külső 
állapotra nézve papi és világi rendre osztályozott fiak 
a legjobb védszer feltalálásában elleneink örömére 
megegyezni ne tudjanak. 

A böjtről. 
(Vége.) 

Dr. L. ur a böjti törvényt továbbá azért óhajtja fölfüg-
gesztetni , inert : „oly törvények, melyeknek léte csak az 
által nyilatkozik, hogy megnem tartatnak, valamennyinek 
tekintélyét ássák alá." Ez állhat a civil törvényekre nézve. 
Mert ha a polgári hatóságnak nincs annyi anyagi ereje, hogy 
törvényét végre tudja hajtani, — mindenesetre nem tisztelet-
ben, hanem csak megvettetésben fog részesülni az engedetle-
nek részéről. De nem áll az egyházi s különösen a böjti tör-
vényre nézve. Nem először, mert a böjti törvény még mind-
inkább nyilatkozik a meg- mint meg nem tartás által ; nem 
másodszor, mert kiki tudja, hogy az egyház törvényeinek — 
kivéve, melyeket a polgári hatóság külső társadalmi viszo-
nyok miatt védelme alá vesz — nem pandúrok által szerez 
érvényt, hanem a tiszteletben tartásra csak is a lelkiismeret-
ben kötelez ; itt pedig a törvényszegés bűne nem fog büntet-
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lenül maradni, mert minden józanul gondolkozó meg van győ-
ződve és tudja, hogy az a hatalmas Biró ott főn, ki az egy-
háznak azt mondta : ki titeket megvet, Engem vet meg — a 
megvettetést mindenesetre meg fogja torolni. Ja j annak, ki 
ezen executiónak alá fog vettetni ! Ha nem féltjük az isteni 
tekintélyt, s nem törülhetjük el törvényeit — noha nem ke-
vesebb megvettetésben részesülnek, mint az egyházéi — ne 
féltsük az egyház tekintélyét sem, fen fogja tudni tartani az ; 

kinek ajkairól hallottuk a biztositó szavakat : íme Én vele-
tek vagyok minden nap a világ végéig1). Az egyház minden-
esetre körültekintő, tekintélyével vakmerőn nem játszik ; az 
idők és körülmények kivánalmaihoz képest sok tőrvényt mó-
dosított, változtatott vagy egészen megszüntetett. Igy módo-
sította — és pedig annyira, hogy mi ma már csak lényegét 
birjuk — a böjti törvényt is. De, hogy egészen feladja e tör-
vényt, azt nem kívánhatjuk, nem is várhat juk tőle. Mert nem 
csak az egyház, hanem főkép az Evangelium int bennünket, 
hogy szemeinket az égre emeljük, testünket fékezzük, a lélek 
szolgaságába vessük, biinös vágyainkat megfenyítsük. „Sa-
nyargatom testemet és szolgaságba vetem, nehogy midőn 
másokat tanítok, enmagam elvettessem" 2). „Annak okáért 
atyámfiai ! nem a testnek vagyunk lekötelezve, hogy a test 
szerént éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok ; ha 
pedig a lélek által a test cselekedeteit megöldöklitek, élni 
fogtok" mondja a nemzetek apostola 3). És e szükséges sanyar-
gatásra mi alkalmasabb, mint a nélkülözés, böjt és önmegta-
gadás ? A régi s oly szigorú vezeklési törvényeket az egyház 
megszüntette, s csak a böjtöt tartotta meg ; szüntessük meg 
most a böjti törvényt is — s mit fog helyébe ajánlani Dr. L. 
u r ? A böjtöt csak mint tanácsot? Er re következőleg felel 
Martinet : „Ha érzéki vágyaink sanyargatása vallási köteles-
ség" — mint valóban az — „belőle önkényt következett az 
egyházra nézve a kötelesség azt szabályozni. Ha e tárgyban 
minden egyes buzgóságához alkalmazkodott volna, mi lett 
volna ennek következménye ? A lanyhák, vagy is a többség 
soha sem talált volna sem időt sem módot a törödelmezésre. 
A buzgók pedig soha sem tudván megnyugodni, mindig azt 
hitték volna, hogy ebbeli kötelességöknek eleget nem tettek. 
Egy általános törvénynél bölcsebb intézkedés tehát nem is 
képzelhető, mint a mely egyfelől az egyik részt tunyaságá-
ból fölverje, más felöl pedig a másik oldal túlfokozott buzgal-
mát mérsekelje" 4). Törvény által kötelezte az egyház hiveit 
a böjtre azért, mivel a testsanyargatási buzgalom idővel ha-
nyatlott, mivel sokan vonakodtak követni Jézus és az Apos-
tolok példáját, vagyis mivel voltak, kik nem akartak böjtölni, 
s ma ugyanazon okból,melyből hozta, felfüggeszsze a törvényt ? 

Végre — mellőzve azt az argumentumot, „hogy ha 
egyszer a törvény a kitűzött czélnak meg nem felel, akkor 
megszűnt létoka," de miután itt világos, hogy megfelel, csak 
meg kell t a r t an i— e r g o ? — a böjtre vonatkozó törvényt 
azért vélné legtanácsosabbnak visszavonni Dr. L. ur „mivel 
igaz az, hogy a törvény bűnt teremt" s „mivel a böjti törvény 
mai nap mindinkább közeledik azon ponthoz, midőn elkezd 
csupán bünteremtö lenni." Bünt teremt ! Ha ezt laicus mon-
daná — még meg volna bocsátható ; de ha pap mondja, mél-

i) Máté 28, 20. 2) Korinth. I. 9, 27. 3) Rom. 8. 12—13. 
4) A kath. katekizmus bölcsészete. Ford. Jánosi G. 273. 1. 

tán meg lehet rajta botránkozni! Valóságos blasphemia ! Mert 
c szerint az Isten legtöbb bünt teremt és teremtett ! . . . Meg-
jegyzendő, hogy a törvény csak alkalom és pedig ártatlan 
alkalom a bűnre, mennyiben természetesen nem lehetne tör-
vényszegés, ha nem volna törvény. „A bün alkalmat vévén a 
parancs által elcsábított engem és ez által megölt" 5) de maga 
a törvény bünt nem teremt ! „Lex peccatum non fecit, sed 
ostendit." Clem. Alex. Ha a törvény bünt teremne ugy magvá-
ban volna rosz. „Scimus autem, quia bona est lex, si quis ea le-
gitime utatur, sciens hoc, quia lex iusto non est posita, sed in-
iustis."6) „Virtus peccati lex."7) „Sed lex peccatum est? 
Absit. Sed peccatum non cognovi nisi per legem." 8) Azonban 
e kérdés a tárgyhoz nem tartozik szorosan, azért — dato 
non concesso — tegyük fel, hogy a törvény bünt teremt. 

Oly siralmas állapotban látja már Dr. L. ur e törvényt, 
hogy csupán bünt kezd teremni ? 

Hát azon „városoktól távolabb eső falukban lakó s a böj-
töt átalán megtartó pór-nép" milliói már nem jönnek számí-
tásba ? Azok böjtjével nem törődik Isten és az egyház? Csak 
a városokban és falvakban lakó és böjtölni nem akaró „hono-
ratiorok" azok, kikre az egyház kiváló figyelmét kiterjeszsze? 
S ha ezeket nem sikerül az érdemszerzés egyik forrásához 
terelni, amazokat is inegfoszsza tőle ? . . . Biz kár annyira ag-
gódni, mintha az egyház maga szaporítaná makacssága által 
a kárhozat fiainak számát ! Igaz sok bünt és büntetést a kár-
hozatban teremt (?) a böjti törvény; de meg lehetünk győ-
ződve, hogy mégis sokkal több erényt és érdemet teremt az 
örök jutalomra. S ha a felhozottokból vissza kellene vonni a 
böjti törvényt, nem sokkal méltóbban részesülne hasonló ok-
ból hasonló sorsban sok más törvény? Például Isten hatodik 
parancsa nem teremt több bünt, mint az egyház harmadika ? 
Bizton mondhatunk igent ! Mert mig az egyház parancsa egy 
hétben csak két nap termi, Isten parancsa bőven termi min-
den nap. Az egyház parancsa csak a katholikusok közt termi, 
de Isten parancsa termi az egész világon minden vallásúak 
közt. Tehát ezt is felfüggesszük ? Természetesen nem, mert 
ezt tenni nincs jogunk : „az isteni szózatra az embernek hall-
gatás a kötelessége" 9). De hát nem látta előre az a mindent-
tudó Isten, mint fogja teremni törvénye naponként a bünt ? 
mint fog a bün fájáról naponként a fajtalanság gyümölcse 
hullani? Nem látta előre, miszerint az emberi vakmerőség 
még arra is fog vetemedni, hogy a törvényszegés könyitésére 
kéj tanyákat rendezzen, hogy igy a testiség minden órában, 
minden perezben akadálytalanulkielégithesse féktelen vágyait, 
vak szenvedélyeit ? Igen előre látta ! S lám Isten a törvényt 
mégis meghozta, el kellett veszni miatta Sodorna és Gromor-
hának, de vissza még sem vonta — sőt a sinai hegyen dörgés 
és villámlás közt megujitotta. Bona est lex, siquis ea legitime 
utatur. Üdvös, hasznos biz a törvény, nem terem az bünt, 
csak az akarat hajoljon meg előtte. 

A böjt nem czél, hanem csak eszköz — de igen üdvös 

5) Rom. 7, 11. 6) Tim. I. 1, 8 - 9 . 
7) Kor. I. 15, 56. 8) Rom. 77. 
") I t t jó lesz még megjegyezni, hogy az egyház szavát sem szabad 

ám ugy fitymálnunk, mint dr. L . ur tán gondolja, mert tudnunk kell, 
hogy az egyház szava által is Isten szól hozzánk. „Ki titeket hallgat , 
Engem hallgat. Luk. 10, 16. 
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igen hasznos eszköz végczélunk elérésére. Mesterünknek 
Jézusnak nem volt ugyan szüksége ez eszközre — mégis 
elment a pusztába, kétség kivül azért, hogy példát adva pél-
dá já t kövessük. Exemplum dedi vobis. Miért is a böjtöt a 
mértékletesség erényének cziinével tiszteljük meg, melyről 
böjti praefatiójában oly meghatón énekli az egyház : Dous . . . 
qui eorporali ieiunio vitia comprimis, mentem élevas, virtu-
lem largiris et praemia per Christum Dominum nostrum. 

Ha csak e világnak aka runk élni, lia életünket Epicu-
rus-szempontból tekintjük, ha azt ta r t juk : ede, bibe comede, 
post mortem nulla voluptas — akkor én is azt mondom él-
vezzünk, soha se sanyargassuk magunkat a böjttel. De ha 
rendeltetésünket jól felfogva azon magasztos szempontból 
t ek in t jük a böjtöt, melyből tekintenünk kell, s melyből az 
egyház tekintetni kívánja : akkor nyűgnek, elviselhetlen te-
hernek „az üdvösség útjáról elhengerítendő akadály kőnek" 
neveznünk nem szabad. Az üdvösség ut ja nem ok nélkül oly 
göröngyös. Oly boldogság, melyet szem nem látott, fül nem 
hallott, semmittevés- vagy épen dobzódásért nem fog megadat-
ni, — azért küzdeni kell, arra érdemeket kell szerezni. Mikép 
küzdjünk, mily érdemeket szerezzünk rá s mikép gyűjtsük 
ez érdemeket ? Jézus után csak is az egyház határozhatja 
meg jogosan és biztosan. Tartozunk tehát neki hódolni, út-
mutatásait nem visszautasítani, hanem azokat megköszönni. 
Ö figyelmeztet bennünket a kárhozatba vezető tágas ut ve-
szélyeire ; ő támogat, ő vezet minket anyai karjaival az égbe 
vezető keskeny uton — ne okoskodjunk ellene, ne aka r junk 
bölcsebbek lenni, mint ő ; meg lehetünk győződve, hogy biz-
tos uton biztos helyre vezet bennünket. Jézus által előre va-
gyunk figyelmeztetve : hogy a mennyország eröszakot szen-
ved, és csak az erőszakosak fog ják azt elragadni.10) 

H a már annyi erőszakot sem akarunk venni testünkön 
üdvösségünkért, mennyit a böjti törvény, és pedig az igy 
módosított böjti törvény kiván — akkor valóban megérdemel-
j ü k , ut auferatur a nobis regnum, et detur genti facienti fru-
ctus eius. Máté 21, 43. 

„Az egyházi élet mozzanatai és lefolyása iránt érdekkel 
viseltetni" mindenesetro szép, sőt kötelességünk ; de nagyon 
gyanússá tesszük magunkat, midőn a szabadsajtóval kissé 
szabadabban mozoghatván első teendőink közé soroljuk az 
egyház ezredéves és mindig üdvöseknek bizonyult erkölcsi 
törvényeinek rontani. Nem állitom, hogy a böjti törvény kö-
rül, különösen nálunk Magyarországban a szombati böjtöt 
illetőleg, minden módosítás fölösleges volna. De ha javítani 
változtatni vagy módosítani való van, bizzuk azt azokra, quos 
Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam Dei. Azonban oly 
módosítást, minőt dr. L ur ajánl és óhajt t. i. a törvényt egé-
szen megszüntetni — hiszem az egyház nem fog tenni.11) 

Péller Pál. 

I 0) Máté. 11,12. 
u ) Érdekes egy honi orvosunknak a böjtöt illetőleg következő phi-

siologicus nézto : Az ember muulent-evő állat azért : hogy a földnek min-
den pont ján elélhessen. Mutatja ezt világosan nem csak az, hogy az ő éte-
lo (kivévén a tejet, és ennek á ta lakulása i t ) sehol sem terem önként, hanem 
a nyors torményokből ő maga kéntelen elkészíteni eledelét, de főképen a 
fogakból ós az egész bélcsatornájának alkotmányából látszik oz világosan. 

Más állatoknál ugyanis, a melyek bizonyos étolhcz kötvék, csak 
sajátságos, az ételnek neméhez szabott, alkalmazott fogak észlolhetők ; igy 
a tiszta húsevők csak harapó fogakkal b i rnak és szaggatókkal ; a nö-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
O cs. k. ap. Fölsége az esztergomi főkáptalannál megüresedett ké t 

mesterkanonoki javadalom elsejét D a n k ó József cz. kanonoknak, bé-
csi egyetemi tanárnak , a másodikát pedig S c h o p p e r György cz. k a -
nonok- s pesti egyetemi h i t t aná rnak , továbbá a bold. Szűzről nevezett 
zebegényi cz. apátságot S o m o g y i Károly esztergomi kanonoknak, 
végre a pozsonyi társaskáptalannál megürült kanonokságot K o p e r-
n i c z k y I s tván esztergomi cz. kanonok- és papneveidei alkormányzó-
nak méltóztatot t febr. 21-én legkegyelmesebben adományozni. 

ROMA, febr. 11-én. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepének délesti óráiban sok hivő látogatta sz. Kelemen 
templomát, hol a mult napokban történt a földalatti szentély-
ből a nagyoltárrai átvitele sz. Kelemen, sz. Ignácz és más 
szentek ereklyéinek. Tisztelhették a hős vértanuk földi ma-
radványait, é3 megnézhették a közel ezer éven át nyom nél-
kül elveszett, és szerencsésen fölfedezett régi basilicát, mely 
régészet és műemlékek tekintetében annyira érdekes. Az ása-
tások szerencsés eredményének érdeme, a templomot gondozó 
irhoni döméseket illeti, és a nemeslelkü adományozókat, k ik 
közöl sok angol és amerikai protestáns is volt. — Az ereklyék 
átvitele j an . 30 án történt, a dömések és négy püspök vit ték 
azokat a lateráni sz. János egyházától a Colosseum felé ve-
zető uton, tiz más főpap, körülbelül ugyanannyi bibornok kö-
vette a menetet nagyszámú szerzetesekkel és tömérdek nép-
pel, énekelvén a szentek letenyéjét. E g y perezre a jelenet 
hasonlithatlanul nagyszerűvé lön, midőn a hírneves antiochiai 
püspök ereklyéi, sz. Ignácz földi maradványai, a Colosseumba 
érkeztek. Tizennyolczadfél századdal ezelőtt, a 110-ik évben 
vitetett ide, hogy az oroszlányok által szétmarczangoltassék, 
„frumentuin Christi sum, dentibus bestiarum molar, ut panis 
mundus inveniar." A már nem létező nép minden dicsőségeivel 
eltűnt, és sz. Ignácz a romai birodalom romjainak közepette 
püspökök és papok vállain vitetve jelenik meg dicsőségesen, 
követtetvén Jézus Krisztus egyházának papi fejedelmeitől 
é3 a hatalmas közbenjárásáért esedező, dicsőségeit hirdető nép 
tömegétől. Csak a kath. vallás nyújthat ily dicsőséges látványt, 
ily ékesenszóló tanitást. — Néhány hét óta az olaszhoni saj tó 
ismét sürüebben szórja rágalmait és támadásait a romai kor-
mány ellen, mi jele annak, hogy ujabb támadást aka rnak 
megkísérteni Roma ellen, amiért is a kedélyeket előre elké-
szíteni, a közvéleményt szántszándékosan tévútra vezetni, ez 

vényevök harapok- és őrlők- vagyis zápfogakkal ; de az embernek mind 
fel-, mind alsó álcsontja egyaránt , mind a három nemű fogakkal el van 
látva. Elöl van a 8 harapó ; ezek után következik a 4 vágó vagy szemfog; 
végre logbelül a nyelvnek oldalsó szélei körül van a 20 örlö vagy záp-
fog. A fogaknak ez aránya mu ta t j a az embernél amaz arányt is, melyben 
ő, ha a Teremtőnek szándéka szerént élni kiván az ál lat i tápszereket a 
növényiekkel vegyíteni, vagyis mérsékelni tartozik ; pedig csak igy lohet 
ő hosszú és háborítat lanul egészséges életii, ha természeti rendelteté-
séhez, mely a testalkotból k i tűn ik , alkalmazza magát . A harapó fogak 
vegyes ételre mutatnak, a vágók húsra, az őrlők végre a növényiekre ; 
már pedig 4 : 20-hoz áll, mint 1 : 5-hez, igy hát az embor étkezésének, 
hogy természetes legyen, 5 annyi növényt kell foglalnia magában, mint 
állatit ; ide nom ér t jük a tejet és tojást , mert ennek fogra nincs szük-
sége. A csupán állati eledol szükségen tul táplál ja a testet, és ezt holmi 
betegségekre, erkölcsi féktelenségre, vérbajokra, gutaütésre előkészíti. 
A csupán növényi pedig, főkép gyengo gyomornál, erőtlen- és véneknél 
nehezen emészthető, silányul táplá l , és szálhüdésokre — paralysis — 
teszi haj landóvá azt. íme az olvo'í, melyek szerént az étkezést és a böj-
töt megítélhetjük. Szerk. 
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czélja ezen izgatásnak, ennek elérésére minden fegyvert föl-
használnak, első sorban a legszemtelenebb hazugságokat. — 
A Stefani-féle ügynökség, mely táviratokkal látja el az olasz 
lapokat, legutóbb is azt jelentette a lapoknak, hogy miután 
a romai curia a félsziget összes püspökeinek meghagyta, hogy 
a mentanai csatáért hálaadó isteni tiszteletet tartassanak me-
gyéikben, az olasz kormány a tartományi főnököknek meg-
parancsolta, hogy hason szertartásoknak áll ják útját. Ha eme 
körirat csakugyan létezik, rosszakaratú föltevésnek szülemé-
nye, miután a curia sem közvetve sem közvetlenül nem tet t 
semmit, mi ily rendelkezést igazolhatna. — Ez is oly gonosz 
találmány, oly hamis hir, mint több más, melyet meghazud-
tolni óvakodik az olasz kormány. Igy legutóbb azt hazudták 
a lapok, hogy a flórenczi kormány okmányok birtokában van, 
melyek kétségtelenül bebizonyítják, hogy a romai curia össze-
esküdött Itália egysége ellen 2-ik Ferencz nápolyi királylyal, 
egyetértőleg működik egy Nápolyban létrehozandó fölkelésen. 
Mind eme hazugságok két dolgot tanúsítanak, először hogy 
az italianissimik a földet magok alatt ingónak, és az olasz 
egységet bomlófélben levőnek tapasztalják, másodszor, hogy 
minden áron lázítani kívánják az amúgy is gonoszlelküeket 
egy, a szentszék ellen intézendő utolsó erőszakos támadásra. 
Óvakodni kell azért a forradalmi sajtó híreitől. — Egyéb-
iránt Romában és a pápai tartományokban nyugalom ural-
kodik, és tökéletes bizalom a jövőre nézve is. A forradalmá-
rok titkos bizottmányai tiltják a farsangi mulatságokbani 
részvételt az idén is, melyek tekintve a nyomort, és az ide-
genek hiányát úgysem lesznek zajosak. 

FLORENCZ, febr. 9-én. Alig van egy ülése képvise-
lőink kamarájának, melyben valami uj, vétkes káromlást és 
gyaláztatást nem hallanánk. Febr. 5-én megátkozták a ka-
tholikus kátét, é3 Moreili átkozódásait társainak tapsa követte. 
Az oktatásügyi ministerium számára megszavazandó költség 
levén szóban Moreili azt találta, hogy közoktatásunk mind-
inkább hanyatlik, „mivel a káté taníttatik." Midőn láttam — 
úgymond M. •— hogy tanodáinkban épen ugy mint a pápa 
iskoláiban a káté köteles tantárgy és a közoktatás tekintve 
a mestereket és a rendszert nem felel meg egy nép újjászü-
letésének, azt mondám magamban: comédia az, mit itt játsza-
nak. A reactiot akarják és nem a haladást, a világi hatalmat 
és nem Romát mint fővárost, és azért mondottam, mert hiszem, 
hogy aki a vallással van az nincs a tudománynyal, és aki a 
pápával van, az nincs a szabadsággal. (Bravo a baloldalon.) 
Tudja meg az ország, tudják meg az anyák és a világ, (oh ! 
oh !) a katholikus káté elbutítja gyermekeit, és nem világo-
sítja föl őket. (Zaj a jobboldalon.) Az iskola azért van, hogy 
oktassa a népet, és önerejének tudatára juttassa, a kátét 
hagyja az egyháznak, az Istent a tabernaculumnak ; az iskola 
nyomja az ember tudatába az élet, az igazság és becsületes-
ség kötelmeinek jellegeit. — Igen de ezt épen nem teheti a Káté 
nélkül. Itt van az igazi, a tökéletes becsületesség, mely az 
emberiséget illető minden kérdések megoldását tartalmazza, 
az általános népszerű bölcsészet, mely minden értelmiséget 
átkarol, minden támadást visszaver, a valódi társadalmi böl-
csészet, moly legyőz, és felülmúl minden politikai alkotmányt, 
es ha Moreili értelmesebb ember volna, fölfogná hogy a hit 

alapja minden tudománynak, és aki olvasni tud, azért tudja, 
mert elhitte mesterének, hogy B és A = BA. 

Esyébbiránt nem kelünk védelmére káténknak egy 
képviselő ellen. Helyettünk megvédendi egy franczia bölcsész 
és egy olaszországi tartományi főnök. A bölcsész neve Jouffroy 
ki imigy ír : (Melanges philosophiques, p. 43) „van egy kis 
könyv, melyet gyermekekkel szoktak megtanultatni, és belőle 
a templomokban kérdeztetni ; olvassátok e kis könyvet a 
kátét és a fölállítható összes kérdésekre kivétel nélkül a fe-
leletet megtalálandjátok benne." J . vitatja, hogy a gyermek, 
mely a kátét tudja, mindent tud, a természeti, a politikai, a 
népjog a keresztényelemből származtathatván. A főnök, kire 
hivatkoztunk. Villamarina, ki 1866-ban a milanói nevelészeti 
egyletben tartván beszédet azt mutatta meg, hogy a kátéból 
merithetők csak azon érzelmek, melyekből csírázik, és me-
lyekből ihlettségét veszi az igazi honszeretet, és azt kivánja, 
hogy a káté elvei ismételtessenek, ha lehet, mindennap, hir-
dettesenek a tanodákban, egyetemekben, intézetekben. Ve-
gyétek cl a kátét, és miből fogjátok az „igazság és becsüle-
tesség" kötelmeit meríteni ? A bölcsészek könyveiből ? Gyer-
mekéveimtől fogva — mond Leroux — forgattam könyvei-
teket oh bölcsészek, és 20 éven át nem tápláltattam. Soha Ba-
bel nem látott annyi zavart és ellenmondást. Igen az egész 
confusio onnét ered, mert képviselőink nem ismerik a kátét, 
és mert reájok illenek az írás szavai : „azt káromolják, amit 
nem ismernek." Nem hiszszük, hogy Morelli megmutathatná 
nekünk, miszerént ismeri az általa megátkozott kátét, az első 
lapot sem tanulta meg, s azért bárhogy tud olvasni írni, Olasz-
ország 17 millió abécései között ő a legtudatlanabb. 

PÁRIS . (Az egyházi szónoklat a jelen korban.) Ha 
megadatott volna nekem hallgathatni azon szónokokat, kik 
hirnevet szereztek magoknak, ugy vélekedem, hogy szavok 
hatalma nem kevésbbé ragadna el, mint a nagy tömegeket, 
melyek szószékeik körül gyülekeznek. Ismerem a hatást 
mely a nagy hallatóságban rejlik, és tudom mit merit a szó-
noklat azon emótiokból, melyeket számára az épen általa el-
ragadtatottak szereznek. Épen ezért talán nincs bizalmam a 
tömegekben, és félek az emótiok csalódásaitól. Van a varázs-
nak biztosabb neme, és ez az olvasásból eredetté, mely meg-
óvja a csudálkozást, a bámulást a — meglepetésektől, és meg-
hagyja az ítélet szabadságát ; azért a csendes nyugodt olva-
sásnál ismerhető fel a valódi lángész, melynek szava száza-
dokra hat ki, és nemzedékeken át szül lelkesedést. 

Az olvasás sokszor oly hatalmas próba, mely előtt a 
nevezetességek nem mindig állanak meg győztesen. Jáczinth 
atya, például, az olvasásnál oly fénylő szellem gyanánt tű-
nik föl, ki ugyan magasan repül, de nem hat be mélyen ; 
inkább költőnek mint bölcsésznek tartanád ; hajhássza inkább 
a képeket, mint az elmélkedés virágait. 

Valljon ez természeti hajlamának, vagy inkább a jelen 
idő követelményeinek s z ü l e m é n y e K o r u n k szószéke enge-
delmeskedik — anélkül hogy erről talán kételkednék is — 
azon kor eszméinek, szokásainak, hogy ne mondjam ledér-
ségeinek, melyhez épen szavát intézi. Mi épen elbájoltatni 
akarunk és nem taníttatni. Mindenütt a fantáziát keressük, 
— a szószéken, is innét a beszédek ama megválasztása, mely 
inkább az ujdonságutáni vágynak felel meg, s melynek nincs 
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semmi közo a hitszázad keresztény szónoklatának komoly-
ságával, méltóságával, szigorával és szentségével. 

Ez onnét van — mondják — mert a skepticismus min-
dett lerontván, az egyházi szónoklattal le kell szállani az 
alapfogalmakig és ezeken épiteni föl az emberiség morális 
épületét. 

De hogyan ! a kereszténység maga nem halt ki ; él a 
romok között is ; él összes törvényeiben, liitágozataiban, szent 
titkaiban melyekot ugyan századunk nem ismer, vagy félre-
ismer, de azért van a szószék, hogy e tudatlanság ellen küzd-
jünk. Es miután újdonságról van szó, lehet-e nagyobbszerü, 
mint hirdetni a századnak, mit többé nem tud, és hirdetni 
neki nem mint egy bölcsészetet, hanem mint a megszentelt 
kötelmek foglalatját? 

A szószék, ha nem csalatkozom, tetszelgössé lett, hogy 
nagyobb hatást gyakoroljon bizonyos tétlen, elkényeztetett 
lelkekre, és igy történik, hogy oly kérdésekkel foglalkozik, 
melyek legkevésbbé érdeklik az élet erkölcseit, a szenvedé-
lyek leigázását, az élvekrőli lemondást. Innét ered azután,hogy 
igen szép szónoklatokat hallunk, melyek inkább a tévelyek 
mint az erkölcstelenségek, inkább a vélemények ellen irá-
nyoztatnak mint a botrányok ellen. 

Oh! mi messze állunk Bourdaloue-tói, a szónoklaté 
nagy mesterétől. Nem is akarok szólani Bossuetről, kinek 
ihletett nyelvét századunk meg sem hallgatná ; mi még Bri-
daire-töl a tömeg, a hivő szegény nép küldérétől is távol ál-
lunk ; sőt még Boulogne és Fraysinnous-tól is, habár mindkettő 
már arra érezte magát kötelezettnek, hogy inkább az ész 
és értelem, mint az élet kihágásai ellen emeljék szavokat. 

Az által, hogy az egyházi szónoklat bizonyos általános 
tévelyelikel foglalkozik, melyek a jelen társadalmat aláak-
názzák, többször oda jut, hogy bizonyos iskolák elméletei 
ellen küzdvén kételyekot hagy fön, és — semmit sem változ-
tat a bűnös viszonyokon. 

Hogy ismét Jáczint atyára tér jek vissza, olvastam első 
beszédeit, és ezekben tudós nyelvezeten bizonyos tanok kifej-
tését az emberi társadalom primitiv alapjainak, minők a : 
tulajdon és souverainitás. 

Valljon nem az idő jele-e, hogy az egyházi szószéken 
ily kérdések fejtegetésébe bocsátkoznak, mintha a keresztény-
elemből a társadalmi alapok minden nemei kitépettettek volna 
ugy, hogy azokat ú j ra kellene helyreállítani ? Valljon a bar-
bárság állapota fenyeget-e ? és az évek ezorei után, melyek 
alatt az ember társadalomban él, nem tudja többé, mi a tár-
sadalom és mily törvényeken alapul. 

Bossuetnek is kellett e nagy tételeket fejtegetni azon 
időben, midőn azokat a reform homályába boritotta oly tant 
vallván, mely mindent, a tulajdont, souverainitást, magát a 
szabadságot a nép akaratjából származtatta, ami a társadalmi 
jogoknak ugy mint kötelmeinek romlása volt. Hanem Bos-
suot o kérdések megoldására külön iratokat szentelt, és minő 
iratokat ! Mily elmélkedést, minő tudományt és mélységet! 
Hanem a szószéken Bossuot pap, és csakis pap. 

Vigyázzunk és őrködjünk, nehogy a szószék eltéveszsze 
hatását, midőn a közönség Ízlésének, eszméinek, hogy ne 
mondjam, szenvedélyeinek enged. A liga korában a szószékre 
liurczolták a zsarnokok meggyilkoltatásának elméletét, ma a 
humanitás kétdéseit tárgyalják ugyanott ; ezek szónoki fantá-

ziák, ez nem a keresztény apostolság ; a szószék méltó tárgya 
hirdetni az erényeket és tauitani az igazságokat vonatkozva 
az emberek józan magaviseletére. 

Néhány szónokunk a beszéd oly hatalmával rendelkezik, 
hogy tőlök fiigg a közönség Ízlését a katholikus szószék ezen 
egyedül méltó tárgyai felé vezetni. Mily szép látvány volna 
szemlélni, hogy a tömegek, melyek tudatlanok és kíváncsiak 
egyaránt, oly apostolság'után indulnak, mely megnyitja nekik 
a keresztény tudomány rejtett kincseit. Tudják-o mi a keresz-
tényelem ? A keresztényelem nem egyébb a bölcselemnél ? 
Valljon nem foglalatja-e meghatározott hitágazatoknak, me-
lyeket a hitnek át kell karolni, az észnek elfogadni, ha csak 
a semmiségbe nem akar elmerülni ? 

Most a kcresztényelemből a vélemények által megvitat-
ható elméletet csinálnak és a szónok ajkain csüggő tömeg, 
nem tanítást vár, mely fölvilágosítván javítsa, hanem beszé-
deket, melyek elragadják, elbájolják. 

Innét néha a szószéken szokatlan újdonságai a beszéd-
nek, meglepő vélemények, melyek ellentétét képezik a ka-
tholikus szigornak, innét a hallgatóságnak meghagyott ellen-
mondási szabadság, mely mintegy meghazudtolása az ellen-
mondást nem tűrő absolut vallási igazságoknak. 

Jáczinth atya maga is példáját nyujtá az ellenmondás 
eme szabadságának, midőn kötelmének lenni hitte Bossuetnek 
a társadalmi bölcsészet, tulajdon, és királyság körüli tanítását 
megtámadni. Igaz ugyan, hogy ö a tisztelet, és álmélkodás 
hangján adott kifejezést ellenmondásainak. „Oh — mondá — 
én nem tartozom azon gúnyolok sorába, kik emelkedni és 
nagygyá lenni vélnek, ha Bossuotet megtámadják. Bossuot a 
szentatyák által képviselt magasztos hagyomány lánczolatá-
nak utolsó szeme, Bossuet nem egyedül Francziaországnak, 
hanem az egész kath. világnak dicsősége."' Ez igen szépen 
van mondva, és én köszönetet szavazok szónoknak, hogy igy 
nyilatkozott a nagy lángelméről. Hanem ez nem elég. Jáczinth 
atya ellenmond Bossuetnek, és oly módon, hogy a kath. hall-
gatóságnak az el nem határozás szabadságát hagyja az egyik 
és másik által különfélekép megvitatott elméletekre nézve. 
Pedig, ha vitába akarnék bocsátkozni, megmutathatnám 
könnyű szerrel, hogy a szónok Bossuetnek a tulajdonjogra 
vonatkozólag oly állításokat, oly tanokat tulajdonit, melyek 
nem az övéi. „A nagy ember — mondja Jáczinth, és a század 
előítéleteivel menti Bos3uetet — azt vélte taníthatni, hogy a 
tulajdon joga a kormánytól jő, és hogy általában minden 
jogot a közhatalomtól kell származtatni. Ugy ám, de B. épen 
a szónok által idézett helyen csak azt akarta bevitatni, hogy 
a közhatalom őre a tulajdon jogának, anélkül, hogy vitat-
kozni akart volna a tulajdon természetéről, napjainkban any-
nyit meghányatott eme kérdésről. Jól kormányzott ország-
ban, mondja B., magányos ember semmit sem foglalhat el, és 
ezen értelemben „minden jognak a köztekintélytől kell jön-
nie, senkinek sem szabad valamit magához ragadni, eltulaj-
donítani erőszak által. A kormány azért van, mondja a nagy 
püspök, hogy minden ember felszabadittassék az elnyomás és 
erőszak alól. Például idézi e helyen épen ugy, mint Jáczinth 
atya, Achab királynak, Jezabelnek és Nabothnak történetét. 
Achab Nabotli szőllojét akarta magához ragadni , és pe-
dig miként napjainkban mondanák : kártalanítást fizetvén, 
(moyennant une indemnité) Nabotli ellentállott a „kisajátító" 
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királynak, Iezabel ezért erőhatalommal foglaltatta el a szőlőt, 
és Nabothot meggyilkoltatta. Ekkor megjelent a próféta, 
kinek fenyegetéseit elmondja Jáezintb, úgymint a véres bün-
tetést, mely a bitorlás bűnét követte. íme a szabadság ! kiált 
föl Jáezinth. Előtte Bossuet bővebben fejtegetvén, mondá: „a 
bűn, melyet Isten annyi szigorral büntet Achabban és Ieza-
belben, a romlott akarat, mely függetlenül Isten törvényétől, 
mely egyszersmind az ország törvénye volt, akar rendelkezni 
az alattvaló életéről, javairól, becsületéről, és ebbe helyezni 
a királyi tekintélyt". Es ime itt a szabadság, kellene ismét 
mondanunk, és Bossuetnek nagyobb joga van imigy követ-
kezhetni, ki a királyok romlott akarata fölött álló szabadsá-
got isteninek mutatja ki, mert az isteni törvényből származ-
tatja. — Nem akarunk semmit levonni J . érdemeiből, ki kö-
rül a tömegek sorakoznak, bámulom, hogy a ledér skepticis-
mus e korában egy áldozár, egy szerzetes szava oly hatalmas, 
hogy a mindenkorú hallgatók egész sorait gyűjti maga 
köré, és épen ez által is tiltakozik a mindent megnyomorító 
scepticismus ellen ; — csak azon óhajnak adunk kifejezést, 
hogy jöjjön el az idő, midőn e könyek is ne csak megindu-
lást, elbájoltatást követelnek, hanem szónoklatokat, melyek 
őket fölvilágosítsák és — javítsák. 

Majdnem azt kell mondanunk, hogy a hallgatóságnak 
kell képezni szónokait. Semper oratorum eloquentiae modera-
trix fuit auditorum prudentia. Ne kívánjanak a tömegek más 
tanítást, és más megindulást, mint a melyet a hit nyújt . A 
keresztény szónoklat elmélete nem lehet más, mint az apos-
tolság elmélete hit és imádság által. Ez t hirdette Salesi szent 
Ferencz egyszerűen szent beszédeiben, ezt mondotta Bossuet 
is ékes, heves, megragadó szónoklataiban. 

„Szóljon kiki lelkiismeretéhez — mondja B. — és kér-
dezze meg magától, mily lélekhangulatban hallgatjuk a be-
szédeket ; fontoljuk meg Isten előtt, ha valljon csak közép-
szerű bün-e, ha az egyház legjelentékenyebb, legfontosabb, 
és legszükségesb kötelmét — az igehallgatást — játékra, 
szórakozásra fordítjuk. Gondoljátok meg testvéreim, minő 
azok vakmerősége, kik a szónoktól mást várnak, söt követel-
nek, mint az evangéliumot, kik azt akar ják, hogy a keresz-
tény igazságokat nekik megédesítsük, és hogy kellemesekké 
legyenek, az emberi szellem találmányait vegyítsük közéjök. 
— Ugyanazon szabadsággal követelhetnék a szent titkok 
megmásitását. Ezen gondolat ugy-e iszonynyal tölt el benne-
teket, de tudjátok meg, hogy épen oly sérthetlen kötelesség 
megőrizni az igének, mint a sz. titkoknak igazságait, amiből 
következik, hogy a minő bün követelni, hogy az isteni áldo-
zat és kegyszerek másként kezeltessenek, mint ahogy azt 
Krisztus rendelte, épen oly nagy volna a szónokok vagy 
hallgatók merénye, ha ezek másként kívánnák, azok meg 
egyébként hirdetnék Isten igéjét, mint a hogy azt egyházá-
ban letette az égi hitszónok, kit hallgatni az atya parancsolt : 
ipsum audite". 

Igy szólott Bossuet, és hála Istennek kemény szavait 
nem lehet még vonatkoztatnunk korunk jeles egyházi szóno-
kaira, hanem figyelni szükség és őrködni, nehogy a tömegek 

változott ízlése és iránya az idő folytán megmásítsa, alterálja 
az egyházi szónoklatnak is egyedül helyes irányát. 

VEGYESEK. 
— Az erdélyi kath. statusgyülés bevégezte több mint 

élénk üléseit. A nm. főpásztor erélyesen védte, egyhangúlag 
támogattatva a papságtól, püspöki jogait. A világi hivők buz-
galma többször tulcsapott a korlátokon, mi fájdalmas nyilat-
kozatra késztette a főpásztort és a papságot. A kisebbség 
óvást adott be a többség által elfogadott némely paragraphu-
solc ellen, és panaszkodik a Fölségnek, hogy a papság ezek 
által még kevesebb befolyást enged a híveknek, mint a kath. 
commissioban bírtak s orvoslásért folyamodik. — A status-
gyülés jegyzőkönyve, a föliratok az óvással együtt k i fognak 
nyomatni. — A főpásztor f. h. 15-én maga körébe gyűjtvén a 
statusgyülésre megjelent papokat, megköszönte n e k i k a gyűlés 
alatt tanúsított törhctlen ragaszkodást, és a többi üdvös intel-
mek közt serkentette őket, hogy tehetségök szerént pártol-
ják a kath. irodalmat. A föpásztornak és a papságnak, vala-
mint a világiaknak is itt tanúsított maguktartása sok tekin-
tetben tájékozásul szolgálhat majd a magyarországi kath. 
státusgyülésre nézve. 

— A sokfelé tevékeny K u b i n s z k y Mihály kanonok 
ő nga u j vállalattal lépett föl az egyházirodalmi t é ren , tud-
nillik „Fasciculi Ecclesiastici pro Sacerdotum et clericorum 
usu" czimíi havi füzetekkel. A megjelent füzet tartalma : Pro-
lógus. Approbatio. D e meditatione. Schaemata meditationis 
pro Januario, Februario. Impedimenta clericalis educationis. 
Consilia pro neomistis, végre egyik részlete azok névjegyzé-
kének, k ik a központi papnöveldében végezték a hittani fo-
lyamot. Áruk egy évre 2 frt. — Tolle, lege ! 

— Máshol is, de különösen Olaszországban igen lábra 
kap a templomok megrablása. Kik szellemi kincset nem ke-
resnek a templomban, az anyagi után terjesztik ki ragadós 
kezeiket. Nem csuda, a kormány vonzó példát nyúj t a rab-
lóknak. 

— Az egyházellenes sajtó méltatlankodásait készsége-
sen támogatja napjainkban a színpad. Mindenütt az egyhá-
zat, papságot, intézményeit gyalázó darabok adatnak. A Ca-
rignanféle színházban jezsuitát léptetnek föl, ki ezernyi átkot 
szór a pápa ellen. Mi érdekest tudna most a világ előállítani 
ha papok, szerzetesek, apáczák nem volnának ? Egyházi öl-
tönyeink a színház ruhatárának most legnagyobb részét ké-
pezik ; az elleniinki rágalmak, gúnyok leglátogatottabb reper-
toir-czikkek. Vagy meztelenül vagy papi öltönyben kell a 
színpadon megjelenni, és a siker biztosítva van. 

— A Propaganda nyomdásza, Pietro Marietti kiadta a 
vaticani codexet. Nemcsak a szöveg van scrupulose megtartva 
a szerencsésen sikerült kiadásban, hanem a betűknek ugyan-
azon alakja, a sorok és betűk ugyanazon száma, a tenta szine, 
a hiányos helyek is a leghívebben visszaadvák. Czime követ-
kező : „Bibliorum sacrorum graecus codex vaticanus, auspice-
Pio I X . Pontifice Maximo, collatis studiis Caroli Vercellone 
sodalis barnabitae et Josephi Cozza monachi basiliani. Ro-
máé typ. Propagandae, in folio maximo." 

S a j t ó h i b a : Lapunk 17-ik számának első czikkében, 
az 131-ik lapon, 2-ik hasábon 36-ik sortól ekkép olvasandó: 
mely szám azonban, miután 475 plébániai javadalom közt 
ezen főegyházmegye területén majdnem felerészben az egy-
háziak és alapok gyakorolják a kegyúri jogot, t é n y l e g 
a l á b b f o g á l l a n i , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a ta-
nács tagok stb. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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lom. — Vegyesek. 

A vallástanítás viszontagságai. 
i . 

Jézus KrisztuspIcTa^végből szállott le menny-
ből e világra, hogy az emberi nemet tanitsa, és üd-
vözítse s a romlottságtól megmentse ; isteni tanitmá-
nyát hallgatói szükségéhez képest adta elő. Ugyanis 
először anyaszentegyházat kelle alapitnia: tehát az 
igaz religio alapját megvetnie, azután lépcsőnként 
mindig jobban előre haladnia. E nagyszerű dolog-
ban pedig mint járt el, hiven följegyezték az evangé-
listák, kiknél olvashatni, mily leereszkedéssel s béke-
tűréssel tudta ő gyöngébb hallgatóinak isteni tudo-
mánya tejét nyújtani , mily szendén viselé magát, 
midőn a megrögzött előitéleteket, meggyökerezett 
szokásokat iparkodott kiirtani. Tanitmányának tel-
jesebb kifejtését későbbi időkre halasztá, midőn 
apostolait, kiket már három évig tanitott, szenvedése 
előtt igy szólitá meg : „Még sokat kellene nektek 
mondanom, de most el nem viselhetitek. "Tehát Jézus 
legfönségesebb példány arra, mikép kelljen a vallás 
alapját a gyermekek szivében megvetnünk. 

Valamint Jézus ugy az apostolok is igazi val-
lástanitók voltak ; mert Jézus mondá nekik : „Men-
jetek az egész világra, tanitsatok minden nemzeteket 
k ereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak és Szent-
lélek nevében." Tehát mindenütt, a merre jártak, a 
vallást alapiták, magokat hallgatóik tehetségeihez 
alkalmazván. Szent Pál nyilván mondá : hogy a 
gyöngéknek, a kezdőknek csak Jézus tanitmánya 
tejét, az erősebbeknek vagyis a vallásban jártasab-
baknak táplálóbb eledelt — a vallás nehezebb igaz-
ságait — adhatni elő. 

A keresztény anyaszentegyház első századában 
a keresztény szülőktől származott magzatok nagyobb 
részt szülőiktől, az apostolok követőitől, taníttattak, 

Az üldözések megszűnte után templomok s iskolák 
épittettek, hová többen gyűltek össze, hogy a vallás-
igazságait megtanulják, az isteni szolgálatot közö-
sen, nyilván végezzék, mert ki se kereszteltetett meg, 
még a vallásba be nem avattatott. 

Kezdetben a vallástanulók — keresztelendők — 
(catechumeni) csak a vallás alapigazságaira, a terem-
tésről, isteni gondviselés-, az ember rendeltetése-, 
jámborok jutalma-, gonoszok büntetése-, az emberi 
nem megváltása-, Krisztus - •megtestesülése-, élete-, 
szenvedése-, halála-, föltámadása-, mennybemenete-
léről szóló tanitmányban oktattattak. A hit titkaira 
s egyéb igazságokra>csak később taníttattak meg. 

Különösen megjegyzendő, hogy Alexandriában 
s több más ,-he!yeken a tanitók vallástanitóknak ne-

veztettek, k ik nagy hirü tudós fé.rfiak voltak, mint. 
Pantaenus, alexandriai Kelemen, Origenes. 

Azonban szaporodván mindenütt a hivek száma, 
a püspökök s más fölszentelt papok nem taníthatták 
magok a keresztelendőket, azért a diakonok, olvasók 
s diakonnők is fölruháztattak vallástanitói hivatallal ; 
amazok a fi- emezek a nőkeresztelendőket oktaták 
s késziték el a sz. keresztség fölvételére. Megemlitendő 
itt, hogy a keresztelendők ez oktatáson kivül még 
különös és pedig kérdések- s feleletekben közlött 
oktatásban is részesültek, mit sz. Ágoston könyve 
„De catechisandis rudibus" bizonyit, melyben a 
szerző kötelességökké teszi a vallástanitóknak, hogy 
a keresztelendőket némelykor az előadottakból kér-
dezgetnék ki, s ha észrevennék, hogy a kisdedek e 
vagy amaz igazságról kételkednek, vagy valami elő-
itélettől vannak elfogulva, mindezeket oszlatnák szét. 

A mondottakból kiviláglik : hogy az anyaszent-
egyház első századában máskép közöltetett a vallás-
tanítás a kezdőkkel, máskép az igaz hivőkkel. 

Az anyaszentegyház öt első századában szerzett 
vallásos iratok részint a tanitási módot részint annak 
tárgyát foglalták magokban. Az első neműek csekély 
számmal vannak, mert kezdetben inkább élőszóval 
mint iratokban közöltetett a tanmód. A régibb időből 
sz. Ágoston egyetlen egy munkájával birunk, mely 
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különösen a kikérdő tanitásról értekezik. — Mi a 
hittanitmányokat tartalmazó munkákat illeti, ez idő-
beli iratok különösen az apostoli hitvallásról, úr-
imádságról vagy egyes szentségekről értekeznek. 
Ide tartoznak: jeruzsálemi Cyrill, nissai sz. Gergely, 
sz. Ágoston, aranyszájú sz. János, Tertulián, sz. 
Cyprian, sz. Gergely (nazianzeni) s mások iratai. 

De e szép idők lassanként eltűnvén, a vallásta-
nítás is hanyatlásnak indúlt egész Nagy-Károly cs. 
idejeig. E jeles fejedelemnek szivére hatván a vallás 
állapota, ennek megorvoslása végett a püspökök által 
hozott üdvös parancsokat részint megerősítette, ré-
szint ujakkal öregbítette; s püspöki egyházak- s ko-
lostorokban iskolákat alapított, melyekben egyéb 
tanulmányokon kivül főleg a vallástan adatnék elő ; 
ezeken kivül a szülőknek, keresztatyáknak s anyák-
nak szoros kötelességökké tette, hogy gyermekeik 
vagy keresztfiaik vallásos tanításáról gondoskodná-
nak, s őket vagy plébániai vagy kolostori iskolába 
járatnák. Végül határoztatott : hogy senki se merjen 
a keresztségből valakit fölemelni addig, mig az apostoli 
hitvallást s az úrimádságot elméből elmondani nem 
tudná. Mert, hogy taníthatna az mást vallásra, ki 
ebben maga is tudatlan ? 

De Nagy-Károly utódai alatt sürü homály bo. 
ritá e szép sikert. Később az úgynevezett iskolai 
theologia emelkedésével se volt kedvezőbb sorsa a 
vallástanitásnak ; mert ez időbeli hittanárok nem 
voltak képesek a kisdedek gyönge tehetségéhez lee-
reszkedni, sőt méltatlannak tartották Jézus tanit-
mánya tejét nekik nyújtani. Nem is csodálhatni tehát, 
hogy ez időben kevés érdekes munka jött napfényre. 
Megemlitendők : Incerti Monachi Weissenbungensis 
Catechesis Theodisca, Orleans Jónás, sz. Brúnó, sz-
Victorról nevezett Hugo, aquinoi sz. Tamás. 

Gerson Jánossal, a párisi egyetem cancellárjá-
val kezdett a vallástanítás szebb hajnala emelkedni-
ü teljes erejéből iparkodott, hogy a vallás mind a 
templomban mind az iskolában szorgalmasan tanít-
tassák, maga is vallástanitói hivatalra lépvén a kis-
dedek oktatásával foglalkozott. Azonban e dicséretes 
igyekezete által csak irigységet s gyűlölséget vont 
magára , mi „De parvulis ad Christum trahendis" 
czimű értekezéséből tetszik ki. 

Megkezdvén Luther újításait, az elhanyagolt 
vallástanítás szomorú következményeit önkárukkal 
tapasztalták a katholikusok, mert az ú j tanítás elter-
jedésére sokat tett az, hogy sem az ifjúság sem a nép 
kellőleg nem volt a vallásra megtanítva. Továbbá az 
ú j vallás terjesztői, kivált pedig Luther, vallástano-

kat szerkesztettek, s az új tant hévvel hirdették. 
Innét történt, hogy a vallástanítás helyreállítására s 
czélszerű vallástanok kidolgozására a katholikusok 
is föltü zeitettek. 

Első Ferdinand halhatatlan érdemet szerzett 
magának, hogy a vallási ügyet teljes erejéből párt-
fogolta s előmozditotta. Dicső példáját követék utó-
dai s a püspökök. A tridenti gyülekezetben pedig 
törvény hozatott ; hogy a püspökök minden plébá-
niában, vasár-s ünnepnapokon a gyermekeket a val-
lás elemeire, Isten s szülők iránti engedelmességre 
tanítsák, sőt, ha szükséges, egyházi fenyítékkel is 
kényszerítsék. Ezután számos társulatok alakultak, 
melyek az ifjiiság vallásos oktatását tűzték ki maguk-
nak czélúl. Ily első társulat Rómában alakult. Igy 
keletkeztek: Jézus társasága s a kegyes tanitórend. 
Mindakettő az ifjúság vallásos, erkölcsös s tudomá-
nyos müvelésére szánta magát. Azok közül, kik a 
vallástanitásban fáradoztak s különösen kitüntették 
magokat, megemlitendők: Tarterius Ivó, troyesi es-
peres Frankhonban, Possevinus Antal, Jézus-társ. 
tag, Boroméi Károly, Salezi Ferencz sat. 

Czélszeríi vallástan szerkesztésében kitüntették 
magokat : Erasm, Wicelius György, ki először Lu-
ther tanát követte, azután visszatérvén a kath. val-
lásra, amaz ellen hegyesitette tollát. Helding Mihály, 
merseburgi püspök. Azonban legnagyobb figyelmet 
vont magára Canisius Péter katekismusa 1554. Ne-
vezetesek még: a római katekizmus, melynek kidol-
gozását a római pápa a tridenti zsinat után, Forerius 
Ferencz, sz. Domonkos r. hittanár, Marinus Leonard, 
lancianoi érsek s Fuscararius Egyed, mutinai püs-
pökre bizta. — Bellarmin Robert vallástana, Fleury 
Claudius katekizmusa, a sagoni vallástan. 

Az ausztriai tartományokban, 1777. a vallás-
tanra semmi szigorú egyenlőség nem tartatott. Ez 
inditá Mária Terézia es. s királynét arra, hogy egész 
birodalomban egyenlő vallástan hozatnék be. Azért 
is Migazzi Kristóf bibornok s bécsi érsek, minden 
örökös tartomány püspökeinek megegyezésével ké-
szíttetett katekizmust 1777-ben, mely az egész ausz-
triai birodalomban kézi könyvül használtatni ren-
deltetett. 

Honunkban ismeretesb vallástanok: nm. galan-
thai gr. Eszterházy Károly parancsából Nagy Fe-
rencz által készült vallástan 1771-ben. — Öreg s 
kis katekizmus Batthyányi érsek s primás rendeleté-
ből 1779-ben. Lang János németországi lelkésznek 
hazánk nyelvére fordított kateketikai beszédei 
1800-ban. B. Szepessy Ignácz, pécsi püspök vallás-



tana, 1832-ben Szalay Imrének németből fordított 
müve. Az egész ker. Hittudomány sat. 1832. 

Szaniszló Ferencz, a pesti egyetemnél hitszónok s 
hittanár, később nagyváradi kanonok (jelenleg nagy 
váradi 1. sz. megyés püspök) e czim alatt adta ki 
vallástanát : Doctrina Religionis christiano catholicae 
in us um Academicae juventutis. A számtalan érdemek-
kel tündöklő szerző, főleg a bölcsészeti osztály szo-
rosb hallgatói boldogságát hoi'dozván szivén, hogy 
magas hivatala osztály-részének tökéletesebben meg-
felelhessen, sarjadozó hiveit a vallás tiszta elveire 
vezethesse, ezek által őket minden testi s lelki ve-
szélytől megóvja, az emiitett munkát, mely először 
1832. azután 183G-ban izzadott nyomda alatt, két 
kötetben bocsátá napfényre. A legtisztább tanitmá-
nyok rendszeresen s terjedelmesen adatnak elő ben-
nök, s nemcsak az ifjak elméjét s szivét képezik, 
hanem a korosb keresztény olvasók vallásbeli isme-
reteit is gyarapítják s erősitik. — Ezt magyarra for-
ditá Szaniszló József, szombathelyi megyei áldozár 
1839-ben. A jeles forditó faradalma megbecsülhetlen, 
mert az eredetit hiven megismerteti a magyar ker. 
közönséggel, s a vallástanitóknak legtisztább kútfor-
rást nyújt . 

Megemlitendők még: A ker. kath. Hitnek tani-
tása. 1833. — A ker. kath. Religio tudománya 1844. 
— Katekizmus avagy ker. kath. religioban levő ok-
tatás Hirsch er után Prokopovszky Dániel, 1845. — 
Továbbá dr. Martin Konrád után Mester István által 
magyarra forditott : A kath. Religio tankönyve. — 
Weinhoffer J. Mendlik Ag. és a most használatban 
lévő esztergomi s egri katekizmusok. » ö 

A vallástanítás viszontagságainak e rövid váz-
lata után lássuk most már mikép rendezendők a 
kisdedek részére a vallásigazságok, vagyis mikép 
szerkezendő részökre a vallástan? 

Erről közelebbi czikkünkben. 
Zimmermann Jakab. 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

De továbbá, épen isteni Megváltónk e földöni vándor-
lásának történetében mogszentesitve látja a keresztény s mint-
egy megdicsőülve mindazt, amitől a pogány ellenszenvvel 
vagy félelemmel fordult el: a szegénységet, megvettetést, fáj-
dalmat, szenvedést és halált ! Nézzük csak a vonagló Lao-
koont s mellette a keresztfán érettünk kimúló Megváltót. 
Amaz a hideg, kérlelhetlen vaksors súlya alatt összerogyik, 
haláltusája reménytelen, utolsó sóhaja a kétségbeesés átka 
az öt igazságtalanul üldöző istenség ellen, — Krisztus ellen-
ben nagyobb és súlyosabb szenvedésnek közepette megnyu-

godva mennyei atyja akaratában, fölséges türelemmel viseli 
el a reá mért sorsot, szenvedése megdicsőül az engedelmesség, 
a határtalan szeretet és áldozat eszméje által,s a távol látha-
táron dereng a jutalom, a kibékülés és az örök békesség üdv-
hozó napja ! Niobe kővé válván kimondhatlan fájdalmai 
között a kihivó dacz és büszkeség kifejezésével — és a Mater 
dolorosa, az anyai sziv legkinzóbb gyötrelmei közt nem feled-
kezvén meg az alázatos engedelmesség s magnyugvás szent 
kötelméről — mily ellentét ! — Amott a kevély, daczos nő, 
mely az istenséghez hasonlitá magát, s midőn a megbántott 
Leotidák soha czélt nemtévesztö nyilai tizennegy gyermekét 
halva fektetik lábai elé, akkor ruhájával födi be arczát, nehogy 
a magát megbőszült istenség diadalárzete növekedjék még 
az által is, hogy a megtört anya kinjait szemlélje ; — itt is 
egy anya, ki legdrágább, legféltettebb kincsét veszté, de tudja 
hogy nem vak, kérlelhetetlen sors vagy a mennyeiek gyer-
mekes hiúsága okozza sorsát, hanem egy legbölcsebb, legigaz-
ságosabb, gyermekeit kivétel nélkül egyformán szerető atya ; 
és azért megnyugszik rendeletében, tudja, hogy fia nem Iná-
ban, hogy nem örökké halt meg, vár és tür, — a szeretet 
támogatja, a hit és remény ! — E példákban ugyanazon ér-
zésnek, a fiát kesergő anya fájdalmának kettős különböző 
szempontból való fölfogását látjuk, s ki merné tagadni, hogy 
a keresztény nézet a mélyebb, a bensőbb s igy egyszersmind 
az eszményiebb, a művészileg nemesebb és fönkeltebb is? ! 
mert a kereszténység, nem csak tágitá a művész látkörét, 
hanem nemesbité is midőn az ember legbensőbb, legtulajdo-
nabb érzéseit testvéri frigyre léptette a vallás elveível; — 
s igy lőnek Fra Angelico képei szintannyi imává, igy kelet-
keztek Leonardo de Vinci eszményi alakjai, Michel Angelo 
hatalmas conceptiói, s a Szüzanya azon bájteljes elragadó 
szépségű képei, melyek által Raphael örökité nevét, és melye-
ken a fönséges és szép csodás egybeolvasztása leigézi a nézőt : 
— mind eme gyönyörű virágai a keresztény művészetnek 
egy más nap éltető, érlelő sugarában keltek s nyiltak, mint az 
volt, amely az ó-korbeli művész ecsetjét vezette. — 

A siralakok falfestményein tanulmányozhatjuk legin-
kább azon befolyás természetét, mely et a kereszténység a 
festészetre gyakorolt. Nem a 2. 3. és 4. század antik művészete 
ez többé, — itt már uj elvek érvényesitik magukat, a művé-
szet forduló ponton áll, és a mi a régiből megmaradt, az gyö-
keresen át T an alakitva, mintegy újjászületve. — A fogal-
mazás nagyszerűbb, komolyabb, a tárgy, a kifejezés, sőt még 
a mellékes diszitvények is, már kiváló, specifiee keresztény 
jellemet öltének. Az ó-szövetség- s az üdviratban, az uj esz-
mék egy gazdag forrása buzog : Ábrahám, ki saját fiát bemu-
tatja áldozatul, Mózes, kinek szavára a szikla megnyílik, 
Jezaias, midőn a Szüzanyáról jósol, mindannyi uj eszmo, 
melyekhez hasonlókat a profán ó-korban nem találunk. S ha 
a keresztény festő nem ritkán még bizonyos ingadozást, bi-
zonytalanságot tanusit is tárgyának választása s eszméinek 
érzéki alakok általi kifejezése körül: ugy ez csak azt bizo-
nyítja : hogy kezdetleges fejloménynycl van dolgunk, hogy 
az uj irány ínég nincsen szabatosan kijelölve, hogy még nem 
áll eléggé tisztán a művész lelki szeme előtt. — De ezek csak 
külső hiányok, belsőleg a keresztény művész már mélyen át 
van hatva tárgya magas méltóságának érzetétől, — mely 
érzés ecsetje vonásain is tisztán észrevehető ; innen azon ben-
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sőség, azon kenet, mely például, egy imádkozó alakján elöm-
lik s mely önkénytelen is áhítatra ragadja a nézőt, mig ugyan-
ezen eszme, pogány művész által előnkbe állitva, hidegen 
hagy minket, akár mily mérvben is vegye igénybe figyelmün-
ket a kép technikai tökélye. Figyelemre méltó azon kiváló 
gond és szorgalom, melyet az ős-keresztény korszak művészei 
a szemre forditottak : ott központositák ők fölvett tárgyuk 
alapeszméjét, mig az ó-kor profán művészetében, festészetben 
és szobrászatban egyaránt háttérbe szorult a szem, talán 
azért, mert ott az alakok plasztikai tökélyében keresték azon 
eszközt, mely a szemlélővel a teremtő művész alapeszméjét 
értesse meg. Azon könyörteljes tekintet, melylyel a jó pász-
tor alánéz a lábainál heverő bárányra, mely viszont hozzá 
emelve szemeit esdeni látszik hogy venné föl s vezetné vissza 
a jó útra a többi nyájhoz, — mily mély értelmű, a keresz-
ténység alaptitkát magában tartalmazó csoport ez ; — de csak 
keresztény sziv értheti meg, amint csak keresztény elme 
fogalmazhatta, — ime a művészet fordulópontja. Hasonlítsuk 
csak össze a pompeji-féle ásatásokkor fölfedezett müvet a sir-
alagi rajzokkal s önkénytelenül is azon meggyőződésre jutan-
dunk, hogy sokban, ruházat- és csoportosításban a keresztény 
művészet keletkezte egyszerűbb, nemesebb, izlésteljesebb 
irányzatok kezdetét jelzi, annak daczára, hogy mint már 
mondók a pogánynak technikai tökélyét nem érhette el 
rögtön. 

Ami a pogány művészetből átment a kereszténybe, 
szintén magán hordja vállásunk jellegét. Eme földalatti üre-
gekben tisztább, üdébb volt a levegő mint a földfölötti, vészt-
hozó luxussal megtömött termekben, s ennek nemesítő fuval-
ma alatt ú j ra éledt föl a művészet nemtője, s egy magát túl-
élt szellemi világ romjai fölött, tisztább, szabatosabb, neme-
sebb arányokban kezdett emelkedni a keresztény képzőmű-
vészetek csarnoka. 

De nem elég, hogy az építész egyházakat emeljen, na-
gyokat, dicsőket ; nem elég, hogy a festész és szobrász ékít-
sék azokat legszebb remekeikkel ; — még hiányzik a művésze-
tek Istennek szentelt eme társaságából a negyedik testvér — 
a zene, mely hanghullámaival betöltve a komoly csarnokot 
felrázza a szivet vétkes apathiájából, és indítva, lelkesítve 
magával ragadja az egek felé, — s mig a festészet, szobrá-
szat s építészet a mennyet varázsolják a földre, addig a 
dallam szárnyain ég felé emelkedik a minden földi salaktól 
megtisztult, legbensőbb érzelem. -*- Mind e négy testvér : 
szentegyház, szobor, kép és zene egyetlen egy nagy remek-
müvet képeznek, valamint egy édes anyának tudnillik a ke-
resztény hit- és meggyőződésnek szülöttjei, de mégis a zene 
az, mely legtisztábban s legteljesebben hordja magán a ke-
resztény szellem jellegét. — Hasonlólag a festészethez az 
egyházi zene is, már a katakombákban keletkezett, mert az 
egyház föladata, s azon segély, melyet annak végrehajtása 
körül a zenétől várni és remélni lehetett, kényszeritőleg kö-
vetelék, hogy az azon tényezők közé, melyeknek közremű-
ködésével rendeltetésének eleget tenni iparkodott, a zenét is 
iktassa. — Mert midőn vallásunk, fölkeresve a véghetetlen, 
és megmárhetlent, létre ébreszté a lélek legmélyebb, leg-
rejtettebb érzéseit ; akkor oly térre lépett, hol az ecset és 
véső többé nem elégségesek az u j eszmék, az uj gondolatok 
érzéki kifejezésére, a zenével kelle tehát szövetkeznie, hogy 

külső létet,külsőleg észrevehető alakot adjon annak,ami egyéb-
ként örökké kifejezhetlen maradandóit. A festészet mint-
egy átmenetet képez, a látérzéki jobbadán anyagi fölfogástól 
a hallás általi, a szellemi fölfogásra ; mely utóbbi aztán leg-
tisztább, legfönkeltebb közegét leié a hangban ; s igy lett a 
zene cultusunk egyik kiegészítő részévé, mert csak igy volt 
lehetséges az Istenség végetlen s megközelithetlen voltának 
eszméjét illő, bár gyenge, mert földi, véges formákba önteni. 
— A titkos, fönkelt érzemények egy egész világa rejlik azon 
kis dallamokban, melyeket nagy Gergely pápa gyűjtött, de 
olyannak kelle lennie azon talajnak, dúsgazdagon behintve 
a legdicsőbb eszmék csiráival, a melyen Palestrina égi zene-
virágainak teremniök kellett. — 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölségo a bold Szűz Máriáról nevezett oroszi vagy 

ruténi cz. prépostságot G y ö r g y é n y i Ignácz szabolcsi fó'esperes- és 
kis-várdai plébánosnak, a kincstár i di j felerészének elengedése mellett 
méltóztatott febr . 23-án legkegyelmesebben adományozni. 

PARIS. (A romai császárság.) A január 17-iki nap 
nem vetekedhetik ugyan feltűnésben deczember ötödikével, 
azonban a senatus szavazatának jelentősége nem csekélyebb 
a törvényhozó testület határozatánál. Az egyik esetben ugy 
mint a másikban a pápakirály jogainak affirmatioja volt 
szóban, egyik ugy, mint a másik a hit és honszeretet ténye 
volt. Az egyhangú szavazat a romai császárság visszaállí-
tását elutasítván, véghetetlen nagy veszélyt hárított el, me-
lyet az u j olasz királyság titkol, és melyet Mans ügyvéd ké-
relme napfényre hozott. 

A keresztény elemnek Európában csak egy veszélyes 
ellensége volt, és csak egy lehet a jövőben, és ez : a romai 
birodalom. Roma világváros ; ameddig a pápa uralkodik itt, 
addig Krisztus fog uralkodni Európában, és az általános for-
radalom le leend bilincselve. A forradalom uralkodhatik ma 
Németországban, holnap Francziaországban, máskor Spanyol-
vagy Olaszországban, de ezen siker csak részletes lehet. 
Ameddig a helyzet kulcsa az egyháznál marad, ameddig a 
világon uralkodó fellegvárt megszállva tart ja, győzni nem 
fog a forradalom. 

Máskint leendne, lia a forradalom Romát hatalmába 
ejtvén, a cesarok birodalmát állítaná vissza. Ez Európában a 
keresztény társadalom végét, a humanitárius vallás diadal-
mát, az úgynevezett „emberi jogok" győzelmét jelentené. A 
pápa világi hatalma lerontásával következnék az általános 
apostasia, a végnek kezdete. 

A pogány Roma nem halt meg, a vadállat csak bilin-
csekbe verve, és megsebesítve van. Az olasz válság csak 
folytatása azon hatvanhat forradalomnak, melyek történetét 
egy olasz történész irta meg, s melyeknek ugyanazon egy 
czéljok volt : visszahelyezése a régi Romának, melyet a ke-
resztény Roma fogva tart Constantin, vagy inkább Chlodvig 
és Nagy-Károly óta. 

Tertullian kételkedett, ha cesar lehet-e valaha keresz-
tény ; Constantin meghazudtolta e jóslatot, hanem a Gondvi-
selés e föltételt kötötte hozzá, hogy hagyja el Romát. Con-
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stantin megtérése után sem szűnt meg a senatus ellenséges 
indulattal viseltetni a kereszténység ellen, mert híveiben a 
császárság elleneit szemlélte. Bizonyos értelemben igaza is 
volt. A birodalom bálványimádáson, rabszolgaságon, és er-
kölcsi romlottságon nyugodott. A hazugság és halál, a test 
és világ uralma volt ez. Igazságot, erkölcsi tisztaságot, hitet, 
világosságot és szabadságot e földre a keresztény elem hozott. 

Azonban a hivatalos Roma megtérithetlen volt, és azért 
Isten, hogy végezzen, a barbár népeknek, Ítélete végrehaj-
tóinak adta át, hogy a régi birodalom romjain u j elemekből 
u j birodalom emelkedjék a romai kath. egyház védelmére. A 
keresztény társadalom, a keresztény királyságok szövetsége 
Nagy-Károly alatt, Adorján és sz. Leo pápa gondoskodása 
folytán romai szent birodalommá lett. A megtérített nemze-
tek élén az egyház idősb leánya, a legkeresztényebb monar-
chia állott, azon nemzet, mely mint a saliai törvény mondja, 
habár számra nem nagy, ereje és bátorsága által első rázta 
le a türhetlen romai igát. Megkereszteltetvén a francziák 
azon vértanuk hamvait és ereklyéit fogadták, kiket Roma dü-
hében gyilkolt, égetett, a vadállatok által széttépetett. Telve 
tisztelettel ezen ereklyék iránt, aranynyal és drágakövekkel 
ékesiték föl azokat. Isten választotta ki egyháza védelmére 
a pogány Roma legbüszkébb ellenségét. 

A keresztény Roma és Francziaország, ime a cesari és 
pogány Roma született ellenségei. Azért a garibaldi-féle Ita-
lia ép ugy ellensége Francziaországnak, mint a kath. romai 
egyháznak. Az uj romai császárságnak meg kellene boszul-
nia atyáit, el fogna hárítani a forradalom elől, melynek meg-
testesülése volna, minden akadályokat. A pápai királyság és 
a franczia monarchia pedig legfőbb akadálya, azért Garibaldi 
nem kevésbbé fenyegeti Párist, mint a szentszéket. 

A keresztényelem és a modern ugy, mint régibb cesa-
rismus minden pontban ellentétben vannak egymással. — Az 
egyik oldalon mindennemű bálványimádás szabadsága és a 
kereszténység elnyomása, a másikon az élő Isten egyedüli 
tisztelete, ott a Pantheon, itt a vértanuk királynéja. Egyik 
oldalon a sasok és farkasok tisztelete, a másikon imádása a 
báránynak, ott a cesar, itt a halász souverain főpapsága. 
Egyik oldalon a lictor bárdja, a másikon a szónak éle, ott 
a nép akaratából lett cesarnak a fölkelések által korlátozott 
hatalma, itt Péter lelki országa, Urunk íidvözitőnk helytartó-
jának kormánya. Isten uralma és igazsága egyrészről, másik-
ról az ember önző, önkényszerii, vérengző hatalma, itt az 
érzékiség és a kard uralma az anyagi haladás minden vívmá-
nyaival : circus, forum, és a cesarok palotáival, ott a lélek és 
szeretet királysága a keresztény polgáriasodás összes áldá-
saival. Egyik oldalon a megszabadító igazság, a másikon ha-
zugság és erőszak, sem a népnek, sem a cesarnak nem levén 
szüksége igazságra, hogy érvényesitse szándékát. 

Ilyen volt az ős romai birodalom, ilyen ma a forrada-
lom annak leánya és örököse, mi természetesb, hogy atyja 
trónját újra föl akarja állitani. A romai birodalom és a forra-
dalom lényegileg keresztényellenesek. Sem az egyik, sem a 
másik nem gyözedelmeskedhetik, ha csak a pápát és Fran-
cziaországot meg nom osztják. 

A romai birodalom helyreállítása az általános forrada-
lom diadala volna, a vallási és politikai naturalismus, a hu-
manitárius bálványimádás, és a népi vagy császári absolu-
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tismus győzelme. Es ama helyreállítás nem utópia, hanem az 
összeesküvők kitűzött czélja, a szentírásban előre hirdetett, 
az atyák által kijelentett, a kor eseményei által megmagya-
rázott szerencsétlenség, melyet mi ki fogunk kerülhetni, hála 
IX. Pius és a püspökség, Francziaország és a katholikusok 
törekvéseinek, de amely unokáinkra szálland, ha a „Roma 
főváros" programmját valósittatni engedik. 

Ha vakmerő dolog magyarázni akarni a még lepecsé-
telt, elzárt jóslatokat, és a teljesülés korát kijelelni azokra 
nézve, melyek még csak általánosságban magyáraztattak 
meg; gyermekes volna szemet hunyni, midőn a teljesülés 
részben szemeink előtt történik. „Ne vessétek meg a jósla-
tokat" — mondja a Szentlélek. 

Bizonyos, hogy a romai birodalom a Dániel által előre 
jelentett négy birodalom logutóbbika, és bizonyos a történe-
lemből, hogy eme birodalomnak két szaka volt, keresztény 
előtti Tiberiustól Constantinig, és keresztény Constantintól 
a reformatioig, vagyis inkább Nagy-Károlytól a franczia for-
radalomig, mely korszakot mai nap nem ok nélkül „az is-
teni jog" korszakának neveznek. 

Bizonyos, hogy a divatos polgáriasodás, a forradalom 
álezája nem más, mint visszatérés a romai keresztényelleni-
ségre azon különbséggel, mely a tudatlanság és forradalom, a 
pogány vakgyülölete, és a hitehagyó tudálékos, kiszámított 
gyűlölete között létezik. 

A szent atyák — Jeromos, aranyszájú szent János és 
mások — szerént az Antichristus a keresztényellenes összes 
tanok megtestesülése, a keresztényellenessé leendő romai bi-
rodalmat azonnal visszaállitandja. Hanem ezen hagyományt 
az olasz forradalom előtt fátyol borította. 

Ma már világosan látjuk, hogy a hitehagyás, mely a 
vég kezdete leend, forradalom a szentszék kettős tekintélye 
ellen. Világosan látjuk, hogy az napon, melyen ez ijesztő 
szerencsétlenség bekövetkezik, a régi keresztényellenes Ro-
ma föltámadand, és a forradalom megtalálván fejét és köz-
pontját uralkodni fog Európán. 

Mi o szerencsétlenséget ki fogjuk kerülni, hála Piusnak 
és Francziaországnak, mely sem nem vak, sem nem annyira 
gyáva, hogy föláldozza becsületét, hitét, érdekeit, Romát 
odaadván Italiának. De bizonyos hagyomány, hogy ha Eu-
ropa betölti a mértéket, Isten elhagyandja, odaengedvén Ga-
ribaldi és Mazzini polgáriasodásának. Ekkor az ős Roma bi-
lincseiből föloldatik, Tiberius és Nero, Diocletián és Julian 
Romája igába hajtandja a keresztény nemzotekot azon napig, 
midőn az Antichristus ásiai barbár csoportok élén megfékezi 
Európát, és a birodalmat Asiába viszi, mely azt, Nagy Sán-
dor óta elvesztette. 

Első Napoleon szava, hogy ötven év lefolyása előtt 
Europa vagy köztársasági, v a g y kozák leend, azt kellett 
volna a v a g y helyett mondani, hogy : é s ; mert a cesaria-
nus köztársaság után jövendnek a barbár csordák. Napoleon 
különben csalatkozott a datumban, mert a mi nemzedékünk 
még meg fog menekülni a szörnyű vésztől, hála a romai kath. 
egyház, és jelesen a franczia egyház állhatatosságának, a 
zuávok romai legio és franczia hadsereg bátorságának, és a 
bold. Szűz védelmének, a keresztényolem a jelen küzdelmek-
ből még győzedelmesen fog kikelni. 

A forradalom diadalát késleltetjük, de gyözolmot fog 
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aratni, amint Romában megtelepedhetik, az napon, melyen 
Italia fővárosává leend, mihelyt nem leendnek többé Chlod-
vig és Nagy-Károly, Castelfidardó és Ancona, Roma és Men-
tana francziái. 

Jelenleg az egyház érdekei szorosan egybefüggnek a 
pápa világi hatalmával, amint ezt IX. Pius és a kath. püs-
pökség ünnepélyesen kijelentette. Más részről ama világi ha-
talom és Francziaország sorsa elválaszthatlanok egymástól, 
amint a történet és hagyomány tanúsítja, mert Francziaor-
szág a visszaállított romai birodalom tartományává alacso-
nyittatnék le, lia az egyház államai elvesznek, nem leend 
többé Francziaország, mert ennek hivatása, küldetése, lét-
oka : védeni a keresztényelmet és szentszéket, Krisztus or-
szágát, és evvel a nemzetek szabadságát — megakadályoz-
tatván a romai birodalom föltámasztását. Evvel ellenkező 
politika, árulás vagy öngyilkosság lenne. 

Az egyház halhatatlan, ez kétséget nem szenved, élni 
fog még a forradalom győzelme és a romai impérium vissza-
állítása után is ; élni még akkor is, ha az Antichristus egyik 
sarktól a másikig fog uralkodni, és az örökös áldozat meg-
szüntetni. Ha a pokol kapui rajta eröt nem vehetnek is, a 
jövő véghetetlen fájdalmakat rejt méhében számára, melyet 
kötelességünk eltávolitani — föntartván az egyházállam vi-
lági uralmát. 

Ennek lerontása „az emberi jogok" ideiglenes diadalát 
az „isteni jogon," a naturalismus győzelmét az „igaz hiten" 
biztosítaná. Az első ker. századok, a reformatio, az 1793 iki 
véres üldözések még vérengzőbb alakban fognának meg-
újulni. A múltból következtethetünk a jövőre, a dolgok ugy 
végződnek, amint kezdettek „az öreg ifjúsága ösvényeit kö-
veti." 

„Bizonyos — úgymond Cornelius a Lapide — hogy a 
romai birodalom le fog rontatni az Antichristus által, de Ro-
ma a világ vége felé régi nagyságára jutand, de visszatérend 
bűneire is, a kereszténységről a pogányságra. Elüzendi a 
pápát és mindazokat, kik hozzá hivek maradnak. Ezért ne-
vezi az apostol Romát — amint az a világ vége felé fog lenni 
— „a nagy Babylonnak," a paráznaságok és a föld utálatos-
ságai anyjának, mely meg vagyon részegülve a szentek vé-
rével, és Jézus vértanúinak vérével. 

Roma, és a régi romai birodalomnak a barbárok általi 
elpusztitása csak képe volt az Antichristus általi romlásnak, 
és a mazzinianus birodalomnak, mely szemünk láttára ala-
kul. Bossuet a pogány Romának csak egy részét festette. 0 
ifjúságát szemlélte, unokáink utálatos vénségét látandják. 

Ugyanazon egy falkcrités határain belül két egymással 
ellenséges város létezik : Krisztusnak, a Szüz-Mária, Péter és 
Pál, Cecilia és Ágnes, Pius és Lamoriçiere, a vértanuk és zuá-
vok szent városa. Ezen város lábai alatt terül el a Cesarok és 
pretorianusok városa, Tiberius és Nero, Messalina és Livia, 
Garibaldi és Mazzini, a bálványimádás, forradalmak és rom-
lottság városa. 

Midőn az egyik uralkodik, a másik lánczokban hever. 
Jöjjenek csak a garibaldianus cesarok, és Roma népe a cir-
kusba, Nero kertjeibe ömlik, de ha Péter uralkodik utódjában, 
Krisztus nevében,a forradalom elzárkózik páholyai rejtekében. 

„Roma a főváros" a cesarnélküli vagy czászári köztár-
saság föltámadása volna, azon köztársaságé, mely a közpon-

tosított, a modern polgáriosodás által megrontott Európát, a 
forradalom megtestesülését képező Antichristus csordáinak 
vetné oda áldozatul. Ez az isteni jogtól fölszabadított ember-
nek képmutató, vérengző, ördögi uralma volna. Ezen időben 
az egyház megmentésére Krisztus személyes közbenjövetele 
szükséges. (II. Thessal. I I , 7.) 

Igen, 18 század óta az egyház mindig győzedelmes-
kedett, és fog győzedelmeskedni megérdemlett csudák, di-
csőséges harczok, forró imák által. 

Igen a forradalom le fog győzetni, hála IX. Pius, a 
püspökség és hivek imáinak és bátorságának. 

Mi jól tudjuk, hogy a setétség hatalmának is elérke-
zendik órája, de tőlünk függ azt eltávolitani. Tudjuk, hogy 
egy napon a páholyok összeesküvői győzedelmeskedhetnek, 
de tőlünk függ azt elhalasztani. Tudjuk, hogy a pápa világi 
hatalma megdőlhet,és a garibaldianus Roma föltámasztathatik, 
de ma még tőlünk függ azt legyőzni, e czélra Francziaország-
nak kard já t sem kell kivonni hüvelyéből, csak akarnia kell. 

Deczember 5-ke és január 17-ke megmutatta, hogy 
van akaratja, és fölfogja a romai kérdés hordere jét. Cseleked-
jünk ugy, amint szólunk. Segitsük önmagunkat, és az Ég 
megsegitend. 

FLORENCZ. Tudvalevő dolog, hogy az olasz király-
ság államadósságainak igazgatósága által a misealapitványi 
jegyek (cedole per legati di messe) fizetése fölfüggesztetett. 
Most Palermóból az államjavak és pénzügyek kerületi igaz-
gatóságának egy körözvényét közlik velünk, melylyel el-
rendeltetik, hogy f. évi január elsejétől fogva az ajtatos ha-
gyatékok, legatumo.k, és vallási terhek (onere religiose) vég-
rehajtása fölfüggesztetik, föntartatván — jól jegyezzük meg 
— a további rendeletek kiadatása, azok végrehajtásának 
isméti megkezdetésére. 

A körözvény értelme világos nyelven következő : A 
fiscus mindazt elnyeli, amit az élők és holtak lelki javára 
ajtatos hagyományok végeztetni elrendeltek, föntartván ma-
gának ujabb kibocsátványban kijelenteni, hogy nem fog 
abból adni többé valamit. Iszonynyal tölt el a hitetlenséggel 
párosult zsarnokság. Palermóból o hó 24-ről irják nekünk : 
nincsen-e a világon hatalmasság, melynek joga vagy köteles-
sége volna az elhunytak lelkeit védeni ? mely tiszteletben 
tartassa a polgáriasodott világ közmegegyezö törvényei által 
védett végrendelkezéseiket ? Siciliában volt már spanyol, 
franczia, német uralom, és azok számos, igen számos alatt-
valói lelki üdvökért saját pénzükön ajtatos alapítványokat 
tettek. Nem volna a nemzetközi jog sértése az oly számos 
alapítványok lefoglalása ? 

Igen, mi is azt hiszszük, de ahelyett, hogy külföldi 
hatalmassághoz fordulnánk, fordulunk magához Menabrea 
ministerelnökhöz. Gróf ur ! önnek is volt atyja, és volt nagy-
bátyja, ki bőkezűen hagyományozott önnek. Valljon megfe-
ledkezett-e ön atyja és nagybátyja lelkéről ? Vagy nem fek-
szik-e önnek szivén, hogy utolsó akaratjok, végrendelkezé-
seik teljesíttessenek ? És valljon mért engedi meg, hogy más 
elhunytak végrendelkezéseik teljesítése felfüggesztessék? Gróf 
ur gondolja meg azt, hogy ha a kegyes alapítványok, a vég-
rendelkezések nem teljesítése nem válik az egyes családok 
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javára, nem fog az az államoknak, és a kormányoknak sem 
hasznára lenni. 

SZENT-PÉTERVÁR, jan. Az orosz lapok az itteni 
orosz állandó zsinat proeurátorának hosszú jelentését közlik 
a vallási ügyek állásáról az 1866-ik év folytán. A jelentés a 
császárhoz, mint az állandó zsinat fejéhez van intézve, és 
elősorolja a régi lengyel tartományokban a szakadár vallásra 
áttértek számát. Igy állítólag Lithvániában 25,194 katho-
likus hagyta volna el hitét, ezt az ó-hittel cserélvén fel, a 
minski megyében pedig ugyanezen módon a szakadár egy-
ház 20,000 lélekkel szaporodott. Ezen idő alatt 1!) uj orosz-
hitü plébánia alapíttatott és 57 templom építtetett említettem 
tartományokban. — A procurator jelentésében azon remény-
nek ad kifejezést, hogy daczára a katholikus papság által a 
térítés ellen gördített akadályoknak, és a népnek régi hité-
hezi ragaszkodása mellett is a megtérések szaporodni fognak. 
Ezen úgynevezett megtérésekre vonatkozólag a moszkvai 
újság az őszinteség egy pillanatában érdekes megjegyzéseket 
tesz. Némi kételyeink vannak — úgymond — a lengyel nyu-
goti tartományban eszközölt megtérések őszinteségére nézve. 
Oroszországban, és pedig nem messze Moszkvától orthodox 
templomok és keresztények közelében még egész népségek 
vannak a pogányság sötétségében. 

Nem volna-e czélszeriibb a térítési buzgóságot inkább 
erre felé irányozni ? Valljon miben rejlik legfőbb oka a fehér-
oroszországbeli katholikus póroknak, az orthodox vallásrai 
téritgetésének '? Nyilván politikai ok. Általában mi hajlandók 
vagyunk ugyan ezen indokot méltányolni, de nem nagy 
éleslátás szükséges, hogy meggyőződjünk, hogy az ilyféle 
erőködésekkel nem messze jutunk. Egy pár ezer kath. paraszt 
megtérése az államegyházhoz sem az egyházra, sem az ál-
lamra nem nagy nyereség. Ahelyett, hogy erőszakot tegyünk 
ezen emberek lclkismeretén, és kényszeritjük hogy játszanak 
hitükkel, sokkal hasznosabb volna arra szorítkozni inkább, 
hogy az orosz nyelv hozassék be az isteni tiszteletbe, hogy 
szent beszédeik és imáik orosz nyelven tartassanak. 

IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

2. A h i t i g é n y a z e m b e r i - n e m j e l l e m z ő 
i s m e r v e . Midőn sz. Pál apostol e szavakat kimondá „ani-
malis homo non percipit ea quae sunt Dei et non habet sen-
suin Domini" bizonyára nem sejtette, hogy ezzel oly elvet 
mondott ki, mely napjainkban a természettudományok leg-
újabb vívmányai és megállapodásai fölé jelmondatul irat-
hatnék. 

Sok ideig a természet három országát különböztették 
meg, s az ember a harmadikban mint „animal rationale" 
szerepolt. Néha még azt is mondották, hogy „animal religio-
sum," de mind ezen megkülönböztetések nem akadályozták, 
hogy az állatországba, mint annak speciese be no soroz-
tassék. 

Ma, azon nagy olv szerént, mely az osztályzást nem a 

közös, hanem a sajátos ismérv szorént határozza meg, vala-
mint nem mondhatjuk, hogy az állat érző s mozogva élő nö-
vény, vagy hogy a növény legyökerezett állat, szintúgy nem 
szabad mondanunk, hogy az ember értelemmel vagy vallás-
sal biró állat, — hanem a természet egy negyedik osztályát 
különböztetjük meg, — „az ember-országot." 

De mi azon „Sanctius his," ama sajátos ismérv, mely 
nélkül az állat végkép szűkölködik és mely az embornek oly 
kizárólagos tulajdona, hogy ennek más országgá különitését 
igazolja ? — Szerző, Quatrefagesnak „az emberi-nem egysé-
géről" irt munkáját beszél te t i . . . . ki miután, mint természet-
búvár az organicus, physiologicus és értelmi tulajdonságokat 
és ismerveket átvizsgálva, mindezekben nem találja föl a jel-
lemző sajátságot, mely az embert az állattól határozottan 
minőségileg elkülönzi és kizárólagosan megkülönbözteti — 
annak erkölcsi jellegére áttérve, itt két mozzanatot észlel, 
melyben az ember határozó sajátos ismérvéi feltűnnek : leg-
elöl a z e r k ö l c s i j ó é s r o s s z f o g a l m a , — a lelkis-
meret, vagyis az öntudatos erkölcsiség, mely azon fogalmat 
eredményezi, és ez az ember-országnak egyik jellemző is-
merve, melyet az állatoknál semmiből sem gyaníthatunk ; a 
másik a h i t ogy más, a minket környezőn tul és felül levő 
világban, a hit bizonyos titokszerii magasabb természetű 
lények létezésében, melyeket félnünk s tisztelnünk kell, s 
egy jövő létben, mely testünk szétbomlása után reánk vára-
kozik ; szóval az istenségnek és egy más jövő életnek fogal-
ma, — s ez az ember-országnak második ismerve, melyet 
„vallásosságnak" nevezünk. 

Ezen második ismérv még inkább hiányzik az állatok-
nál, mint amaz első. Mert ha állíthatták azt, hogy a családo-
sán, csoportosan élő állatoknál az erkölcsiség némi nyilat-
kozványai mutatkoznak: a vallásosságnak még csak meg-
közelitő jelét is bármely állatnál soha senki nem vette észre. 

Igy az emiitett természetbúvár. — Egyébiránt helyesen 
jegyzi meg szerző, hogy az állati értelmesség is bármi meg-
lepően közeledik néha az emberéhez, ettől mégis lényegesen 
különböző s ahhoz minőségileg soha föl nem ér, mert magára 
soha vissza nem hajlik, önmagát megérteni, szemlélni, tanul-
mányozni s igy a tisztán szellemi világba behatolni nem 
képes." 

„Különben való, hogy a vallási és erkölcsi individuali-
tás az, a mi az emberiséget döntőlog külön országra választja-
mit azon kettős tapasztalás is bizonyít, hogy, valamint nincs 
emberfaj, legyen az bármi elhagyott és kezdetleges állapotú, 
mely e kettővel nem bírna : ugy nem létezik bármi fejledt 
állatnem, melynél e kettő s kivált a vallási képesség teljesen 
nem hiányoznék. Az állatok bírnak némi értelmességgol ; de 
a vallásosságnak árnyékával sem bírnak. Ebben igaza van a 
természotvizsgálónak." — S azért az ember nem állat, hanem 
más országba való ; ö Plato szép dofinitiója szerint : „lélek, 
mely testtel bir." 

Van ugyanaz emberben állati,de ez nem teszi ki, hogy 
állat legyon ; valamint van az állatban növényi, anélküh 
hogy emiatt az állat növénynek, bár a legtökéletesbnek, vé-
tethetnék. Azon felül az, ami az állatot a növénytől megkü-
lönbözteti, az érzéki képesség, koránsem oly határozó különb-
ség, mint, az, ami az embert az állat ellenében jellemzi — a 
vallásképesség. Mert vannak növények, melyek éreznek s 
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igy az állati természet sajátságának valamennyire részesei e 
ké t ország közt az átmenetet képezik, valamint vannak oly 
lények is, melyek az ásvány- és növényországhoz tartozván, 
e kettőnek kapcsát teszik ; de nincs semminemű lény, mely 
tekintve a vallásképességet, az ember és állat közt állana. 
Ez az ember kizárólagos tulajdona, s őt, közötte s az egész 
többi látható természet között végtelen ürt képezvén, a lát-
hatlan világgal hozza kapcsolatba, mely e képességének tár-
gya. . . . „Minuisti eum paullo minus ab Angelis" mondja az 
irás, tudatva, miszerént az ember eredetére s rendeltetésére 
nézve nem földi, hanem mennyei, s hogy inkább alacsonyabb-
szerű angyalnak semmint fokozott, jobban kifejlett állatnak 
mondható. — Benne ugyszólva a t e r e m t é s n e h é z s é g e 
van megoldva, mely abban állott, hogy ama lánczolatban, 
mely a látható teremtményeket az ásványtól az állatig és a 
láthatatlanokat az angyaloktól a Szeráfig összeköti, legyen 
egy lény, mely a láthatót a láthatlannal, az anyagit a szelle-
mivel egybekapcsolva e világon teremtőjét imádja és kettős 
alkatrészében az alanti természetet is Istenre vonatkoztassa. 

„A vallás vagyis istentiszteleti képesség az ember termé-
szetének kizárólagos jellemző ismerve, nemessége ; mely őt 
egyszersmind elodázhatlanul készteti, emez angyali képességet 
használni s a czélra, melyre adatott t. i. Isten tisztelésére és 
parancsai követésére irányzani, a mint azt az irás oly szépen 
mondja : „Deum time et mandata eius serva, h i c e s t e n i m 
o m n i s h o m o . (Eccles. XI I . 13.) Ha nem teszszük,leszállunk, 
amennyiben raj tunk áll, magasságunkról ahelyett, hogy föl-
felé törekednénk ; leszállunk az emberi rangfokozatról és be-
elégszünk az állati természettel, még akkor is ha szellemileg 
és pedig bármi kitűnő jelességgel foglalkozunk, mihelyt 
egyedül csak e világra függesztjük szemeinket.'' 

Kissé tovább időztünk e fejezetnél s szerző gondolat-
menetét szorosabb egymásutánban adtuk elő, hogy az olvasót 
irónk értekezési módjával is megismertessük. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczegprimás két leányka nevelésére a pesti 

angol kisasszonyok neveidéjében évenkint összesen 400 frt. 
méltóztatott adományozni. 

— H a y n a l d Lajos érsek ő excája a kalocsai főme-
gyében létező kántortanitói nyugdij-alap neveléséhez 5000 
írttal méltóztatott járulni. (I. T.) 

— L e n g y e l Miklós egri kanonok ő nga az egri megyei 
szegény káplánok fizetésének fölemelhetése végett 1000 frt. 
kézbesített érsek ő excának, azon kikötéssel, hogy azok 
kamatjából évenként a nagy-kállói és turi káplánok fizetése 
javittassék. 

— Februárhó 27-én temettetett el a nagyérdemű ke-
gyestanitórend egyik disze, R e i s i n g e r János, nyűg. egye-
temi tanár, kir. tanácsos. Áldásos működésének emlékét a 
tanintézetek annalesein kivül híven megőrzendik nagyszámú 
hallgatói, kiket tudományossága és nyájassága egyaránt lebi-
lincselt. 

— Megjelent a „Kath. Lelkipásztor" II . vagyis mar-
tius-aprilisi füzete. Tartalma egész husvétutáni II. vasárna-

pig terjed, és szentség-imádásra is foglal magában egy be-
szédet. 

— Romából irják febr. 8-ról, hogy még nem lehetett 
Péter templomában oly sokaságát látni az amerikaiak- és 
angoloknak, mint ekkor. Különösen fölemlitetnek Clarendon 
és Blomfield. Ez utóbbi egy exposén dolgozik Olaszország 
általános helyzetéről ; a pápai állam mint első rangú csillag 
tüntettetnék föl benne a chaoticus setétségnek közepette. 

— A mult hóban nagy pompával ülték meg München-
ben az ottani székesegyház alapköve letételének 400-os em-
léknapját. Király ő fölsége szintén megjelent a zsúfolásig 
mogtelt templomban és tanuja lehetett, hogy kormányának 
egyházellenes törekvései daczára a nép hiven ragaszkodik 
őseinek \ állásához. 

— A belgiumi főpapok komolyan foglalkoznak egy nem-
zeti zsinat egybehivásával, mely meg fogná előzni a pápa 
által kilátásba helyzett általános zsinatot. A harmincz év alatt 
mióta Belgium uj kormányalakot nyert, elég kérdés merült 
föl, mely elegendő tárgyat szolgáltat ily gyülekezet tanács-
kozmányainak. 

— Bajorországban a választásoknál igen nagy erélyt 
fejt ki a clerus, jelöltjei meg is választatnak, és igy nem csu-
da, hogy az ellenpárt gúnyt, rágalmat tele marokkal szór 
ellene. A pap épen ugy állampolgár, mint az orvos, a taní-
tók; egyszersmind pedig a politikai kérdésekben is képvise-
lője a vallási és erkölcsi elveknek, ki mint ilyen köteles sza-
vát fölemelni, ha a jogot és erkölcsi rendet bárhonnan ve-
szély fenyegeti. Egyedül a teljes jogeszme-zavar kívánhatja 
csak a clerustól, hogy az általa képviselt elveket naponkint 
gunyoltatni engedje a nélkül, hogy az ily nemtelen eljárás el-
len tiltakoznék. Egyébiránt a clerus föllépése eredménytelen 
lenne, ha a népben még elegendő mélyen nem volna gyöke-
rezve a jog és közerkölcsiség érzete. Azért akarják minden 
módon ezt is ki irtani kebléből, hogy a népboldogitók a pa-
pok befolyásától végkép megszabaduljanak. 

— A bécsi községtanács az érseki consistorium elé 
kérvénynyel járult az urnapi processió egyszerűsítése iránt 
és sürgeti annak mielőbbi olyatén rendezését, hogy az min-
den kerületnek csak egy plébániájában tartatnék meg. 

— O szentsége, k i csak imént oly elismerő iratot inté-
zett Dupanlouphoz és a franczia püspöki karhoz a nők neve-
lését illető ministeri rendelet körül tanúsított buzgalmáért, 
helyeslő válaszszal szerencséltette az osztrák püspököket is 
különösen a concordatum ügyében követett eljárásukért. 

— Az ,Union' czimü párisi lap hálatelten emeli ki a 
magyarok ker. szeretetét azon adomány miatt, mely az I. T. 
és a ,Religio' által az algiri Ínségeseknek küldetett. A kath. 
szeretet valóban nem ismer határt, és mig itthon a szenvedé-
sek enyhítésében első helyen áll, érzéketlen még oly ember-
társai iránt sem marad, kiket tengerek és gyakran hit is el-
választ tőle. 

— Midőn a múltkor a bonni ifjúság egyletet akar t ala-
kitani a pápa ügyének támogatására, Sybel ez időszerénti 
rectora az egytemnek ezt megtiltotta ; hasonló eljárást követett 
legújabban a freiburgi egyetemi tanács, mely szintily módon 
lépett föl az ifjúság hasonló szándoka ellen. Mit tennének 
még ezen urak, ha Paduában volnának ! 

Szerkesztői tudósítás. 
Lapunk 5- és 6- ik száma végkép elfogyván, teljes példánynyal 

nem szolgálhatunk, és az illető netáni reclamátiokat sem teljesíthetjük. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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Megjelenik o lap lieten-
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. 

Elöfizothetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, martius 7-én. SO. I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A vallástan vagyis katekizmus. — Az 
egyház és a polgárosodás. — Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

n. 
Vallástan vagyis katekizmus. 

A kisdedek vallástaí&itásááál az forogván kér-
désben : mire kell a kezdőket oktatni ? a felelet igen 
egyszerű, t. i. a keresztény kath. hitvallásra s pedig 
oly tökéletesen: hogy a kisdedek azt jól megértsék és 
a szerént éljenek ; tehát egyedül azt kell tanítani, a 
mit Krisztus s az apostolok tanítottak és mit a csal-
hatatlan anyaszentegyház előnkbe ad. De hogy a 
kisdedeknél czélt érjünk, elkerülhetlenül szükséges : 
miszerént a vallásigazságokból csak azokat szemel-
jük ki, melyek a gyermekek fölfogó erejéhez, koruk-
hoz s körülményeikhez tartoznak. Ezek adják majd 
ama könyvet, mely vallástan, vagyis katekizmus 
név alatt ismeretes. Es igy e vallástan ama vezér-
könyv, melyet a vallástanitónak a tanításban követni, 
az abban foglalt tanitmányokat czélszerüleg fölvilá-
gositni, magyarázni, erősítni, a tanítványai szivébe s 
elméjébe benyomnia kell. 

I ly vallástan készítése nem kis föladat. Már 
csak az, hogy mily nehéz férfiaknak, kik éltük na-
gyobb részét szigorabb tanulmányokkali foglalko-
zásban, tudománvos mivelődésben tölték el. a kisde-
dek gyönge körébe leereszkedni! s még is a legtudó-
sabb hittanitó is kevésre menend, lia mély tudomá-
nyáról mintegy meg nem feledkezve, a kisdedekhez 
le nem ereszkedik. 

De nem akarjuk tovább fűzni ez eszmét. Hisz 
maga a kátébizottmány eléggé igazolja ezt: hogy 
katekizmusaink nem eléggé czélszerüek. Mi fölada-ta o 
tünkhöz híven, általunk a pesti kir. képezdében 12 
éven keresztül követett elveinket akarjuk röviden a 
nyájas olvasó elébe terjeszteni. — Ide tartoznak 
mindenek előtt a kútfők, melyekből a vallási igazsá-
gok merittetnek, u. m. az ész, az ó s uj szövetségi 
szent irás s az isteni hagyomány. 

Hogy vallásunk egyik forrása az ész, csak az 
kételkedhetik, ki nem tudja, hogy az ész Isten aján-
déka s világosság, mely vándor életünk pályáján a 
tudatlanság homályát eloszlatja. Maga Jézus is, hogy 
tanítását jobban fölvilágosítsa s erősítse, gyakran 
élt észbeli igazságokkal. Az isteni gondviselés bebi-
zonyítására mondá: Nézzétek az égi madarakat, a 
mezők liliomit. Az ész tanítja, mi a jó s rosz, mi a 
jogosság s jogtalanság. 

A vallástanítás második forrása az ó szövetség, 
mely szoros kapcsolatban van az u j szövetséggel, s e 
kettő egy egészet képez. Az u j szövetség némely ta-
nitmányai érthetlenek az ó szövetség ismerete nélkül, 
péld. az emberi nem megváltásáróli tanitmány az első 
szülők vétkének ismerete nélkül. 

Krisztus csalhatatlan anyaszentegyháza isteni 
kffclentésre támaszkodva, némely vallási igazságodat 
az isteni hagyományból pontosabban meghatározott, 
megmagyarázott s megparancsolá, hogy azokat mint 
Krisztus tanitmányit higyjük s kövessük. Tehát a 
hagyomány, mely híven s tisztán megőriztetett, ha-
sonlag kútforrása a vallástanitásnak. 

Ezen bő forrásokból azonban csak azok szeme-
lendők ki, melyek az elemi tanításra alkalmasak, s 
szükségesek. Kihagyandó tehát mind az, mi e taní-
tás czéljának meg nem felel, vagy azt akadályozza, 
mi a gyermek fölfogó erejét felülmúlja vagy hatás-
köréhez nem tartozik. 

Valamint pedig nem elég a ház építéséhez csak 
az anyagokat összegyűjteni, mert az ügyes épitész, 
mielőtt munkához fog, az egész ház tervét magának 
lerajzolja, s mindegyik résznek a maga helyét kije-
löli : ép ugy van a dolog a vallástanitóval is, ki az 
összegyűjtött tanítási anyagot meghatározott terv 
szerént tartozik elrendezni, hogy tanítói pályáján 
czélt érjen. E rendezést a vallástanítás czélja, a kis-
dedek tehetsége s hatásköre javalja, mert az a leg-
jobb rend, mely a vallástanítás czélját, a kisdedek 
valláserkölcsi képzését elősegíti, vallási igazságok 
megértését s elmébeni megtartását könnyíti. 

A vallástanitmányok tehát 1) a kisdedek lelki-
20 
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tehetségük fejlődése szerént rendeztessenek. 2) köny-
nyebb előzze meg a nehezebbet, ismeretes az ismeret-
lent. 3) A különös, általános s részletes képzetek a 
fogalom előtt fejtessenek ki. 4) Ama tanitmányok, 
melyek a gyermekek cselekedeteire nagyobb befo-
lyással vannak, előjárjanak. 

Ama kérdés: valljon a hit vagy erkölcstant 
kell-e először előadni? az által oldatik meg, hogy a 
hittan az alap, melyre az erkölcstant, hogy ez mint 
alap nélküli épület össze ne ömöljék, szükséges, 
épiteni. Mivel pedig a vallástanitásnak czélja a kis-
dedek valláserkölcsi képzése, következik : e kettőt 
nem elkülönitve, hanem együtt szükséges előadni, 
miszerént egymást könnyitsék s erősítsék. 

Ezek röviden amaz elvek, melyek szeréntünk, a 
kisdedek vallástanában irányadók lennének. 

Azonban szivünk legtisztább érzetéből üdvözöl-
jük ő herczegségének, Magyarország primásának 
abbeli atyai gondoskodását, hogy bokros foglalkozá-
sainak közepette a kátébizottmányt fölállitani méltóz-
tatott. Feszülten nézünk eredményének elébe, s hódoló 
tisztelettel fogadandjuk annak majdan áldást ter-
jesztő munkálatát. 

Mert hisz a gyönge korhoz alkalmazott vallásta-
nítás fontosságát s szükségességét minden korbe&k 
elismerték, elhanyagolásának szomorú következéseit 
pedig mind az egyház mind az álladalom gyakran 
tapasztalta. 

Ugyanis a gyönge kor legfogékonyabb lévén 
a vallásigazságokra, abban szerzett vallási ismeretek 
legtovább maradnak elménkben. S ámbár gyakran 
megtörténik: hogy az ifjú rossz társaság által elcsá-
bitva, az igaz ösvénytől elhajol, de a jókor szivébe 
hintett vallás magva még se vesz ki egészen, sőt ked-
vező körülmények közt újra föléled s bő gyümölcsöt 
hoz. Ellenben mulaszd el gyönge korban a tanitást, 
engedd a gyermeket érzékiség közt felnőni, engedd 
a rossz hajlamot szivébe gyökeret verni, hijába tar-
tasz számot erkölcsökbeni növekedésére. 

III. 

H i t e l e m z é s . 

Elemiskolákban a vallástanítás czélja a tanuló-
kat a hit s erkölcstan alapigazságaival megismer-
tetni, őket meggyőzni, akaratukat megindítani, a 
vallástanitmányokat elméjökbe mélyen benyomni, 
hogy azok egész éltük folyamán érzelmeik- s cseleke-
deteikre nézve főszabályul szolgáljanak E tanítás 

minden erény- s erkölcsiségnek alapja ; nélküle vadon 
növekednék föl az iíjuság, az érzéki hajlamok, s in-
gerek csakhamar az észen uralkodnának; midőn 
ellenben a vallásban szelid erkölcs- s áhítatosságban 
jól oktatott ifjúság a mennynek öröme,- a szüléknek 
vigasztalása s gyámola, az anyaszentegyház s álla-
dalomnak reménye. 

Mivel tehát a vallástanitás oly üdvárasztó, ön-
kényt következik: hogy nem mindenki alkalmas 
arra illő előkészület nélkül, tehát, hogy bizonyos 
tulajdonok kivántatnak meg abban, ki ezen hivatal-
ban méltólag kiván eljárni. Ezekhez soroljuk az 
elme-, az akarat- s test-tulajdonokat. 

Az clmetulajdonok szükségét fölösleges liosza-
san vitatni, s igy csak röviden érintjük : hogy a val-
lástanitónak az előadandó tárgyakat jól kell tudnia. 
Mert hogy is tanithatna valaki mást arra, a miről 
magának nincs helyes s világos fogalma ? Vezetheti-e 
a vak a vakot? Nem esnek- e mind ketten a verembe? 
Neki nemcsak az emberi lélekről általában, hanem 
az ifjúság természeti hajlamairól s jelleméről is helyes 
ismerettel kell birnia. Legyen továbbá éber elmével, 
hogy a gyermekek fonák kérdéseire megfelelhessen, 
feleleteik helytelenségét rögtön átláthassa, s röviden 
kijavithassa, a harag-, és boszúságtól, bármely eset-
ben is magát megtartóztatni képes lehessen. Birjon 
hü emlékezettel, hogy habár helytelen feleletek vagy 
ellenkező kérdések által félbeszakasztatnék is, beszé-
dének fonalát el ne veszitse. Végre legyen élénk kép-
zelő ereje, hogy tanításának világosságot s élénksé-
get szerezhessen s tanítva gyönyörködtethessen. 

Ezen elmebeli tehetség nélkül ki mondhatja, 
hogy a vallástanitó kötelességének pontosan megfe-
lelhet? 

2. A vallástanitó tulajdonaihoz soroljuk az aka-
ratot. Legyen ő maga erkölcsileg kimivelve. Minden 
szava szívből jöjjön, hogy mások szivében lángot 
gyújtson, s igy az övét melegitse. Legyen kisdedei 
iránt tiszta szeretettel eltelve; kiben ez ég, sokat tesz, 
áldás közt működik gyermekei körében. S hol is le-
hetne a vallást s erkölcsiséget jobban előmozdítani 
mint a gyermeki körben? Ez a legtermékenyebb 
szántóföld, mely, ha belevetjük a magot, s azt gon-
dosan ápoljuk, mindeneket fölülmúl termékenységé-
vel. Továbbá a szeretet még viszonszeretetet is szül, 
mert a gyermek hamar észreveszi s viszonozzajóakara-
tát. Legyen továbbá béketűrő. Valóban nagy béketű-
résre van szüksége, hogy a gyermek gyönge tehetsé-
géhez lebocsátkozzék,többszöri ismétlésnél el ne fárad-
jon. Végre a vallástanitó hivatala fontosságát ismerje 
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s szeresse azt. Tanitása ugyan parányi mustármag-
hoz hasonlít, de egykor abból nagy tá leend, mely 
ez s a jövő életre bőséges gyümölcsöt termend. 

3. A vallástanitó testi tulajdonait illetőleg meg-
kívántatik: hogy ép, erős teste, kivált melle, tiszta, 
hangos szava legyen, különben a sok beszéd, s intés 
által hamar elfárad ; legyen derült s vidám arczczal, 
hogy nyájassága által a gyermekeket magához édes-
gethesse s bizodalmukat megnyerhesse, távoztasson 
minden dísztelenséget s nevetségest, mert csak igy 
szerezheti meg magának a gyermekek szeretetét, s 
igy tarthatja fön a tanitói méltóságot. 

E nélkülözhetlen tulajdonok megszerzésére kü-
lönösen főlemlitendők : a vallás- s lélektan, a jó val-
lástani iratok olvasása, idegen dolgozatok elemzése, 
vallásos beszédek kidolgozása, jártasabb vallástani-
tókrai figyelmezés, midőn azok a vallástant magya-
rázzák, végre figyelmes társalgás a kisdedekkel. 

A fölebb emiitett s dióhéjba szoritott tulajdonok 
eléggé igazolják : hogy nagyon hibáznak azok, kik 
állitják, hogy, ki csak némileg tudja a vallás igazsá-
gait értelmezni, alkalmas a kisdedek tanítására. De 
hibáznak azok is, kik a hitelemzői hivatalt kisszerű-
nek s igy igen alsó rendűnek tartják, mint fájdalom! 
azt mindenfelé tapasztalhatni. Innen van, hogy leg-
többje attól mielőbb szabadulni törekszik s sokszor 
a sz. ügy nem kis kárára, mert ép azon időben távo-
zik vagy helyeztetik el, midőn már jól beletanult. 
Ehhez járul : hogy a hitelemzők honunkban legtöbb 
helyen anyagilag nyomorúltan fizettetnek ; s e mel-
lett szorgalmuk, fáradságuk figyelemre alig vagy 
tán sohase méltatnak. Igen kívánatos tehát, sőt igen 
szükséges: hogy a hitelemzői hivatal minden tekin-
tetben — fölkaroltassék, kitiintettessék s kellőleg 
dijaztassék. 

A vallástanítás kiegészítő részét képezi az ..Egy-
házi szokások s szertartások magyarázata." S mint-
hogy erről mint az elemiskolákban is előadandó 
tárgyról a „kátébizottmány" tudósítója említést nem 
tesz, kötelességünknek tar t juk kijelenteni: hogy hit-
hideg korunkban ezt kihagyni épen nem tanácsos-
Nem túlozunk, lia állítjuk : mikép a közömbös vallá-
sosságnak, korunk hithidegségének egyik főoka az 
egyházi szokásos s szertartások nem értése. Ezeknek 
előadása mily üdvös gyümölcsöt terem, eléggé bizo-
nyítják ama helyek, hol azok tárgyaltatnak. 

Különben előadott nézeteink bővebb fölvilágo-
sitásául ajánljuk a még 1847. évb. Koczányi Eerencz 
kegyes r. tanárral közrebocsátott „Vallástanmód" 
czimű munkánkat. Zimmermann Jakab. 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

A vallásos lelkesülés már a zsidóknál is énekekben 
nyilvánult, s ámbár ezek, csak ugy mint a görögökéi, tán még 
nem voltak igen méltók a ,zene' nevére, mégis mindkettőjük-
nek azon elvitázliatlan érdemök van, hogy azon alapot szol-
gáltatták, melyen későbben a keresztény áhítat gondos 
ápolása mellett egyházi zenénk kenetdus mélyértclmü rend-
szere fejlődhetett. — Eredetileg görög melódiák valának, 
melyek a siralagokban megzendültek, de a keresztény szellem 
hatása alatt, bensőbb ihlcttebb jellemet vevének föl ; — azon 
szent vágyakodás érzete ömlött el rajtok, mely minden igaz 
keresztény szivét fölfelé vonzza, az egek felé ; — s liiven 
isteni Mesterünk azon szavához, hogy lélekben és igazságban 
kell imádni az Atyát,1) a siralagok énekében is a lélek, a 
modor, a hangulat volt azon titokteljes valami, mi a görög 
dallamokat azzá tette, a minek lenniök kellett — keresztény 
imákká. -— 

A Gergely-féle kardalok tisztán kerosztény jellemet 
viselnek, ha mindjárt az ó-kor zenéjéből keletkeztek is, —-
és viszont, ezen kardalokból fejlődött jelenkorunk összes 
zenéje, akármennyire eltűntek is légyen ezen isteni szárma-
zásnak jelei, akármennyire látszassék is az most tévelyegni, 
távol a szülői háztól. Palestrina, Orlando di Latto, Lotti, 
Allegri, Pergolese, Scarlatti, mindezek Gergely vállain álltak, 
s amit jelenleg zene dolgában birunk, az csak ezen lángel-
méknek hagyománya, gyakran tovább fejlesztve s tökéle-
tesítve, de fájdalom, nem ritkán el is világiasitva, s elrontva. 
A kinek C3ak egyszer is életében alkalma volt a sixtini ká-
polnában emez isteni zenét hallani s a hangok mogsemmisitő 
s mégis fölfelé vonzó hatását, azon hangok hatását, melyek 
a tisztátalant, a gonoszt kiűzve keblünkből, egészen betöltik 
azt a béke, az örökké fénylő világosság és boldogság szent 
érzetével ; — a ki képes fölfogni, miként találkozik ezen 
fönséges dallamokban a nagyság és a kegyelom, a szigor és 
az irgalom, a hatalom és leereszkedés ihletett kifejezése, 
— az át fogja érteni ome szót, hogy szerzőjük „éneklő an-
gyalok ajkairól lesé el azokat." 

Legszembeszökőbb a kereszténység éltető és nemesitő 
befolyása a költészet, — közvetlenül a lyrai költészet terén. 
— A Megváltóval egy egész világa a legtisztább, legmélyebb, 
legszentebb és logelragadóbb érzeményeknek jelent meg e 
földön, melyek azon számtalan, szebbnél szebb egyházi 
énekekben tükröződnek vissza, a melyekből áhitat, és mennyei 
vágyakodás, szent fájdalom és bánat, a legbensőbb lelki öröm 
szeretet- és édes bizalommal párosultan, szivig ható nyelven 
szólnak hozzánk. E tekintetben a zsoltárok szolgálhatnak 
ragyogó, soha fölül nem múlható példákul ; — mig e földet 
érző emberek lakják, kiket szivük minden dobbanása Istenük 
felé vonz, mig keblünkben még ki nem halt végképpen azon 
szent, törekvés : föl-fölvergődni a bűn sötét éjjele- s e mulandó 
világ szennyes iszapjából oda, ahol a világosság örökkévaló 
kútforrása köré összegyűlnek az üdvözült lelkek, — mig van 
e földön szerencsétlen , ki fájdalmát , keserveit szavakba 
önteni, mig vau szerencsés, ki hála-imát rebegni vágyik: — 

') Ján. 4, 23. 
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soha nem lelend szivünk legbensőbb érzelmeinek kifejezé-
sére, ihlettebb, fönkeltebb, tisztább alakot, mint épen a 
zsoltárokat ; — s ezért egyházunk azokat ama mély psyclio-
logiánál fogva, mely egész szervezetét jellemzi, isteni t i s z t e -

letének kiegészitő részéül elfogadta, hogy a hivek eláradó 
érzülete, hogy szent álmélkodásuk és áhitatuk kifejezést 
keresve, ezen fönséges hymnusokban találja azt. De nem csak 
az egyházi, — a világi ének is érzi vallásunk szellemének 
éltető, ifjitó hatását ; a megkönnyebbült kebel nem nyögve 
többé a fatum lidércznyomása alatt, szabadon törhet k i friss 
életvidor dallamokban ; a vallás tisztitja, nemesiti, irányozza 
örömét, azon vallás, mely oly csudásan tudja vegyiteni, az 
erőt a gyengeséggel, mely a bátor tettvágy elé szent, magasz-
tos czélokat tüz, mely a vad, rohamos indulatot mérsékli, a 
szerelmet nemesiti, a bánatot enyhiti, mely az örömet ártat-
lanná, a fájdalmat szentté varázsolja. 

Vallásunk emez úgyszólván költői, szépészeti voná-
sainak egyike a Mária-tisztelet. — A kereszténység a szüz-
anyában ragyogó magasztos eszményképét birja a nőiesség-
nek, ki nemének társadalmi állását csodásan megváltoztatá. 
„Mi Asszonyunk" tisztelete és a nőnem helyzetének fokoza-
tosan haladó javulása okozatos összefüggésben állanak. — 
A keresztény világban társadalmilag is létezik a nő és részt 
veszen korának s nemzetének szellemi életében, mi által 
kedélye kimondhatatlanul sokat nyert mélységben, lelke 
pedig gazdagságban, mig viszont a szerelem is, ezen eddig 
féktelen, zabolátlan szenvedély megnemesült ; bensőbb, tisz-
tább, szóval eszményiebb lőn, épen mivel tárgyát nemesebb, 
emelkedettebb állásban szemléié. — Egészen másként volt 
az a klassikai ókorban ; — ott a női kedély kimüvelődése 
teljesen parlagon hevert, a nő keleti elzártságban tartatva 
nemében a szellemi nyomornak tengeté életét s mivel a férfi 
szellemét lebilincselni nem tudta, azért a nemek közti viszony 
ritkán emelkedett a közönséges állatiság színvonala fölé. 

Ama változás, melyet a keresztény eszmék az emberi 
nem világnézletében ezen irányban is előidéztek, a költészetre 
is gyakorlá befolyását; a lovagok kora a troubadour-irodal-
mat teremté, mely lia egyebet nem is, legalább nyelv- kezele's-
beni ügyességet s a külcsín utáni buzgó törekvést hagyá 
örökségül nekünk utódoknak. — S midőn a világi költészet 
mindinkább kivetkőzve eredeti komoly jelleméből nyegle 
eroticus verseléssé fajult, akkor a keresztény költészet, a 
vallás korlátai közé vonulva vissza s mintegy uj öntudatára 
ébredve isteni eredetének, a legszebb Mária — énekekben 
keresé és leié méltó képviseltetését, annélkül hogy ezen visz-
szavonulása által megszakasztotta volna a néppel való össze-
köttetését, mert amint az egyház üdvözítő tana legjobban, 
sőt egyedül felel meg eszünk és szivünk igényeinek, ugy 
vallásos költészetünk is közelebb áll az ember szivéhez, jobban 
érti át, tökéletesebben elégíti ki annak vágyait és szükségeit 
mint mind a többi elvilágiasodott, Istentől elfordult, rendszer 
vagy irányzat ; s ezért csak is a katholika egyházban tör-
ténhetett, hogy a komoly egyházi ének mint a hivők kedves 
köztulajdona az idővel nép-énekké váljék, mig viszont a 
templomban a régi nép-ének megszokott, megkedvelt dallama 
szerént zendült meg a mennyei Atya dicsérete, — csak a ka-
tholika egyházban történhetett ez, mert csak nálunk lelhető 
amaz életerős, örökkéfiatal hit és meggyőződés, mely az ellen 

— téteket elsimítja, az átmenetet könnyíti, és egyátalán ne-
münk összes szellemi törekvését változatlan következetes-
séggel ugyanazon egy pontból igazgatja s ugyanazon egy 
pont felé igazítja — a minden létezők központja, az Isten 
felé. — (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, febr. 28-án. Egy lélekemelő, örvendetes 

eseményről kell tudósítanom e lapok t. olvasóit. N e h i b a 
János püspök ő mlga folyó hó 24-én tar tá ötven éves arany-
miséjét. Félszázados hálaünnepe volt ez azon napnak, a 
melyen mint fölszentelt áldor először mutatá be az Istennek 
az újszövetség tiszta áldozatját. Méltán mondható ri tka nap-
nak, sokak szive vágy feléje s mégis mily kevesen érik el azt ! 
Valódi aloe a papi élet virágtalan mezején: a mennyei ke-
gyelem ékes, szép virága, mely ritkán és keveseknek virul 
s ép azért is oly nagybecsű. A magas kor már magában az ég 
jutalma : ha ezt szivünk nem sugallná, megtudnók azt ama 
hires ókori kőlapról, a melyre az U r irta — saját ujjaival. . . 

A biblia szerencsésnek tartja az agg Simeont, k i einem 
csüggedő reménynyel s a látnoki jóslatokra épített élő hittel, 
sok és hosszú éveken keresztül várta a jeruzsálemi templom 
csarnokaiban a népek tanítóját, miglen az Ur megérni en-
gedé neki azon órát, a melyben az üdvözítő gyermeket resz-
kető karjaiba véve hálaimát mondhatott Istenének. É p annyi 
igazsággal s oly benső meggyőződéssel mondhatjuk szeren-
csésnek Krisztusnak szolgáját, ki ötven évi hü szolgálata után 
elérve a kegyelmek aranyévét ugyanazon dicső testet mutat ja 
be hálától remegő kézzel az élet urának. 

Mi más is volna ez, ha nem az Urnák nyilvánvaló 
szeretete? S ha valakinek, ugy a mi aranyraisés főpapunknak 
élete az, mely az égiek kegyét s az emberek szeretetét 
egyaránt kiérdemelte, kit az igazság szeretete, s a szelídség 
lelke vezetett egész életében, arról habozás nélkül vallhatjuk, 
hogy a béke mennyei angyala érinté meg pálmájával s a 
Szentlélek fehér galambja árasztá tisztes ősz fejére az isteni 
kegyelmek s az ég szerelmének szent verőfényét. 

Kik az evangéliumot szeretik s igaz s mély meggyőző-
déssel vonzódnak sziveket nyerő tanaihoz, azoknak vajmi 
jól esik, ha ezek nemcsak csillogó szavakban s körmönfont 
szószaporitásolcban hangzanak szét a levegőben : hanem ha e 
tanok olykor tetté válva tűnnek elő egyesek erényeiben. 
Azokról, kik az örök üdvösség igéit szóval hirdetik s tettel 
követik, mondva vagyon, hogy ök a föld sava s a világ vilá-
gossága ! Boldog s dicső elnevezés s még boldogabb, ki ez 
elnevezésre valaha méltónak ismertetett, kinek élete mint a 
gyertyatartóra helyezett fény az emberi életnek önzés, meg-
döbbentő szenvedélyek — s ellenmondó törekvések által 
bonyolitott tömkelegében, a földi lét borongós útjaira hinti 
vezérlő szelid derűjét. . . 

Ez elismerés e sorok ünnepeltjét megilleti. 
Magán a jubileumi misén, melyről szólunk, sajnálatunkra 

részt nem vehettünk. A szerénység mely a mlgos püspök urat 
egész életén keresztül kisérte, annak napját megtudnunk nem 
engedé. De kiknek arról némi tudomásuk volt, eleve siettek, 
s a k ik tán csak e sorok közzétételével értesülnek róla, sie-
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tendnek szerevcsekivánataikat legalább lélekben megvinni 
az arany misés főpapnak, kit a fejedelem kegye is a Lipót-
rend lovag-keresztjével kitüntetni igyekezett. 

Mi pedig e ritka nap alkalmából, melynek a helybeli 
jezsuita-eollegium is egy szép latin ódát szentelt, jobbat nem 
tehetünk, mint ha a jubiláris püspök ur számos tisztelőinek 
egyenlő hévvel táplált buzgó óhajtásait e szavakban visz-
hangoztatjuk : ad multos annos ! (f .) 

ROMA, febr. 12-én. Ő szentsége egyházunk javát hord-
ván szivén, a szerzetes-rendek terjesztése körüli buzgalmá-
ban a franczia trappistáknak adományozta a „három forrás-
ról" nevezett apátságot a hozzá tartozó épületekkel. A bir-
tokátadás e hó 9-én történt. A trappisták főprocuratora sz. 
Pál vértanuságának helyére Milesi bibornoknak, ezen apátság 
védnökének kiséretében jött, és a zárda őrének jelenlétében 
az átadást eszközölte. — Az emiitett apátság ősrégi. Először 
a benczések birták. 1140-ben I l - ik Incze a cistercitáknak 
adta, kik egész 1825-ig voltak birtokában. Ezen időben 
Xl l - ik Leo helyreállíttatván, és inegujittatván a minoriták-
nak adományozta. Szent Bernárd Romának többszöri látoga-
tásai alkalmával, ismételten lakott e zárdában, és egy izben 
itt a holtak lelki nyugalmáért misézvén, titkos lépcsőt szem-
lélt, és ezen az égfelé tartó lelkeket. E naptól fogva az apát-
ság ezen egyik temploma : ,Scala coeli' nevet nyert. A három 
forrásról nevezett apátság 3 és fél olasz mértföldnyire fek-
szik Romától a Campagnában, kevésbbé egészséges helyen. 
Ez utóbbi körülmény okozta, hogy több izben elhagyatott 
a szerzetesek által ezen apátság, hol hajdan néhány száz 
szerzetes is lakott. Mult évi junius havában egy nemeslelkíi 
egyén, meglátogatván e helyet, mélyen meg lőn hatva töké-
letes elhagyatottsága által, és 10,000 frankot adott a feren-
czieknek oly czélból, hogy annak egészségesbbé tételére, és a 
szükséges javításokra a czélszerü munkák foganatba vétes-
senek. A munka részben csakugyan meg is történt, a trap-
pisták általános helynőkei Romába jövének, kérték a pápá-
tól az apátság adományozását és meg is nyerték, és az most 
a franczia trappisták birtokában van, kik, mint tudva van, a 
legvadabb és legegészségtelenebb helyeken is, a termékenyí-
tés valóságos csudáit művelték. — A franczia reformált cis-
terciták, vagy is. amely néven ismeretesebbek, a trappisták 
más tekintetben is meg lőnok örvendeztetve. Ugyanis XVl-ik 
Gergely pápa 1837-ki martius havában kijelenté, hogy ez-
után a franczia trappisták ünnepélyes fogadalmakat le nem 
tehetnek mindaddig, mig e körül a szentszék másként ren-
delkezni nem fog. IX-ik Pius pápa most febr. 5-i rendeleté-
vel visszaállította szerzetükben a fogadalmak ünnepélyes 
voltát. Adja az ég, hogy a három forrásról nevezett apátság 
visszanyerje alattok régi fényét és dicsőségét. 

A ,La France' mult napokban azt jelentette, hogy a 
pápai kormánynak szándéka a hadsereg számát 25,000 főre 
emelni. Ez tévedés. Ennyi ember tartására a kis állam ösz-
szes jövedelmeit kellene forditani, ami lehetetlen. Legjobb 
esetben a hadügyminister 15 ezor ember fölött fog rendel-
kezhetni, tehát közel még egyszer annyi fölött, mint a mult 
őszi események alkalmával. E csapatok elegendők a rend 
föntartására, és a garibaldisták netáni ujabb kísérleteinek 
visszaverésére. Ennél többre gondolni nem lehet, nem tehát 

arra, hogy talán magára hagyatva az olasz kormánynyal 
szálljon szembe. Épen azért a pápai kox-mány a hadfogadá-
sokat meg is szünteti, erről értesítvén nunciaturáit. — Negro-
ninak a rota ülnökének a belügyministeri fontos állomásrai 
kinoveztetése mindenütt helyesléssel találkozott, tekintve 
annak mind tehetségeit, mind becsületes, tiszta jellemét. — 

A szentszék védőinek, és az általok kivívott győzelemnek 
dicsöitéséro Don Rosati által szerzett hymnus e hó 10-én a 
vaticáni kertben 470 romai ifjú énekes, és 130 zenész által 
adatott elő nagyszámú és kitűnő romai s idegen vendégek 
jelenlétében. A szerző, és vezénylő két karmesternek a pápa 
nagy aranyérmeket, a közreműködőknek ezüst érmeket osz-
togattatott magas megelégedése jeléül. 0 szentsége az ismé-
telt előadás után a sokaság szeretetének és ragaszkodásának 
tüntető jelei között vonult vissza. 

LONDON. A kath. világ örvendetes tudomásul veendi, 
miszerént az anglikán egyháznak, a romai kath. egyházzali 
egyesülésének komoly kérdése ismét egy lépéssel jut köze-
lébb megoldásához. A közömbösség, az anyagi érdekek majd-
nem kizárólagos hajhászásának e századában mily öröm je-
lezhetni, miszerént az értelmes, tudós, komoly angol nemzet 
kárhoztatja háromszázados tévelygését és a hit egységéhezi 
visszatérésben látja a lelkek üdvét. A harmincz év előtt meg-
kezdett mü, halad, terjed, erősödik, és azt hiszszük, közel 
áll a befejezéshez. 25 év előtt a mozgalom első korszakában 
az anglikánok egyházunktól reformokat követeltok az egyes-
ség létesítésére, ma már csak magyarázatokat óhajtanak, és 
a Iegtekintélyesb anglikán bittudományi közlöny alávetést 
igér azon perezben, melyben eme magyarázatok a tekintély 
által meg fognak adatni. 

Hála Istennek, ki az egységért könyörgök imáit meg-
hallgatván, elháritá a legyőzhetetleneknek vélt akadályokat. 
A dolgok annyira haladtak már, hogy katholikusok éj>en 
ugy, mint anglikánok reményleni merik, miszerént a I X . 
Pius által egybehívott egyetemes zsinaton a nagy esemény 
megtörténhetik. Két évvel ezelőtt dr. Pusey kimondotta le-
hetőségét annak, mi eddig lehetetlennek tűnt fel. Azonban e 
nagy szollem még akkor nehézségeket látott, melyekot el-
mélkedés, és imádság eloszlattak. Dr. Pusey és barátjainak 
nyilatkozatai bebizonyitandják, hogy a müveit osztályok 
eléggé vannak már elökészitve a közeledésre. Attól tartanak 
csak, hogy a tömegek nincsenek még eléggé fölvilágosítva, 
habár ezek körében is sok előítélet megszűnt már. 

Különösen dr. Pusey legutóbbi müvében találjuk azon 
érzelmek és remények kifejezését, melyek örömre nyújtanak 
méltó okot a katholikusoknak, és indokul szolgálhatnak arra , 
hogy imáikat megkettőztessék. 

Összehasonlítván e müvet (Introductory Essay) „Eire-
nicon"-ával, lehetetlen észre nem vennünk a két év óta tet t 
haladást a kath. egyházzali ú j ra egyesülés felé vezető uton. 
Sajnálja most azt, mit két év előtt irt, szólván az egyház 
fejének tekintélyéről és a bold, szent Szűzről. 

Az egyesülésre vezető módra vonatkozólag a jeles hit-
tudós olfogadja az elhunyt Wisemann bibornok eszméjét, 
mely szorént Bossuetnak Leibnitz-tzeli vitatkozása példája 
szerént, az eltérő hitágazatok magyarázatával kell kezdeni. 
Dr. Pusey örvend afölött, hogy ezen eszme el nem vettetett, 
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vissza nem utasíttatott. Arról volna t. i. szó, hogy a kath. 
egyház oly módon fejtegetné a tridenti zsinat határozatait, 
hogy azok az anglikánok, vagyis magokat angol-katholiku-
soknak nevezők által elfogadtathassanak ; utóbbiak pedig az 
ö symbolumok alapját képező 39 ezikkelyt akként magya-
ráznák, miszerént kitűnjék, hogy semmi sincs azokban, ami 
a tridenti zsinattal ellenkeznék. Ez alapja a jeles oxfordi 
tanár véleménye szerént a jövő kiegyezésnek, „midőn Isten 
mindkét részről eléggé alkalmasokká teendi arra, hogy szembe 
álljanak a nehézségekkel, és midőn majd a közös ellenség, a 
hitetlenség közelébb hozandja egymáshoz őket." Pusey tudor 
még tovább megy, késznek nyilatkoztatja magát azon ma-
gyarázat elfogadására, melyet a kath. egyház tekintélye 
adand, sőt elismeri, hogy a 39. czikkelynek az anglicanis-
mus történetében csak ideiglenes hivatásuk, jelentőségök 
volt, mely megszűnik a kath. egyház tanainak elfogadása 
által. „Ha Bossuet — igy ir P. — nem látott nehézséget 
abban, hogy az ágostai hitvallomás bizonyos magyarázata 
elfogadtassék, annál kevésbbé leend ily nehézség a 39 czik-
kelyre vonatkozólag. És ha ezen magyarázat megadatnék, 
és elfogadtatnék, a 39 czikkely ideiglenes létezésének oka 
megszűnnék, és valóban eme czikkelyek néhánya szerkeze-
tében mutatja, hogy azoknak ideiglenes rendeltetése volt." 

Ezen következtetésre a logikának kellett vezetni. Az 
anglikán hitczikkelyeknek dr. Newman által 27 év előtt 
adott olyatén magyarázatából, hogy azok a kath. tannal össz-
hangzásba hozassanak, — világos, hogy azon napon, melyen 
az egyesülés történendik, nevezett czikkelyek helyébe a 
kath. tan lépjen, mert amazoknak létindoka megszűnt, mely 
dr. Puseynél abban állott, hogy a szakadást követő századok-
ban óvja meg az anglicanismust a lutheranismus tévelyeitől, 
és megőrizvén az anglikán egyház kebelében a catholicismus 
alapigazságait tegye lehetővé egykoron a kath. egyházzali 
egyesülést. 

Pusey a lehető egyesülés azon jeleit is fölemlíti, melye-
ket ő az orthodoxnak nevezett szakadár egyház kebelében 
észlelhetni vélt. Ugy hiszszük e tekintetben illusioban él, 
azért tekintsük inkább, mit mond a kath. egyházzali egye-
sülésre vonatkozólag. 

Ha jól fogjuk föl a kitűnő anglikán hittudósnak erre 
vonatkozó tételeit, ő kész elfogadni a neki adandó magyará-
zatokat, ugy hogy azok el nem térnek attól, ami a változ-
hatlan hithez tartozik ; de kívánja, hogy eme magyarázatok 
a tekintély jellegével legyenek fölruházva, melyet ugy lát-
szik sem egyes püspöknek, sem egyes hittudósnak nem tulaj-
donit. Eme kijelentésnek meg van nagy jelentősége, mert 
fölteszszük, hogy a tudós iró a tekintélyt ott találja, a hol 
az valóban létezik, és meg fog hajolni határozatai előtt. 

Dr. Pusey azután imigy folytatja : „Ezen eszmék kife-
jezést találtak egy ujabb franczia könyvben, melynek meg-
jelenése mutatja már azon nagy érdeket, melyet az egyesü-
lés (Anglia megtérése) kelt ama nagy (franczia) egyházban^ 
mely lekötelezettnek mutatja magát irányunkban azon jó 
fogadás miatt, melyet papjainak nyujtottunk az első franczia 
forradalom alatt, jn időn egy hitetlen, istentelen kormány 
Francziaországban irtotta őket. Goudon M. J . (az érintett 
mű szerzője) irja : azt fogják talán nekünk mondani, misze-
rént az általunk idézett tényekből és okmányokból nem tűn-

nek ki azon módok és eszközök, melyek által az annyira 
ohajtott, kivánt egyesülés létesítendő Ez bizonyos tekintet-
ben igaz lehet, de megjegyezzük, hogy ez a kérdés kevésbbé 
fontos részét képezi. H a a katholikusok és anglikánok az 
elvekben egyetértésre jutandnak, ha a tanokra nézve tisztá-
ban leendnek egymással, az egyesülés magától jő, a ma ta-
lán még legyőzhetetleneknek látszó nehézségek meg fognak 
oldatni, mint az alapelvek körüli megegyezés logikai követ-
kezményei. Senki sem tagadhatja, hogy Anglia uton van ős-
hitének visszaszerzésére." Pusey tudor a franczia iró eme 
szavainak idézése után imigy folytatja: „Bárminő legyen is 
azon mód, mely által romai katholikus testvéreink az egye-
sülést eszközölhetni vélik, akár részletes, akár testületi, tö-
meges megtérés által, az ima és megnyugvás, nyugodt vára-
kozás lelke ő reájok is szállott, és midőn mi is, ők is, habár 
különváltan, de ima által egyesülten Ahhoz fordulunk ugyan-

v azon imádandó áldozatban, mely a keresztfán bemutattatott, 
tr 
0 , kinek saját imáját az egységért ismételjük, az általa leg-
jobbnak itélt módon teljesitendi kérelmünket. 

A mi a latin egyházat illeti, azt látom, hogy az egycs-
ség akadályai elháríthatok, ha a népünk még nagy részében 
lelhető előítéletek eloszlattatnak. Az angolok közöl még so-
kan ugy vélekednek, hogy bizonyos dolgok a romai egyház-
ban a hithez tartozók, ami pedig nincsen ugy. Az előítéletek 
sűrű köde borítja még az angol népet, de amely szétoszlat-
ható szorgos és részletes kifejtése által azoknak, araik a hit-
hez tartoznak, vagy csak közel állanak a hithez, (proxima 
fidei) végre annak a mi csak vélemény. A controvertisták 
(protestánsok) egy része még mindig azon fáradozik, hogy 
eme ködöt még sürüebbé tegye hamis magyarázatok ismét-
lése által, hanem mégis be kell vallanunk, hogy a roma-el-
lenes hagyományok eme terjesztése alább hagyott, mióta a 
hitetlenek szent vallásunk alapelvei, központja és forrása 
ellen intézik támadásaikat. A „le a pápasággal"-féle kiáltá-
sok megújítása a mult évben kudarczot vallott, és e jelszó 
nem fog továbbra hatni a tömegekre sem. Lehet, hogy a kö -
zéposztályuakban még itt-ott megmarad a vélemény, mintha 
a ,papismus( a miénktől különböző vallás volna, hanem a hithez 
tartozó vagy nem tartozó pontok világos, szabatos, határozott 
kifejtése, és ennek mindinkábbi terjesztése ezen tévhiedelmet 
is eltávolitandja, és ez lesz az egyesülésre vezető ujabb ha-
talmas lépés. 

Pusey következő imával fejezi be müvét : Oh jó pász-
tor ! ki éltedet adád nyájadért, a tőled tanult imát intézzük 
hozzád ; lelkek egyetlen pásztora képezzél belőlünk, mind-
annyiunkból, azon módon, melyet legjobbnak ítélsz, és akarsz 
igazgatásod alatt álló egyetlen nyájat. Jóságodban teljesítsed 
azt, mit akarni nekünk meg adál. 

Ily határozott nyilatkozatok, ily lelkes érzelmek kife-
jezése után, mért nem érhetnök meg annak teljesülését, mit 
még 20 év előtt cliimerának tartottak. Pedig már akkor 
Wiseman bibornok önmagához intézvén a kérdést: ha vall-
jon a dolgok akkori helyzetében több ok volt-e, mint az 
előbbi időkben reményleni, hogy az egyesülés müve sikorii-
lend-e, nem habozott igenlőleg válaszolni. 
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IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

A 3. fejezetben az imént mondottakat, — mint mondja — 
„atermészettudomány köréből a philosophia olvasztótégelyé-
be" helyezi át, hogy azok igazságát szorosabban meghatározza 
és világosabban kifejtse. S itt, bölcselkedő tekintélyek nyomán 
háromféle életet különböztet meg az emberben ; az állatit, 
szellemit, és mennyeit, melyet lelki életnek is nevezhetni. 
Az első által a földi benyomásokat fogadjuk be ; a szellemi 
által eme benyomásokon túlemelkedünk, hogy azokat meg-
ítéljük és reájok hassunk ; a lelki élet által e fensőbb meny-
nyei benyomásokat vesszük és ezekkel állunk viszonyban. 
— „Main de Biran, korunk egyik mély szellemű írójának 
érdeme, úgymond, hogy eme harmadik életnek ismerete vo-
natkozással a másik kettőre, ujabban bölcsclmileg kifejtetett, 
annak fontossága kiemeltetett s igy egy a sensualismus és 
rationalismus által behányott csatorna ismét kitisztogattatott." 
Ennek müveiből meglepő gondolatokat közöl. „Ha mindjárt 
tökéletes összhangzat léteznék is az érzéki és szellemi tehet-
ségek között, melyekben az ember határozódik, ott volna 
még mindig egy harmadik élet, mely nem lenne kielégitve 
s mely folyvást éreztetné velünk, miszerint létezik még egy 
más boldogság, más bölcseség és tökély, mely a legteljesebb 
emberi boldogságot, a legmagasabb emberi bölcseséget és 
észerkölcsi tökélyt, messze túlhaladja. — „Be kell vallanunk, 
miszerént a valláserkölcsi igazságok, melyeknek tárgya : 
a tökély, a boldogság, az ohajtott végczél elérése : más for-
rásból származnak, mint a psychologicus igazságok, melyek 
az érzéki és értelmi élet körét képezik. Eme más forrás egy 
az emberi észvilágon kivül és tul létező tiszta szellemvilág, 
melynek központja az Isten. Ugy, hogy két külvilág között 
állunk : az egyik az alsóbb világ, melyből az érzéki — a 
másik a felsőbb, szellemi, az isteni világ — melyből a maga-
sabb benyomásokat vesszük ; s mikint testünk élotét nem 
önmagából hanem az alatta álló anyagvilágnak, melybe 
helyezve van, elemeiből szívja : ugy a lélek is tulajdonképoni 
életének forrását és föltételeit nem önmagában hanem egy 
fölötte létező szellemvilágban bírja." „A test eszköze a lélek-
nek ; a lélek eszköze az Istennek, Plutarch mondása szerént. 
Innét a hitnek igénye, mely nem egyéb mint az igény eme 
harmadik, a lelki élet életét élni." 

4. „A hit oly igen természetünkhöz tartozik, miszerént 
annak tárgyától nem menekülhetünk, anélkül hogy nyomban 
az ismeretlen titkaival és az ebből származó csalképekkel 
kiizködésbe ne elegyedjünk. A végtelen, ha világosságától 
elfordulunk, árnyékát veti reánk. A hit megnyugtató világos 
megoldásai helyét a kétely rémei, az ismeretlen félelmei és 
a talány gyötrelmei foglalják el. . . . K i vagyok? honnét 
jövök ? Hová érek ? Mit hoz a halál ? megsemmisülést ? éb-
redést ? . . megannyi rettenetes, fenyegető kérdések, melyek 
nélkülem, talán ellenem fognak eldöntetni, dc melyeket sem 
elnyomni nem birok, sem a hittől elvonatkozva megoldani, és 
melyek ép az által, hogy csillapitliatlanul feleletet sürgetnek, 
arról tanúskodnak, hogy hitre van szükségem." 

A végtelen eszméjéből fölszálló félelem és remény bi-
zonytalanságai azon tulajdonképeni betegsége az emberi 
szívnek, melyet egyedül a hit gyógyíthat . . . Természetünk 
álkotója nem adhatta nekünk a végtelenségnek és végsorsunk 
titkának gyötrelmeit anélkül, hogy egyszersmind készen ne 
tartaná számunkra biztos tanát, mély által e gyötrelmektől 
szabadulhassunk. Az ész nem elég hozzá : hitre van szükség, 
mely alól nem vonhatja ki magát az ember, anélkül, hogy 
mint az legtöbbször történik, hiu ábrándokba ne tévedjen. 
Mert, mint Portalis mondja, „a hit csak azon tért foglalja el, 
melyet az ész üresen hagy és melyTet a képzelgés kétségkívül 
rosszabbul töltene ki." 

5. Az e m b e r i s z i v n y u g t a l a n s á g a . „A hit 
igényérzetétöl nem szabadulunk az által, hogy a hit elöl elzár-
kózunk s a talány gyötrelme csak annál kinzóbb lesz. 
Megengedem ugyan, hogy vannak, kiknek sikerül magukat 
ugy oltompitaniok, hogy a hitigény e nemes gyötrelmét nem 
érzik. De annak nyugtalanítása alól még sem szabadultak. 
Amaz érzet folyvást más meg más átalánosb alakban ragadja 
meg őket, mely ugyan kevésbbé öntudatos, de mégis egyiránt 
kérlelhetlen és annak egyedüli tárgyát csak annál zajosab-
ban követeli." 

„A földön nincs boldogság ! Ez a szomorú, közhangu 
kiáltás, mely nemzedékről nemzedékre viszhangzik. — S vall-
jon mi hiányzik boldogságunkból ? A feleletet a tények adják 
reá : a végtelen, — más szóval az Isten ; mert hisz a mulandó 
javak azok, mik ki nem elégítenek, és melyeket minél inkább 
birunk, csak annál inkább kívánunk. S tölök folyvást meg-
csömürülvo mégis ujabban vonzatunk." 

Ezen a hit hiányából származó nyugtalanság, életunt-
ság- és undor mennyire gyötri és tépi sokaknak kebleit, meg-
rázó idézetekkel bizonyítja be oly irók nyilatkozataiból, k ik 
hitetlen korunk eme szomorú jelenségének legilletékesebb 
tanuikint tekinthetők, s k iknek búskomor, a hitlenségből 
eredő önmagokkali benső meghasonlást iehellö világfájdalmok 
kebelrázólag bizonyítják, mily nagyon természetünkhoz való 
a hit, s mily rettentően bosszulja meg magát ha azzal ellen-
kedni, azt elfojtani akarjuk. Ezen fájdalmas, a hit nélkülözé-
séből eredő s annak nélkülözhctlenségére mutató hangulat-
nak erőteljes kifejezéseit találjuk már az őskorban, például 
Senecánál, Plátonál. „De a kereszténység, e szükségérzetet 
kielégítvén egyszersmind terjedelmét nevelte s midőn a hit az 
utóbbi időkben sokak lelkéből elvonult, az e hiányból támadó 
szomj is csak annál égetőbbé fokozódott. „És ez a gene3Íse, 
úgymond, ama beteg irodalomnak, melynek lelkesült megénok-
lője lord Byron és Musája, helyesebben daemonja, a kétség-
beesés." A hitetlenség ezen fájdalmas nyilatkozataiból annyira 
kihangzik természetünknek hit után epedő és ennek révén a 
végtclenneli összeköttetését óhajtó benső igénynek elnyomhat -
lan kiáltása, hogy az elvégre is meg fog értetni; annyival in-
kább mert másfelöl szintoly figyelmet gerjesztő, „hogy mihelyt 
valaki a hittel összeköttetésbe lépett: a nyugtalanságot nyu-
galom váltja föl, s a meddő erőködést ama ben^.ő béke és biz-
tosság, mclyTct a szenvedés és halál sem dúl föl többé és mely 
arról tanúskodik, hogy természetünk titkát és szellemi éle-
tünk oeconomiájának betetőző végső zárkövét föltaláltuk." 

Ezen modorban folytatva fejtegetéseit és eszméinek az 
ó és uj kor nagyelméjü bölcsei jeles mondataival vagy a 
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hitetlenek kebeléből föl-fölfakadozó igazság vallomásaival is 
adván nyomatékot és rendkívül vonzó kellemet : első könyve 
további 13 fejezeteiben a hitigény félreismerhetlen nyilvánu-
lását kimutatja 6-or a szórakozás-vágyból, mely midőn szünet 
nélkül űz, hogy mintegy önmagunk elől fussunk, arra mutat, 
miszerént magunkban kielégíttetést nem találunk, és a hit 
szükségérzetét árulja el, minthogy a szórakozások lázas haj-
hászása által ép ezt törekszünk magunkban elnémítani. — 
7-er. Lelkünk legmélyebb alapjából, mely összes tevékenysé-
gének és becsmérvének alapvonásait és typonjait egy absolut 
eszményben keresi, melyben hisz, mely után mindenben tö-
rekszik, és mely neki akkint eleme, — életnyilvánulatának 
okfeje, központja és czélja : miszerént a hit valóban az egész 
emberi élet műszerének mondható, és 8-or föltétele az önis-
meretnek, miután magunkat benne mint eszménykép- s tü-
körben szemléljük, 9-er föltétele az értelmi tökélynek, mint-
hogy a hit Istent, emez ideált, teljesebben fölleplezvén előt-
tünk, eszközli, hogy utána, mint eszünk után, de világosab-
ban és biztosabban indulhatunk; 10-er a teljes becsületesség-
nek az által, hogy amaz eszményi legfőbb erkölcsi jónak 
reánk való befolyását magunkba fogadjuk és annak absolut, 
tetteinket jutalmazó igazságát concréten szemünk előtt tar t-
juk ; 11-er föltétele annak, hogy a szép utáni szomj, melyet 
a természet és művészet szépségeinek szemlélése bennünk 
kelt és oly vonzólag táplál, kielégíttessék ; és 12-er hogy 
benne lelkünk nyugpontját és valódi életét fölleljük, miután 
ennek valamint megállapodása változhatlan alapját, ugy te-
vékénysége véghetetlen czélját képezi. Végre 13-or, a hit-
szükség mellett ékesszólón tanúskodik az öregség és a kö-
zelgő halál, a midőn ábrándjaink- és csalódásainkból, melyek 
a hivést akadályozzák, kijózanodva az élettől megválni ké-
szülünk. Ilyenkor a hit szükségét határozottan bevallani s 
hirdetni szoktuk s azt a reánk derengő örökkévalóságnak 
egész fontossága szerént becsüljük. 

„A hit-szükség érzete, sőt, mi több, maga a hit, leg-
alább lappangva, ben van minden ember keblében. Egy na-
pon ez érzet mindenkinél elő tör, a hit fölszinre jő és egész 
élénkséggel nyilvánul azoknál, kik azt eddig félreismerték." 
Az egész csak idő és körülmények kérdése, s ha elébb nem, 
legalább a halálos órán, midőn a „fascinatio nugacitatis", 
melylyel a hiu javak csalképeibon a valódiakat birni véltük, 
szétfoszlik, a hitigény érvényesiti magát. —• Különben ren-
desen az öregség megelőzi a halál tanóráját és a vallás igaz-
ságoknak utat nyit lelkünkbe. „Talán, mert azokat beha-
tóbban tanulmányoztuk és a nehézségeket kitartó gondol-
kodás által sikerült megoldanunk ? Nem ; legalább rendesen 
nem ezért ; — hanem, mert azon mérvben, melyben éretteb-
bekké, nyugodtabbak- és okosabbakká leszünk, természetesen 
a hitre is alkalmasabbakká válunk ; és azon arányban, mely-
ben az élet hiúságainak csalékony fénye tiinedez : lelkünk 
fölé fölemelkedik az igazságnak tiszta világossága és megvi-
lágítja a mennyei láthatárt." Ne devalváljuk a hitigény e 
tanúságát azzal, hogy azt az aggság gyöngeségére rójjuk ; 
„mert nem csalódás, hanem inkább csalódásaink enyészése 
annak alapja, és azon világosságból szülemlik, mely e csaló-

dásokat szétszórja." . . . . „Az aggkor kiábrándulásai közt 
önmagunknak visszaadatva s azon ponton állva, hogy a ha-
lál által az élet ámitásaitól már-már teljesen szabaduljunk : 
kezdi a lelkismeret mind tisztábban észlelni jövő sorsát és 
készül reá." „Nagyon előre haladtunk a gonosz uton és so-
káig jártunk rajta. . . . Nagyon bánom, hogy életem folyamá-
ban a hit dolgaira több időt és gondot nem fordítottam." Ily 
tanúbizonyságot tett a hitről Tocqueville kevéssel halála előtt. 
Akár hallgatag, akár nyíltan : de mindannyian hasonló ta-
núságot teszünk a hit mellett, midőn ez élettől megválunk. 
„Oly nagy a hit igazságának hatalma, hogy annak bevallása 
végett, megtagadjuk egész előbbi életünket. Ha egész éle-
tünket a hitnek szenteljük, ugy az kétségkívül igen kitűnő 
bizonyság mellette ; de nem tudom nagyobb-e annál, mint mi-
dőn egy órában mindent megtagadunk, a mit ellene tettünk és 
kedveért létünk összes tevékenységét visszavonjuk, mintegy 
megsemmisítjük és áldozatul ad juk; még pedig azon élet-
korban, melyben szellemünk fejlettségének végpontjához ju-
tott ; — éltünk logünnepélyesb pillanatában, azon pillanat-
ban, midőn a lelkismeret leghangosabban szól és melyben 
mintegy az isteni hatalom felségét öltve magára, szavainak 
tiszteletteljes meghallgattatást tud kivivni ! A lelkismeret 
utolsó szavai a hitre szólnak. A hit a lelkismeret végrendelete." 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a nagyszombati legényegy-

letnek 100 frtot kegyeskedett adományozni; Z a l k a János 
győri püspök ő mlga pedig a kis-mártoni legényegyletnek 80 
frtot méltóztatott küldeni. 

— R i m e 1 y Károly pozsonyi kanonok ő nsga azon 
legmagasb kitüntetésben részesült, hogy a királyi fönséges 
gyermekeknél magyar nyelv tanárává neveztetett ki. Öröm-
mel közlöttiik volna azonnal ezen örvendetes hirt, ha óvatos-
ságra nem intetnénk naponként a hírek valósága iránt. Mily 
bizonyosnak kürtölték a lapok a berlini nuntiaturát, megha-
tározták már a személyt is, és ime most kijelentik, hogy Ber-
linben ez ügyről még szó sem volt. 

— Egy szabadelvű, épen nem ultramontán, de becsüle-
tesen gondolkozó férfiú egy-valakinek azon észrevételére, 
„hogy a concordatum fönmaradása veszélyezteti a közbékét," 
ezt válaszolá : „Nem annak fönmaradása, hanem inkább meg-
szüntetése koczkáztatná a közbékét, lia a nép látni fogja, 
hogy a megszüntetés után sem lett a kenyér nagyobb, a hus 
olcsóbb, az adó kevesebb, mint a concordatum alatt volt, 
ámbár ez kilátásba helyeztetett." 

— Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent és minden 
könyvárus- és könyvkötőnél kapható : „Nagyböjti kalauz," 
Krisztus kínszenvedésének és halálának negyvennapi meg-
szentelésére, a nagyhéti ajtatossággal együtt. Szerkeszté 
T á r k á n y i Béla, egri érsekmegyei áldozó-pap. Az egri ér-
seki hatóság jóváhagyásával. Négy aczélmetszettel. 8 rét 
(VIII. és 312 lap.) — Finom bőrbe kötve 2 fri 20 kr., fran-
czia bőrbe kapocscsal 5 fr. 

Kegyes adakozás. 
Péterfillérül e jelmondattal : „Si consistant adver-

sum me castra, non timebit cor meum." N. Ladról O. P. 2 frt . ezüstb. 

Szerkesztői tudósitá,s. 
Az „Életrend" alkalmilag használható, de önállóan nem. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Gnlgóczy és Kocsi nyomdájában.) I lalpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



Meg-jel en ik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, martius 11-én. S f l . 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

TARTALOM: A legújabb magyar szentírásról. — Az 
egyház és a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A legújabb magyar szentírásról. ) 
Akadémiánk egyik nagyércfomű igazgató tag-

jának, B a r t a k o v i c s Béla egri érseknek, ama jelenté-
keny áldozatai között, melyeknél fogva az „irodalmi 
Maecenas" nevet nekie, nem hiú hizelgésből vagy 
szokásos tiszteletből, hanem valódi kegyeletből adta 
meg a közelismerés, — legnagyobb jelentőségű az, 
mely által a legújabb magyar szentírást, létesitette. 
Ez valamint legméltóbb cselekvéhye főpásztori hiva-
tásának, úgy más részről legszebb tanúsága azon 
finom érzékének és tapintatának, melynélfogva egy 
kiáltó irodalmi szükségletet kivánt ez áldozata által 
födözni; s egyszersmind a nemzetünket megrenditő 
események leviharzása után, a reménytelenség szo-
morú éveiben, mintegy a szent könyv lapjaiba ta-
kargatva, akart kifejezést adni hazafiúi fájdalmának; 
s hogy ez a fájdalom meddő ne legyen, e nemes ér-
zelmet igy ápolva, igy táplálva, akarta mintegy meg-
szentelni, s vele rokonérzelmű honfitársaira nézve is 
értékesíteni, mintegy óvszerül a csüggetegség ellen, 
mintegy élesztőjéül a mármár kihaló reménynek, s 
zálogául a jobb jövőnek, — mire nézve épen a szent 
könyv ad legszebb, legbuzditóbb s leg vigasztalóbb 
példákat. 

Az érsek-maecenásnak e nemes érzelme, e jelen-
tékeny áldozata nem is irányulhatott becsesebb 
műre, mint azon könyvre, melynek a „könyv" ne-
vet per eminentiam adta meg a századok vallásos 
kegyelete ; — azon könyvre, mely, mindamellett, 
hogy legrégibb műve az ismert világirodalomnak, 
mégis, tartalmának kimerithetlen gazdagságánál 
fogva, az újdonság vonzó érdekével bír minden jobb 
kebelre nézve ; — azon könyvre, melyben a lángszel-

') M. t. akad. előadás a nyelv- és széptudoinányi osztály f. 
év febr. 24-én tartott ülésében. 

lemtí bölcsész, s a tudomány sokféle ágazatának át-
ható eszű búvára szintoly gazdag tárgyat ta lál el-
mélkedésre és vizsgálatra, mint a mily élvezettel 
olvassa azt a nép egyszerű jámbor gyermeke; — 
azon könyvre, melynek fönséges tartalmát a túlvi-
lágig emelkedő Dante-szellem sem birja felülhaladni ; 
mely a dicső hymnusnak, a magas ódának, az édes 
lyrának, a gyermeteg idyllnek oly példányait tud-
ja előmutatni, hogy azoknál szebbeket a világ-
költészet összes birodalmában hasztalan kere-
sünk ; — azon könyvre, mely az ősvilág, a szent 
hajdan patriarkális életét oly vonzó egyszerűségben 
rajzolja elénk tiszta vonásokkal, a hamisításnak min-
den árnya, a hiúságnak minden szépítése nélkül; — 
elénk rajzolja az egész embert úgy a mint van, min-
d é j e l e s tulajdonaival és g y a rlóságaival ; — azon 
könyvre, melyben létének legfontosabb kérdéseit és 
titkait megfejtve találja az emberiség jobb része; 
melyben az Istenségig emelkedő hit csendes meg-
nyugiatást nyer, a végtelenségig sóvárgó remény 
zálogát birja leendő kielégittetésének, s a szün-
telen magasabbért lángoló szeretet megleli méltó 
tárgyát határtalan érzelmének; — azon könyvre, 
mely az igazságnak, a jognak legrégibb, s minden 
időre, körülményre és egyénre szóló codexeül tekint-
hető; — azon könyvre, melyben a valódi műveltség, 
civilisatio alapelvei vannak letéve, olyannyira, hogy 
minél behatóbb ezek alkalmazása és kifejtése az élet-
ben, annál nagyobb a valódi haladás ; és megfor-
ditva, mindazon lépés, mely eltávozik ezen könyv 
alapelveitől, egyszersmind a hanyatlást, a barbárság-
felé való közeledést jelöli, mint ezt a történelem 
minden elfogulatlan előtt kétségtelenül igazolja. 

Ezen kimondliatlan becsű tartalmánál fogva 
igen természetes, hogy az emberiségnek e közkin-
csét, s mint nagy sz. Gergely pápa oly jellemzőleg-
mondja, a mindenható Istennek mintegy az ő teremt-
ményéhez intézett levelét2) minden nemzet sajátjául 
akarta birni, saját nyelvén olvasni. Az emberi lélek-

a) Epist. ad Theodor, medic. 
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nek az igazságért epedő szomja fejti meg a lanka-
datlan törekvést, melyet e szent könyvnek annyiféle 
forditásában és értelmezésében nyilvánit a vallásos-
sággal karöltve járó tudomány 

Nemzetünk is, a mint ezen, évszázadok által 
megszentelt codex örök igazságú elveinek elfogadá-
sával a valódi civilisatio terére lépett, s az európai 
rokonelvü nemzetek sorában helyet, és pedig tekin-
télyes helyet foglalt, nem késett kifejezést adni ezen 
természetes szükségérzetnek, t. i., hogy a szent köny-
veket saját nyelvén is bírja ; s habár ennek írott bi-
zonyítékaitól, mint Őstörténetünket érdeklő sok egyéb 
okmánytól, minket a mostoha körülmények meg-
fosztottak : mindazáltal kétségtelenné teszi azt ama 
természetes viszony, mely a lelkipásztor és hivei kö-
zött már a tanításnál fogva vagyon, minek első föl-
tétele a kölcsönös megértetés; hogy pedig ezt, hová 
az élő szó el nem hathatott, írással kellett pótolni, 
azt már magok a szent könyv levelei igazolják. To-
vábbá nemzeti zsinataink határozain kivül, állitásom 
igazolását találom a fenmaradt szentírási töredékek-
ben is ; a nyelvészeti fejlődés fokozata, mely ezen 
becses nyelvemlékeinkben észrevehető, véleményem 
szerén t, okvetlenül régibb nyomokra enged követ-
keztetni, melyeket habár szemeink elől eltakartak 
az időnek és enyészetnek hamvai, de egykori léte-
zésöknek hihetőségét nem bírták elborítani ; s nem 
lehetetlen, hogy egy szerencsés véletlen napfényre 
hozza a bizonyítékot, mint Herculanum és Pompeji 
fölásott romjai a tudomány több föltevésének hozták 
meg igazolását. 

Czélomon kivül esik a magyar biblia-fordítások 
sorozatát itt előadni ; föltalálható ez irodalom-törté-
neti müveinkben, legutóbb pedig ezt t. Ballagi Mór 
tagtársunk adta „Tanulmányok a magyar bibliafor-
ditások körül" czimii értekezésében. Csak egyet aka-
rok e fordítások közöl kiemelni, és pedig azt, mely 
az e részben illetékes mübirák egybehangzó ítélete s 
az ennek nyomán kifejlett közvélemény szerónt, — 
szép, erőteljes, szabatos és mindemellett könnyű fo-
lyású irályánál fogva, a többiek fölött az elsőséget 
kivivta, s e tekintélyében a több mint kétszázados 
használat megerősítette. E jeles fordítással irodal-
munkat a halhatatlan emlékű Pázmány Péternek 
méltó kortársa, Káldi György ajándékozta meg. 

(Folyt, köv.) , , 
Tarkanyi Béla. 

Az egyház és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

A keresztény szellem leghatalmasabb irodalmi szüle-
ménye mindenesetre ama fönséges költemény, mely által 
Dante örökité meg nevét. Hasonlóan egy középkori domhoz 
magasodik bámuló szemeink előtt ég felé a „Divina Comoedia" 
egyaránt csodálatos külmérveinek imposant volta, valamint 
belszerkezetének mélysége, magasztos, ihletszerü conceptioja 
és genialis kivitelének remek modora által. — Dante az idők 
válpontján áll-, és az újkor vallás-erkölcsi műveltségének 
teljes birtokában korlátlanul uralkodik tárgya fölött, s nem-
zetének számára a költészetnek, sőt a nyelvnek lön atyja, 
teremtője. A divina comoedia sz. Tamás theologiájának 
széles, biztos alapján áll, s ennek szelleme által áthatva mind 
ama szellemi kincseknek gazdag, kimerithetlen tárházává 
lön, melyeket az ó-kor és a kereszténység, melyeket egyházi 
s profán tudomány és művészet valaha hordtak össze a késő 
nemzedék számára. A mennyek örömei, s a pokol kinjai, 
Isten hatalmas szava s a lelkek gyarló, véges beszéde, a 
végső Ítéletek dörgő szózata s a megváltott lélek gyengéd 
hála-imája, az üdvözült szellemek diadal-éneke s az örölské 
elkárhozottak ördögi üvöltése — mindez csodálatos, remek 
összhangzatban rezgi át e halhatatlan költeménynek minden 
sorát, mely mint ilyen a leguniversalisabb mü, melyet alkotó, 
lángész valaha teremtett : a küzdő, szenvedő s diadalmaskodó 
egyháznak fölséges eposa, az ő szelleme által születve s 
viszont hozzá teljesen méltó. 

Az elbeszélő költészetnek egy különálló ága a regény 
és a beszély. Napjainkban mindkettő ugy látszik, sülyedésének 
netovábbját érte el ; — ámbár mindkettő egyaránt képes 
lenne a keresztény szellemet, melynek szülöttje, magába 
fölvenni, s alakilag is méltóan kifejezni. Eredeti rendeltetésük 
kimutatni, miként működik a lélek küzdéseinek s a minden-
napi élet sokféle viszályai- és bonyodalmainak közepette 
is a Teremtő örökkévaló bölcsesége és mennyei szeretete, 
mely a szivet minden földi salaktól megtisztítja, s a hit és 
bizalom ösvényén azon czélhoz vezeti, mely felé mindnyájan 
vágyunk : az örök béke és nyugalom biztos, csendes rév-
partjához. — . 

A költészetről szólva, annak legelőkelőbb nemét, q, 
drámát nem mellőzhetjük. Az ó-kor mythusa egy borzasztó, 
ellenmondást rejte méhében : — isteneit egyrészt a megköze-
lithetlen szentség fény körével övezé, kiket megbántani, kik-
nek törvényeit megszegni vészthozó bűn; mig másrészt épen 
tőlük származtatá, nekik rová föl ama szerencsétlen, az 
egész emberi-nemen egyaránt nehezedő fonák világrendszert, 
mely megengedé, hogy a jámbornak rosz, a gonosznak pedig 
jó dolga legyen. — Érzé a kinzott emberi elme, hogy ekként 
fejtve meg a létnek titkát, vét az isteni igazságosság s kö-
vetkezőleg az isteni szentség fogalma ellen ; s ezért az u. n. 
fatumot vevé föl elméletei körébe : ama titokszerü, kérlel-
hetlen ádáz hatalmat, mely korlátlanul uralkodik még az 
istenek fölött is, nem kiméivé semmit és senkit. — Ekként a 
csomó ketté lön vágva, de nem meg oldva, mit csak is a ke-
reszténység tehetett, mely magának isteni alapitójának sorsá-
ban a tragicumnak eszméjét mintegy magasztositott, megdi-
csőült alakban tünteti föl ; az örökkévaló igazságosság és 
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végtelen irgalmu szeretet, az isteni kézvezetés és az egyéni 
szabadság amaz összhangzó működésének csodás rendszerébe, 
melynél fogva Isten ugyan vezeti az embert, de ez utóbbi 
csak is saját, szabad elhatározása folytán vezetteti magát 
oly módon, hogy sorsa végokilag egyaránt az Istennek ö 
benne való, valamint saját, Istennel való működésének ered-
ménye legyen. — 8 mig az ó-kor embere a „fátum" vaske-
zének kegyetlen csapásai alatt összeroskadt, nem tudva miért, 
— addig a keresztény tudja, hogy ö maga idézte elö ama 
szigorú, de igazságos Ítéletet, mely ötet megsemmisíti, hogy 
az saját, szabad önelhatározásának gyümölcse ; — igy lön a 
világrendszernek titka megfejtve : — az önkény és vaksors 
érdemelt balsorssá lett. — A ki nagypénteken gyalázatos 
halállal kimúlt, és húsvét vasárnapján halottaiból diadalma-
san föltámadt, — a ki meghalva legyözé a halált, és a világ 
bűnei- és hazugságaiért áldozatul esve, látszólag legyőzetve, 
az u j világ győzelmét hirdeté, megalapítva ekként az igazság, 
a szeretet és a malaszt u j országát — Az oldá meg létünk 
titkát. Az adá először, az ,,ember tragoediájá-"nak tökéletes, 
végleges, kimerítő magyarázatát. — Az életnek fájdalmai 
nem tűntek el, a létnek nyomora nem lön elpalástolva, — sőt 
ellenkezőleg : a hivő keresztény mindkettőt mélyebben fogja 
föl, öntudatosabban érzi át, mint a hajdani jpogáuy ; — hanem 
mivel bajainak okát tudja, és czélját ismeri, azért előtte a 
halál fulánkját veszté, és a fájdalom és szenvedés mint a lé-
leknek érdemszerző gyakorlatai, úgyszólván megdicsőültek, 
hogy igy a kereszténységbon mennyei összhangzattá váljék, 
mi előbb fanyar kínos ellenmondás volt. — A szenvedő ki lön 
békítve sorsával ; — nem azáltal hogy fájdalma külsőleg 
szebb, kevésbbé visszataszító alakban jelent meg előtte, ha-
nem azáltal, hogy kielégítő feleletet nyervén eine kérdésére 
miért szenvedek? — lelkébe az engedelmes megnyugvás 
szent békéje bevonult; s ezen kibékítés már nem csak szépé-
szeti volt és külső, hanem valódi és tökéletes; s ínig a 
pogány lelke a fátum sulyja alatt meggörnyedt és megtört 
addig a keresztény az örök igazságosság és jóság rendeletei 
előtt meghajol „mert az Ur igaz, és igazságot szeret, és igazra 
néz az ő orczája."1) 

Mit tett a kereszténység az ékesszólás körül, arról 
többet mondanunk majdnem fölöslegesnek látszik. Az ó-kor 
szónoklata jobbadán politikai volt, s ez képezi a klassicus 
népek irodalmi hagyatékának legszebb részét; a keresztény-
ség egy uj nemét szülé az ékesszolásnak : az egyházit, s igy 
egyrészt uj tért nyitott a szónoklat előtt, mig másrészt 
külsőleg s belsőleg végtelenül nemesité, magasztositá azt; — 
viszont, a keresztény szellem hanyatlásával a specifice egy-
házival együtt a profán szónoklat is sülyedt, dégénérait. 

Ezek valának a szép művészetek terén a keresztény 
szellem, a kereszténység működésének eredményei : — az 
igazság újjászületésével újjászületett a szépnek fogalma is, 
mely annyival tökéletesebb, annyival fönnkcltebb volt az 
ó-korénál, amennyivel magasabban állott azon eszménykép, 
mely a keresztény művészt ihlette, annál, ahonnan a pogány 
mérité lelkesedését; mely utóbbinak müvei ép ezért mindig 
és mindenütt csak a végesnek jellegét hordják magukon, mig 
a keresztény művészet kevés kivétellel mindig és mindenütt 
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azon végtelen tökélynek ad méltó kifejezést, melyet Istenében 
bámult és imád. A keresztény vallás már természeténél fogva 
kedvez az emberi ész az eszményire irányzott törekvésének, 
mely az ó-korban tökéletes kielégítést sem szellemileg sem 
anyagilag nem nyert ; s ezért csak a kizárólagosan keresztény 
művészet és költészet az, mely az ész elvont, tárgyilagos 
követelményeinek eleget tévén, meghozá azt, mit az ó-kor 
Inában keresett. 

Ennyit tőn a kereszténység a tudományos művelődés 
érdekében, de működése még ezzel nincs befejezve. 

„Nézeteink tisztasága s erkölcsösségünk által jóval fö-
lülmúlunk titeket"—igy szólt már Tertullian a pogányokhoz.2) 
A kereszténység, mely az egész embert, minden tehetségeit 
és erejét igénybe veszi, azon szándékkal lépett föl mint tör-
ténelmi, alkotó tényező, hogy a nézetek tisztázása által jó-
tékonyan fékezőleg hatva az akaratra, összes létünket ujjá 
alakítsa. — E czélból először is egy uj erkölcsi rendet ala-
pított meg, s ez által az emberi nemnek egy uj, eddig isme-
retlen ösvényt mutatott, legfőbb czélja, a mindinkábbi töké-
lyesedés felé. S ezért a kereszténység isteni származása az 
erkölcsösség terén még sokkal világosabb fényben tündöklik, 
mint akár a közművelődésén, — itt mutatkozik leginkább 
amaz isteni ereje, melynél fogva az embert egész valójában, 
létének legmélyebben fekvő gyökerein megragadja, átidomítja, 
tökélyesiti. Ez igazolja a kereszténységet mint világvallást, 
ez biztositá neki ingatlan örökké maradandó fönállását : hogy 
benne adatott az emberi nemnek ama tökéletes, fogalmilag 
befejezett, absolut vallás, melyben a dogma, a szertartás és 
az erkölcstan kölcsönösenáthatva,kölcsönösen kiegészítve egy-
mást, egy tömör egységes egészet képeznek, melynek egyes 
alkatrészei a legbensőbb összhangzatban állanak egymás 
közt. A Brahminok vallása szintúgy mint a hellenismus csak 
hitregét, mythust tanítanak, de nem erkölcstant ; viszont a 
görögök bölcsészete vagy a buddhaismus, igen kifejlett er-
kölcstannal bírnak ugyan, de nem a szorosan vett vallásnak 
jellemével ; — mindezt egyesítve csak a kereszténységben 
találjuk föl : a legkifejlettebb metaphysikát, a legtisztább 
isteni tiszteletet, és a legmagasztosabb erkölcstant. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, febr. 27-én. Azon reményben, hogy otthon is 

kedvesen veszik az örök városból kelt tudósitásokat, elhatá-
roztam magamat némelyekről, melyek talán némi érdekkel 
is birandnak, a ,Religio' t. olvasóit értesiteni. Kétséget nem 
szenved, hogy a mai nagypolitikai mozgalmak között, melyek 
az elméket annyira elfoglalják, ha hazára földére lépnék, 
minden részről az első kérdés az volna : hogy állanak a dol-
gok Romában ? Mire más válaszom nem lehetne : hogy bizony 
itt minden nyugodt és csendes ; a romai nép legkisebb kedvet 
sem mutat bárminő forradalmi zavargásokra, sőt ettől irtózik ; 
neki nem kell egységes nagy Olaszország, tapasztalásból 

2) Apologet, e. 46. — Haslor, Vergloicliung der hoidnischen u. 
christlichen Ethik. München 1866. — Zukr ig l , die Nothwendigkeit der 
christ . Offenbarungsmoral, Tiibing, 1850. Bautain , ie Moral, d. Evang. 
németül 1857. 

21 * 

* 



164 
tudva : minő ajándékokkal boldogitja ez az ezután sóvárgó 
félrevezetett szerencsétlen népet. Pedig a romai nép számitaui 
tud s mint különben kitűnően vallásos — a csekély alig szám-
bavehető kivételeket ide nem értve — legkevesebbé sem 
óhajtaná I X . Piust fölcserélni akár Victor-Emanuellel, akár 
más bárminő néven nevezendő világi fejedelemmel. Örül, ha 
földi viszonyaiban is azt uralhatja királyának, ki egyszers-
mind a fejedelmek fejedelmének e földön helytartója, a hivek 
atyja, lelkünk főpásztora, az anyaszentegyház feje. De érzi 
azt is : Pápa nélkül mivé lenne Roma ? Nem mosódott el még 
végképen emlékezetéből a pápák Avignonhan való tartózko-
dása, melyet jellcmzőleg még mindig exilium babylonicumnak 
nevez ; az ujabbkori események is még hiven tükröződnek 
lelke elé, s nem felejté, mit nyert akár az 1790-ki, akár az 
1848-ki forradalmárok népboldogitási (!) terveinek megkísér-
tett valósítása által. Az anarchia, mely más jogot és törvényt 
a forradalmárok önkényén kivül vagy felül nem ismer, itt a 
legnagyobb és józanabb rész előtt az Isten legkeményebb 
ostorának tartatik ; s valljon nem méltán-e ? ! Bujtogatok azon-
ban még sem hiányzanak. A karneval alatt, némelyek szerint, 
ohajtottak volna ismét valami tüntetést előteremteni ; de a 
kormáuy éber; s hasztalan, Romában nincs oly gyuanyag, 
mely könnyen lángba borulna és boritana ! A határokról a 
hirek különfélék ; lehet azonban, hogy ezeket is csak a nyu-
godni nem tudó italianissimik nagyitjálc és terjesztik. Annyi 
azonban áll, hogy a láthatár egészen legkevésbbé sem mond-
ható tisztának ! A garibaldiánusok diadalmas betörésétől 
egyébiránt okosan tartani most nem igen lehet még. A pápai 
hadsereg elég nagy és jól van szervezve, hogy azok merény-
letének férfiasan ellentállhasson, különben ha az Ur velünk, 
ki ellenünk ? . . . Ö szentsége a pápa kitűnő jó egészségnek 
örvend. E hó 4-én lehettem szerencsés lábcsókjára bocsáttatni. 
Atyai kegyesség, kitűnő jó szive és leereszkedése akaratlanul 
is Annak helyettesére emlékeztetett, k i méltán mondá : „Di-
scite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis re-
quiem animabus vestris. Ö szentsége teljesen nyugodt; látja 
a fel és felcsapdosó hullámokat, melyek Péter hajóját elme-
riiléssel fenyegetik ; de Ö nem retteg, tudja hogy székét nem 
emberi erő alkotta s nem is ez tartja fön; más és nagyobb vi-
harokkal is megküzdött már ez közel kétévezredes éle-
tében, és ezentúl is diadalmasan fog leküzdeni minden ellene 
támasztott vakmerő merényletet, örökre igazolandó, még 
akkor is, ha a föld minden hatalmasságai elhagynák, elárul-
nák, vagy éppen ellene fordulnának, az isteni igéret ama 
nagy szavait : et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 
Mélyen érzi ezt IX Pius, s mert érzi és tudja, hogy az Ur 
harczát harczolja, mitsem tart a jövőtől ; ennek kimenetele 
előtte bizonyos és azért nem csügged, hanem rajta van : ut 
confirmet fratres suos. . . Magatartása olyan, mintha a világ 
körülötte a legnagyobb békében lenne és csak akkor emeli 
ájtatosan égre szemeit, midőn az egyház itt és amott fölme-
rülő szenvedéseit és zaklatásait'emliti föl — de ezen sziv-
imában és arczán a legbizalmasabb remény édes érzülete 
tükrözi vissza magá t . . . Távoztomkor nem csak engem, ha-
nem kedves hazánkat is megáldotta ! ! . . Tán otthon némely 
urak ebből valamit azt még is tanulhatn ának ! — Mult hét-
főn az az 24-én ismét szerencsés leheték lábcsókjára bocsát-
tatni szentatyánknak azon alkalommal, midőn az Al-Gesu 

templomában a Szentség-imádást végezve, ugyanott „Fr. 
Aegidii Mariae a S. Josepho, laici professi ordinis minorum 
excalceatorum strictioris ohservantiae S. Petri de Alcantara, 
Provinciáé Lycionsis" beatificatioja processusának tovább 
folytatására apostoli engedélyt adott, kijelentve : „Constare 
de Virtutibus Theologalibus Fide, Spe, et Charitate in Deuni 
et Proximum, ac de Cardinalibus, Prudentia, Justitia, Forti-
tudine et Temperantia, earumque adnexis Ven. Servi De i 
Aegidii Mariae a S. Josepho in gradu heroico." Az ekkor 
előforduló magasztos szertartásokat mellőzve, melyek e lapok 
olvasói előtt alkalmasint ugy is ismeretesek, csak azt akarom 
kiemelni, hogy midőn a fönnebb leirt apostoli nyilatkozat meg-
történt,ő Szentsége félóránál hoszabban tartó szentbeszédet mon-
dott az alázatosság erényéről,alkalmazva különösen századunk 
életviszonyaira és irányára. A legfőbb erénynek nevezte ezt, 
nagyobbnak a martyromságnál, mert ez a nélkül nem is le-
hetséges ! Kiemelte azután, hogy épen ezen erény hiánya 
forrása a század minden, magát a társadalmat is végveszély-
lyel fenyegető bajainak és vétkeinknek. Ma mindenki csak ön 
eszét és akaratját bálványozza, ezt emeli legfőbb törvénynyé 
s mindent mer és megkísért, hogy e kettőnek érvényt szerez-
zen. Teljesen független akar lenni, de ugyanakkor óhajtja, 
hogy az egész világ saját nézetei- és akaratjától függjön. Kü-
lönösen fölemlité a mindenben alkalmazkodni szerető gyen-
geségeket csak azért, hogy fölvilágosodottaknak tossünk a 
a világ előtt s ezért lehessünk népszerűek is ! Ez átka a mai 
kornak, mert az igazságot is kész a tévelynek, a tiszta erköl-
csöt a vétkes divatnak, a valót az álokoskodásnak áldozatul 
hozni; honnan az, hogy ma oly ri tkák a férfiak, kik a kikiál-
tott közvéleménynyel szemközt bátran szállnának sikra a meg-
támadott világos jog és sértett igazság védelmére még akkor 
is, ha szentebb meggyőződésök mást sugal s az emberiség 
legszentebb érdeke ellenkezőt követelne. . . . Természetesen 
e szavakat csak azon benyomások után közlöm, melyeket a pá-
pai oly emelkedett szent beszéd lelkemben költött. Annyit 
azonban bátran megjegyezhetek : Ö Szentsége született szó-
nok ! Erőteljes férfias hangja, szavainak kedves s a dologhoz 
mért modulatiója, gestusainak szabályszerűsége, méltóságos 
magatartása mind erről tanúskodnak ! A legmélyebb csend 
uralkodott szent beszéde alatt és a benső megilletődést min-
denki arczárói lehetett olvasni.Pápáténmégnem hallottam szó-
nokolni, de e nap reám örökre felejthetetlen marad s az érzel-
mek, melyek e között lelkemben ébredtek, a legboldogitóbb 
visszaemlékezést fogják megörökiteni szivemben. Óhajtottam 
volna, hogy azok közül is hallották volna ezen apostoli szóza-
tot, kiknek fogalmuk sincs arról, mit tesz az, midőn egy pápa 
szól és hallatja az örök igazság megmásíthatatlan szavait, 
talán ezután méltányosabban beszélnének rvagy imának Ar-
ról, ki az igazság csalhatatlan értelmezője és szikla erős 
védnöke e földön ! De önök alkalmasint tudni óhaj-
tanának azon munkálatokról is, melyek az egybehivandó 
közönséges szent zsinatra előkészületül fognak szolgálni. 
Ezekről csak annyit irhatok : hét congregatio fog működni, 
s ezek közül némelyek már meg is kezdették munkál-
kodásukat. Csekélységemet 0 Szentsége e hó 14-röl kelt 
legmagasabb határozatánál fogva azon Congregatio Con-
sulterai közé méltóztatott sorozni , melynek czime : ec-
clesiastico-diploma-tica. A feladat nagy, munka elég, de 
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tartok, hogy itt is ne valósuljanak az irás ama szavai : 
„messis quidem multa, operarii pauci" ! A különféle országok-
ból meghitt theologusok és canonisták még csak igen gyéren 
muta tkoznak; némelyek tudni aka r j ák , hogy itt-ott a kor-
mányok is tesznek e tekintetben nehézségeket. Igaz -e? nem 
tudom, állítani nem merem ! Martius-hóban azonban vala-
mennyi congregatiók megkezdendik működéseiket. Az, mely 
a dogmaticus kérdésekkel foglalkozik, eddig munkálataiban 
már jó előrehaladott, mi szükséges is, mivel csak ez adhat 
kellő irányt a többiek működésének is. Egyre van szüksé-
günk, hogy Isten a jó akaratot kegyelmével istápolyja ! . . Vé-
gül még megjegyzem : a karnevale kedden befejeztetett és 
ekkor a régi jó szokás szerint, a corsoról a nép tömegesen az 
Al-Gresu templomába tódult, élén a római Senatus fejedelmi 
pompával. Midőn ez a templomhoz közeledett, a harangok 
megkondultak, az egyház legmagasztosabb fényben ragyogott, 
hol az oltári Szentség három napi imádásra volt kitéve. Az-
után kezdődött a litania, minek végével áldás adatott az ol-
tári Szentséggel ! 

Igy végzi a romai nép mulatságait is ! Természetesen 
máskép lenne ez is, ha az egységes Olaszország Rómát is ha-
talmába kerítené. A paduai események erről kétségeskedni 
nem engednek. . . A böjt megkezdődött, s én nagyon épültem, 
midőn tegnap a Hotelben, hol eddig én is étkezem, a böjti 
asztalt sokkal számosabban foglalák el, mint azt mely hús-
étellel kínálkozott ! A derék francziák itt is jó példával men-
nek elő. Az önkénytesek közül is volt itt szemlélhető. A han-
gulat vidámabb volt ez asztalnál mint túl, mi eszembe juttatá 
Urunk azon mondatát : „cum jejunatis, nolite esse tristes !" 
A hamvazás szokott módon történt meg a Sixtina-kápolnában. 

Mostanra legyen ennyi elég. Ha valami érdekesebb s 
közlésre való fog előkerülni, mennyire foglalatosságaim en-
gedendik, fogunk még találkozni. Isten Önnel, sőt Önökkel!*) 

Iiováts József. 

MÜNCHEN. (Dr . Sighart Joachim.) Nem sokára reá, 
hogy Münchenbe megérkeztem, egy férfiút vittek sirba, ki-
nek pedig ismeretségére már otthon előre örültem, s kinek 
társaságában sokat tanulhatni reménylettem. 

Szemtanuja voltam az általános gyásznak, mely ko-
porsóját követte ; — saját füleimmel győződtem meg, hogy 
München tudósai, bármely irányhoz tartoztak légyen is, dr. 
Sighart Joachim rögtöni kimultát, nagy veszteségnek tartot-
ták a tudomány- és irodalomra nézve, mert azt az egyet 
senki sem tagadhat ta meg tőle, hogy valódi tudós volt. 

Már maga ez általános részvét megérlelé bennem a 
gondolatot, e korán elhunyt férfi személyével és müveivel a 
magyar olvasó-közönséget is megismertetni ; — hozzá járul 
még azon körülmény is, hogy ép azon irodalmi ág, melyen 
Sighart irodalmi tevékenysége leginkább összpontosult, a 
magyar egyházi irodalomban, egyes eléggé nem méltányol-
ható törekvéseket kivéve, majdnem egészen parlagon hover. 
Bár ily férfiú emléke és szép müvei nálunk is nagyobb ér-
deket gerjesztenének az ily tanulmányok iránt. Elet-törté-
nete rövid és egyszerű. 

A hires búcsújáró helyhez, hová valaha királyok és 

*) Forró köszönet ; áldás az üdvös működésre ! Szork. 

császárok zarándokoltak, a kedves Altöttinghez közel, egy 
kis faluban született 1824-ik év jan . 16-án. Atyja jobb módú 
kisebb földbirtokos volt. Fiának korán nyilatkozó szép te-
hetségeit észrevevén, semmi költséget sem akart kimélni, s a 
gymnasiumi tanulmányokra Neuburgba küldte. A bölcsé-
szeti tanfolyamra, a müncheni egyetemre jött, s itt már deák 
korában magára vonta a tudós világ figyelmét, mert az azon 
évre kitűzött pályakérdést ő oldotta meg legnagyobb siker-
rel. Ennek következtében a facultás nem sokára bölcsészet-
tudorrá avatta. De őtet a ilági bölcsészet egymaga ki nem 
elégitheté, a mennyei után is sóvárgott, azért igy koszorús 
fővel a theologiai pályára lépett. A müncheni theologiai fa-
cultás, Möhler, Klee, Fuchs, Permanoder stb. tevékenysége 
folytán, egyike volt a legelsőknek és leglátogatottabbnak 
akkor egész Németországban, s Sighart is most magát egész 
lelkesültséggel a theologiai tanulmányoknak szentelé. I)e a 
rendes szaktudományokon kivül már tanuló korában kezdték 
egyéb tanulmányok is érdekelni, melyek amazokkal a leg-
szorosabb összeköttetésben voltak. Ugyanis ismeretes dolog, 
I-ső Lajos király, még mint koronaherczeg megkezdett rend-
kívüli tevékenysége folytán, bámulva vette észre a világ, 
hogy rövid időn München Németországban a művészetnek a 
legvirágzóbb és legfényesebb székhelyévé kezd válni. Az a 
lelkesült tevékenység, moly most itt honolt, oly heves képze-
lemre, minden szép és nemes iránt hőn dobogó kebelre, mint. 
Sigharté volt, nem maradhatott hatás nélkül. Már ekkor el-
kezdte egész szeretettel a művészetet tanulmányozni, s ogész 
lelkesültséggel folytatta, mert belátta, hogy különösen az 
egyháziaknak, ha a művészetet igazi keresztény szellemben 
a k a r j á k vezetni, az aesthetikai tanulmányokra minő szük-
ségük van. Azonban a theologiai tanfolyamot elvégezvén, 
1846-ban pappá szenteltetett, s gyakorlati pályáját mint se-
gédlelkész, Trostbergben kezdte meg. Dc egyházi elöljárói 
is, inkább a tudományos pályán kivánván őt alkalmazni, s 
másrészt alkalmat akarván neki nyújtani, megkezdett tanul-
mányait folytatni, őt már 1847-ben a tanári pályára hivták. 
A müncheni dioecesis saját papneveldéje, s pedig nemcsak 
theologiai, hanem teljes bölcsészeti tanfolyammal is, a dioe-
cesis tulajdonképeni székhelyén, Freisingban levén, a fiatal 
Sighart itt nyert, mint a bölcsészet és különösen az aesthe-
t ika tanára alkalmazást. S most a tanári szék elég független-
séget és időt engedvén neki kedvencz tanulmányaihoz, na-
gyobb crélylyel, mint valaha fogott a művészet és különösen 
az egyházi művészet történelmének tanulmányozásához. Leg-
inkább vonzotta őt a középkor magasztos művészete, mert 
csakhamar belátta, hogy a leghatalmasabb eszme, az igazi 
keresztény érzés ezekben nyilvánul a legélénkebben. Egész 
szeretettel és odaadással kezdte most ez óriási müvek erede-
tét kutatni és vizsgálni, hogy minő módon és minő mesterek 
hozták létre, minő művészeti törvények uralkodnak bennök, 
szóval, hogy miként arathatott a szellem az anyag fölött ily 
rendkiviili diadalt. — Tanulmányainak eredményével eddig-
elé csak a tanteremre szorítkozott, de miután magát az egész 
középkori művészet roppant ki ter jedt mezején kellőleg tájé-
kozta, kezdett körültekinteni, hogy irodalmilag mivel hasz-
nálhatna legtöbbet. 

A középkori germán művészet emlékeinek fölkeresé-
sére, hü loirására s igy ismereteinek a legszélesebb körboni 
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terjesztésére ép akkor Reichen berger lelkesitett „Die christ-
lich germanische Baukunst und ihr Verhältniss zur Gegen-
wart. Trier 1852." czimü szép munkájában. Egyesek már 
saját hazájukban fönmaradt művészeti emlékek alapos át-
vizsgálását is megkezdették, különösen szép nevet vivott ki 
már ekkor magának Lübke, ki Westphália művészetét ismer-
teié meg a tudós világgal. Ez utóbbi példája lelkesítette a 
mi Sighartunkat leginkább, s első föladatának ismerte hason-
módon az ö hazáját Bajorországot vezetni be a művészet tör-
ténelmének terére. 

Ez iránybani első kisérlete volt a freisingi dómot is-
mertetni meg s efölötti tanulmányai egész könyvvé nőtték 
ki magukat, mely: „Der Dom zu Freising, eine kunst-gesch. 
Monographie" czim alatt Landshutban jelent meg 1852-ben 
több műmelléklettel. Egy évre reá a müncheni dóm, az úgy-
nevezett „Miasszonyunk egyháza",' mely nemcsak colossalis 
volta miatt, hanem mint a késő gótli stylus utolsó korsza-
kának legpraegnansabb typusa, a művészet történelmében 
különösen érdekes, igen alaposan ismertetve jelent meg tőle. 

Ezen müvétől, a tisztán tudományos czélon kivül, egyéb 
gyakorlati hasznot is várt. Ugyanis a fönnebb emiitett álta-
lános művészeti tevékenység folytán, mely Münchent oly 
fényes ujabb templomokkal ajándékozta meg, milyenekkel 
Németország egyik városa sem dicsekedhetik, mérvadó kö-
rökben az a gondolat is kezdett terjedni, hogy a „Miasszo-
nyunk" templomát is kellene restaurálni, különösen a félben 
maradt tornyokat kiépíttetni. Mig egyrészt erre Sighart ezen 
müvével lelkesíteni akart, másrészt, hogy az czélszerüen s 
az eredeti stylhez illően történhessék, o roppant épület tör-
ténelmének minden oldalróli felvilágosítását okvetlen szük-
ségesnek tartotta. Fájdalom, hogy e tekintetben keveset 
használhatott, mert a szándék, mérv adó körökben szándék 
maradt, pedig ennek kivitele képezte volna kétségkívül mind 
e nagyszerű egyházi müépitkezéseknek koronáját. E két 
müvével dioecesisének mindkét székesegyházát, a régiebbet 
és az ujabbat megismertetvén, két évre reá az egész dioece-
sis középkori műemlékeit adta ki. „Die mittelalterliche Kunst 
in der Erzdioec.ese München-Freising" Freising 1855. Egyike 
legkedvesebb munkáinak. 

De hogy minő alaposan ismerte Sighart a középkornak 
nemcsak művészetét, hanem irodalmát, sőt egész műveltsé-
gét, mutat ja Albertus Magnusról irt gyönyörű könyve : „Al-
bertus Magnus, sein Leben und sein Wissenschaft" (Regens-
burg 1857.) Ez a müve tulajdonképen a kulcs egyéb mü-
veihez, mert ez mutatja, hogy ö azon kornak, melynek mű-
vészetét ismertetni akarta, egész műveltségét átkarolta, s 
csak igy lehet a művészet-történelemben egészen világos fogal-
mat adni s igazságosan itélni. 

De továbbá ez a munkája mutatja Sighart kritikájának 
éles és mégis józan voltát leginkább. Minő biztos kézzel nyesi 
le ezen a monda homályába burkolt nagy alakról mind azt, 
mi mese, s minő valódi alakot tár elénk a józan krit ika fák-
lyájánál. Nézetem szerint ezen mű nyújtja e nagy ember 
legteljesebb s leghűbb képét. 

Ezen szerény irodalmi munkássága közben lepte meg 
őt királyának oly kegyelme, melyben leghőbb vágyainak 
arany álmai látszottak valósulni. Ugyanis a korán elhunyt 
Miksa király rendkívüli finom tapintattal bírt az országában 

található szellemi erőket föltalálni, s mindeniket a legalkal-
masabb téren foglalkoztatni. Az a tudósok és irodalmárok 
közöl maga köré gyűjtött kör, mely a müncheni udvarnak, 
egyes szerencsétlenebb választástól eltekintve, valóban dí-
szére szolgált, a király nemesebb hajlamának leghangosabb 
bizonyítéka. Ámbár Sighart kis cathedráján visszavonulva, 
csendes irodalmi munkásságnak élt, s kitüntetést soha sem 
keresett, a fiatal theologus irodalmi tevékenysége nem kerül-
hette ki a király figyelmét, s ily szép készültséget s ennyi 
szorgalmat szélesebb körben foglalkoztatni óhajtván, meg-
bízta őt, hogy a képzőművészetek történelmét Bajorország-
ban dolgozná ki. Valódi királyi bőkezűséggel rendelkezé-
sére bocsátott minden eszközt, hogy a mű a lehető legtelje-
sebb lehessen. Sighart tevékenysége és szorgalma, most ugy 
szólván, a hihetetlenségig fokozódott, fáradhatlan szorgalom-
mal bebarongolta egész Bajorország minden városát és falu-
ját, elkezdve a teljes épségben fönmaradt magasztos dómok-
tól, egész az utolsó, régen feledésbe ment zárda-romig, min-
dent saját szemeivel átkutatott, egy ügyes rajzolót magával 
vive, a hol csak valami érdekeset talált, a legnagyobb pon-
tossággal fölvétette. E mellett átkutatta a könyvtárakat és 
archívumokat mindennemű följegyzések, számadások, s más 
hasonkoru adatok után, különösen avatott szemmel átvizs-
gálta a miniatűrök és kézrajzok bő kincseit, s igy négy évi 
szakadatlan gyűjtés után kezében volt az adat-halmaz, mely-
ből legnagyobb müvét : „Geschichte der bildenden Künste 
im Königreiche Bayern" összeállitá, — s mely ismét királyi 
bőkezűségnél fogva, 1863-ban Cottánál jelent meg München-
ben, számtalan és pedig gyönyörű rajzolatokkal és fametsz-
vényekkel. De ezeknek szépségét nagyban fölülmúlja Sig-
hart gyönyörű előadása, tele melegséggel s tárgya iránti 
szeretettel, hozzá az egész tiszta világos átnézettel van ösz-
szeállitva. S pedig ily roppant adat-halmaznál ez nem volt 
könnyű dolog, mennyi művész nevet idézett ö ismét elő a 
feledés homályából ! Érdemes a regisztert nézni, legkevesebb 
egy harmadával szaporította az eddigi állapotot. Hogy ennyi 
uj adat által mennyire fölvilágositotta nemcsak a művészet-
történelem mezejét, hanem a polgári s különösen az egyházi 
életét is, emlitenünk is alig kell. Ugyanakkor tájban a király 
egy nagyszerű monumentális irodalmi műre gyűjtötte össze 
Bajorország minden szakbeli tudósait, értjük a „Bavariat," 
mely csakugyan létrejővén, Bajorország mind anyagi, mind 
szellemi életének teljes leirását tartalmazza. Ebben is a mű-
vészet, különösen az egyháziról szóló czikkek, majdnem 
mind Sigharttól valók. 

Most volt irodalmi pályájának délpontján. Szép neve, 
s eddigi szorgalmának következtében szép jövedelme is levén, 
e fáradhatlan férfiú tovább tekintett, s ámbár Ízlését ós aes 
thetikai érzékét már azelőtti több utazásaiban kellőleg igye-
kezett művelni, most hitte az időt elérkezettnek nagyobb 
müutazásokra, azért tanulmányai őt a következő években 
Bécsbe, Berlinbe, Párisba és Romába vitték. 

Különösen ez utóbbi volt lelkére mély hatással, azért 
valamennyi utazásai közöl csak a romait adta ki „Reliquien 
aus Rom." (Augsburg. 1865.) sajátságosan hangzó czim alatt. 
Ezen könyve a legérdekesebb utazási leirás, melyet valaha 
olvastam. A legszeretetreméltóbb könnyűséggel, s mellette 
mégis tárgyát megillető komolysággal vezet be bennünket 
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Olaszország, s különösen a catkolicismus székhelyének mű-
vészi és népéletébe. Minő érdekesek s mégis minő alaposak 
művészet történelmi és népismoi adatai ! 

Utazásaiból visszatérvén 1865-ben, a müncheni tudo-
mányos akadémia rendkivüli tagsággal tisztelte meg, s majd-
nem ugyanakkor a tanári pályán szerzett, s mellette egyház-
irodalmi érdemei folytán a müncheni székeskáptalanba hiva-
tott. Mennyire nem vágyott rang és kitüntetés után Sighart 
szerény lelke, s mennyire egészen kedves tanulmányainak 
élt, mutatja, hogy eddigi kedves cathedrájától, melyen a 18 
év folytán száz és száz leendő theologust lelkesitett az egy-
házi művészet szeretetére, alig tudott megválni. Egy akkori 
tanítványa, ki az ő vezetése folytán lett e szép tudományba 
beavatva, s most ebbeli tanulmányait Münchenbon folytat ja 
a legnagyobb sikerrel, beszélte nekünk, hogy elbucsuzása 
alkalmával zokogott mint a gyermek, és elérzékonyülésében 
egész gyűjteményét, kézrajzait , körvonalait, tervrajzait, réz-
metszvényeit, szóval mindent, 18 évi szorgalmának e^ész 
gyümölcsét az ottani intézet múzeumának, melyet szintén ö 
alapitott volt, ajándékozta. 

Münchenben elfoglalván kanonoki székét, előadásainak 
folyamát ismét el akarta kezdeni az ottani egyetemen, me-
lyen tudvalevőleg ezen tudományszak a legnagyobb virág-
zásnak örvend ; — de ebben meggyöngült egészsége folyto-
nosan gátolta. Betegen szobájában dolgozott, először jelent 
meg tőle egy igen érdekes kis füzet „Leonardo da Vinci" 
utólsó vacsorájáról, melynek fölvilágositásához ép akkor T ü -
bingában Hefele is igen érdekes u j adatokat szolgáltatott, s 
még ugyanazon évben Cornelius Péter életrajza, ez volt utolsó 
müve, mert még ugyanazon évben szivbaja következtében, 
mely Münchenbe érkezte óta már kétszer fenyegette, utói-
érte a halál, a mult év dec. 20-án alig 44 éves korában. Sze-
gény még a müncheni Miasszonyunk egyházának 400 éves 
jubileumát, melyre pedig annyi ürömmel készült, s mely a 
jelen év febr. 9-én ünnepeltetett, sem érhette meg. 

E néhány sorból is lá that ják olvasóink, Sighart után-
zásra méltó egyház-irodalmi érdemeit, oly tudomány-szakban, 
melyben ö hazájában ugy szólván úttörő volt, s melyről tlieo-
logusaink sokáig azt hitték, hogy reá kevesebb szükségük 
van. Most már az ellenkező nézőt általánossá kezd válni, s 
minden jobb theologiai tanintézet igyekezik tanonczainak 
ezen irányban is kellő oktatást adni. S ha még nem ter jedt el 
mindenütt kellőleg, nem csoda, hisz e tudomány még uj. Idő-
vel kétségkívül kedves hazánkban is nagyobb ápolásnak 
fog örvendeni. S erre szükség is van, mert nem hagyhat juk 
továbbra is az egyházi művészetet a nyegleség s megromlott 
izlés félszegségei között. S én ép ezen szempontból Sighart 
érdemeit nem egyedül irodalmi tevékenységébe helyezem, 
hanem azon szeretetreméltó modorában, melylyel ezen tudo-
mányszaknak mint tanár oly sokakat meg tudott hódítani. 
Sighart óta Bajorországban az archeológiai és művészet-tör-
ténelmi tanulmányokat,melyek ott oly szép virágzásnak örven-
denek, épen papok müvelik legjobban, mi az egész statusra nem 
csekély fényt vet. De kit nem nyert volna meg Sighart, hisz ő a 
szó teljes értelmében „anima Candida" ••-olt, valóban Krisztus 
szive szerinti pap, tele buzgósággal és szelídséggel, tele evan-
géliumi bőkezűséggel, hogy balkeze soha sem tudta mit ád a 

obb. Valódi keresztény tudós, ki fölfuvalkodottságot vagy 

irigységet nem ismert, hanem egyedül egyházának és a tu-
dománynak élt. Sit tibi te r ra levis ! Dr. Bogyay. 

IRODALOM-
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Pl i fke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

A I I . k ö n y v tárgyának, mely hitünk okadatolásával 
foglalkozik, tervrajzát és előirányzatát a három első fejezet-
ben adja. Mindenek előtt 1) a hitindokok méltánylásának 
erkölcsi előfeltételét ajánlván figyelembe. „De van-e, úgymond, 
ama hitigény-érzetnek tá rgya , olyan tárgy, mely amaz érze-
tet egész terjedelmében kielégíti és melyet alaposan elhihe • 
tünk, sőt melyet el nem hinni esztelenség lenne V és melyik 
ez a tárgy ? Mily nagyszerű fölfedezést teendünk lia e tár-
gyat megtaláljuk ! Mily összhangzat fog ebből keletkezni 
eszünk és szivünk, törekvéseink és kielégittetésoink, termé-
szetünk és rendeltetésünk között. Fogunk-e csak pillanatig is 
habozhatni, odaadni mindenünket, hogy e kincset megszerez-
zük ? . . . Fájdalom, igen ! Habozandunk talán még akkor is, 
ha annak szükségét érezzük, még akkor is ha a hit alaposságát 
beláttuk ; mert hátra van még a l e g n e h e z e b b t e e n d ő 
s oz abban áll, hogy bármily élénk legyen a hit szükségér-
zote, bármily határozók a hitindokok, tudjuk magunkat el-
határozni : nyomorunkat e kincs birtokáért odahagyni." 

„Igen ámítjuk magunkat és őszintéiének vagyunk, leg-
alább önmagunk irányában, lia a hit cl nem fogadását azzal 
törekszünk folyvást igazolni, hogy nem birunk a hit alapos-
ságáról, az okok begyözö voltáról, meggyőződni. A nehézség 
nem annyira a hitindokok alapossága mint inkább a z ön e l -
h a t á r o z á s gyöngeségében és hiányában rejlik. Az önelhatá-
rozás nehézsége tula jdonkép az egyedüli nehézség, s a másik 
a hitokok elégtelen voltának fölpanaszlása is, csak abból szár-
mazik és amannak viszhatása által válik igazi akadálylyá, 
amennyiben a nemakarás megvesztegetöleg hat az észre is, s 
azt megzavarja , elfogulttá teszi, erejét, képességét bénítja-
Nehezünkre esnék erkölcsi gyöngeségünket bevallani s igy 
inkább észbeli fölénynyel hizelgünk m a g u n k n a k ; — azonfe-
lül amaz erkölcsi gyöngcségünk okain kívül, melyeken felül-
kerekedni elég erélylvel nem bírunk, az önzés és kevélység 
ís kikapja a maga részét, mert nyomorú voltunkat eltitkolják 
még pedig az értelmi fölény színe alatt ." 

„Mit is látunk ? Egyfelül azok, kik erkölcsileg a hit-
hez alkalmazkodni nem akarnak , a vallás bizonyítékait ille-
tőleg mindig találnak nehézségeket és okhiányokat ; másfélül 
azok, k ik a javulás müvét önmagukon foganatba vették, 
ilyeneket nem találnak. És pedig lát juk ezt különben szel-
lemi műveltségre nézve egyszinvonalon álló egyéneknél, — 
sőt néha, külön idő szerint egy ugyanazon embernél." 

2. H i tünk igazságát számtalan érvekkel lehet és szo-
kás indokolni ; de ma midőn a hittagadás egészen az istente-
lenséggel azonosította magát, a dolog felette egyszerüsittotett 
s a legtöbb érvektől elvonatkozhatunk. A h i t s z ü k s é g 
é r z e t e e g y m a g a f é l r e i s m e r h e t l e n ü l r á m u t a t 
a n n a k i g a z s á g á r a . ,,Az ember a hitigény megtestesült 
valósága. Ez igénynek valamikép ki koll elégíttetnie. Kezes-
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kedik erről az egész természet, mely nem egyéb mint csupa 
merő igényeknek a képzelhető legszebb módoni kielégitte-
tése. Ha ez az embernél nem történnék ugy, az oly kivételes 
egyedüli eltérés volna a természet átalános szabályától, me-
lyet annál kevésbbé szabad föltételeznünk, minthogy a terem-
tés legkitűnőbb földi lényére vonatkoznék." 

Ezen igény csak tárgyának, főjavának birtokbavétele, 
megismeréso és felkarolása által elégíttethetik ki. 

De mikint jutunk annak birtokába? Az ész egyedül a 
természetre utalva a legjobb esetben is csak igen átalános és 
elvont ismeretre bir szert tenni az Istenről és isteni dolgok-
ról ; hozzájárul a nagy bizonytalanság és habozás, mely fö-
lött, hogy elvégre diadalmaskodjunk, a puszta észnek tapasz-
talt gyöngeségével és a történelem mindenkori és időnkbeli 
tényleges tanúságával szemben, nem remélhetjük. És az ily 
átalánosságokban mozgó s még az ily resultatumában is ha-
bozó természetű ismeret, valljon megfelel-e lelkünk szomjá-
nak, természetünk kiáltó hitigényének? Mondjuk ki tisztára: 
a hit tárgya, azon legfőbb jó, mely után lelkünk epedez : 
c s a k a k i n y i l a t k o z t a t á s concret, eleven, határozott 
modorú és az isteni tekintély megnyugtató biztosságával biró 
közleményeiben található fel 

Do melyik kinyilatkoztatásban ? „Ha a kérdés idáig 
jutott, úgymond szerző, és kell, hogy az mindenkire nézve, ha 
csak készakarva nem akar előle kitérni, idáig jusson, meg van 
oldva, azon értelemben, hogy a legújabb hitetlenség szerént (s 
itt Ronant és Proudhont idézi) vagy az egy természet feletti 
kinyilatkoztatásnak ész és sziv-kielégitő igazsága előtt kell 
meghajolnunk, azaz-hinnünk éa éltünket szerénte rendeznünk ; 
vagy a hitetlenséget azon térre követnünk, melyre az ujab-
ban vonulni kényszerült. És melyik e tér? Isten kitaga-
dása, szakítás a személyes Istenbeni hittel táplálkozott 
emberiséggel, elvetése a közjózanész kritériumainak, minden 
igazságnak, mindea morálnak, — szóval szétrombolása ma-
gának az alapnak, melyen az emberi nem eddigien állott. — 
Midőn ily dilemma előtt állunk : kereszténynek lenni vagy 
Istent tagadni s az emberiséggel, a közészszel, morállal és 
igy a társadalmi föltételekkel szakítani : akkor, ismétlem, a 
kérdés meg van oldva, megoldva maga a hitetlenség által, 
mely önkénytelenül a hit védőjévé lett." 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-Társulatnalc f. hó 5-én tartott vá-

lasztmányi gyűlésében, melyet B a r t a k o v i c s Béla egri 
érsek ő exclja is szerencséltetett jelenlétével, határozattá lőn, 
hogy az újból megindítandó népirodalom termékeinek terjesz-
tése kereskedelmi uton történjék oly elárusítók által, kik a 
néppel közvetlen érintkezésben levén, legjobban tudják a 
kellő időt és alkalmat fölhasználni a ponyvairatok elárusitá-
sára ; továbbá a Társulat azonnal megindít több, különféle 
tartalmú, apró és illustrait népiratkát, valamint népkönyv-
tá r t is. A „Falusi levelek a polgári házasságról" czimü nép-
szerű müvecske elfogadtatván, már sajtó alá adatott. 

— A Szont-István-Társulat ügye iránti érdekeltségnek 

szeretjük tulajdonitani azon ismételt fölszólalásokat, melyek 
a „Kath Néplap" és „Kath. Christ" szerkesztésére vonatkoz-
nak. Legyen azonban szabad az illetőket figyelmeztetni, hogy 
egyedül hirlapi czikkezések vagy épen az illetőkhez intézett 
anonym levelek nem képezik azon alapot, melyre a társulati 
választmány, életbevágó intézkedéseit fektetheti. Szívesked-
jenek az érdekeltek kifogásaikat szintúgy mint bizonyára 
örömmel fogadandó javaslataikat az igazgató, egyedül com-
petens választmányhoz intézni vagy a gyűlésben előadni, 
valamint kijelelni azon férfiakat is, kik a változtatás szük-
ségének esetében az emiitett lapok szerkesztését a kiszabott 
dij és irány mellett elvállalni készek és a mostaniaknál ké-
pesebbek ; csak ekként nyerhet az ügy, mely mindenesetre 
több bármely személyiségnél. 

— A classicus miveltségii, az összes, de különösen az 
ó-classikai és magyar irodalomnak bőkezű pártfogója, K e 1 e-
m e n József, pécsi nagyprépost és aranymisés pap, f. hó 5-én, 
életének 78-ik évében jobb létre szenderült. Áldás emlékére ! 

— Megjelent és Lampel Robert könyvkereskedésében 1 
frt. kapható : „A polgári házasság" czimü munka S c h o p p e r 
Györgytől. A tárgy és a szerző neve egyaránt ajánlják a 
müvet. 

— Lembergből irják febr. '29-ről, hogy 10 nap óta a 
latin szertartású templomokban nyilvános istenitisztelet tar-
tatik és különös imák mondatnak a lengyel tartományokban 
az oroszok által üldözött katholikusokért. A templomokat a 
hívek tömegesen látogatják, és figyelemmel hallgatják a 
beszédeket, melyekben a lengyel viszonyok élénken rajzol-
tatnak. 

— A Szentszék kis jövedelmi forrásra akadt azon 
márványtelepekben a császárok idejéből, melyeket Visconti 
lovag fedezett föl. A kiadási költségek eddig alig rúgnak 
1000 tallérra, az eddig nyert anyag pedig mintegy 500,000 
franknyi értékű. Ekkép Nero és társai is járulnak a péterfil-
lérhez, jegyzi meg az Áugsb. Postzeitung. 

— Garibaldi, kire kisült, hogy az amerikai államoknak 
fizetett titkos rendőri kéme volt, igen gyalázó levelet tet t 
közzé azon szívtelen bánásmódról, melyet a romai kórházak-
ban a sebesült garibaldisták a nénikék részéről tűrni kénytc-
lenittettek. A ,Morning Herald ' londoni lapban febr. 8-ról egy 
levél közöltetik Romából, melyben Wayne, Small, Clarendon, 
Muntmudgecumbe és Hyde angol urak, k ik a korházakat, 
meglátogatták, bizonyságot tesznek, hogy a lehető legszívé-
lyesebb bánásmódban részesittetnek a betegek, élelmezteté-
sök és a reájok fordított gond olyan, minőt Angolországnak 
egyik kórodájában sem találhatni ; különösen kiemelik a né-
nikék szelidségét, kik ápoltjaik méltatlankodásait angyali tü-
relemmel viszonozzák. 

— A bázeli püspök értesítette a luzerni kormányt, 
hogy a szentszéktől fölhatalmazást nyert a következő ünne-
peknek a luzerni cantonban való megszüntetésére: szent 
József, húsvéthétfő, pünkösdhétfő, Péter és Pál, Mária szüle-
tése, sz. István. (Augsb. Postz.) 

— A maclodioi és quinzanelloi lelkészek, a bresciai 
megyében, kereset alatt vannak, mivel értesítették híveiket, 
hogy nagy bünt követnek el és excommunicatiot vonnak 
magokra, ha az olasz állam által áruba bocsátott egyházi 
javakból valamit megvennének. Valóban már a 10 paran-
csolatot sem lesz szabad magyarázni. 

Szerkesztői tudósítás. 
Nyitrára : Köszönjük, türelmet kérünk. 

_ Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomd ájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : A legújabb magyar szentírásról. — Az 
egyház és a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A legújabb magyar szentírásról. 
" ( F o l y t . ) 

Engedje meg a t. Akadémia, hogy ezen kitűnő 
férfiú életéből röviden egy pár vonást közöljek ama 
jeles rajz után, melyben őt, saját müvei, egykorú 
kútfők s egyéb hiteles adatok nyomán, ősz tagtár-
sunk, t. P o d h r a c z k y József ur ezelőtt harmincz 
évvel elé tüntette.1) E szerint K á l d i György Vas-
megyében K á l d helységből származott magyar 
nemes család ivadéka, 1570- vagy 72 ik évben szü-
letett Nagy-Szombatban. A nemes ifjak akkori szo-
kása szerint, kiképeztetését K u t a s i János eszter-
gomi nagyprépost, utóbb győri püspök udvarában 
nyerte, s az egyházi pályára lépvén, Romába ment. 
28 éves korában visszautasítván az esztergomi nagy-
prépostságot, — mint Szörényi Sándor mondja : re-
pudiata praepositura principe p o s t Archi-Episcopatum 
Strigoniensem — 1598-ik évben Romában azon egy-
házi társulatba lépett, mely párját ritkitja a világ-
történelemben ; melyet mig egy részről a legnagyobb 
magasztalásoklcal tisztel meg a kegyelet, másrészről 
a leghevesebb gyűlölséggel üldöz a szenvedély; — 
melyben mig egyrészről egykori hadparancsnok-ala-
pitójának szervezete szerint, a legkitűnőbb szellem-
erőket példátlan fegyelemben tudja egy szent czélra 
egyesíteni s abban megtartani a föltétlen, de ön-
kény tes engedelmesség: másrészről minden egyes 
egyénnek szellemi képességét saját körében csodá-
landó fokig tudja fejleszteni ; — mely, épen ezen tu-
lajdonánál fogva, mindenütt bámulandó hatással 
érvényesiti működését az erkölcsi és szellemi világ 
birodalmában ; — melynek (a mi valóban különös) 
lángeszű alapitója jós-szellemmel üldöztetést hagyott 
mintegy testamentomban ; üldöztetik is majd min-

' ) Tudománytár 1838. III . k. I i . füz. 

denütt, de mélyen hat, s ezen hatását leghevesebb 
üldözője is kénytelen, ha — nem elismerni, de leg-
alább érzeni ; — mely társulatnak, ténykedése egyéb 
ágait mellőzve, a tudomány nagy világában kifej-
tett roppant s eredményes tevékenységét tudo-
mányos akadémia kör ^ .em szükség bizonyíta-
nom.2) — K á l d i ezen társulatba lépett, jezsuita 
lett; s Romából két év múlva hazájába küldetett 
hirdetni a szent igét, mit Erdélyben kezdett el és 
folytatott 1605. évi november 11-ig, mikoron társu-
latát B o c s k a y István Erdélyből száműzte. — A 
vándorútra kelt buzgó hitszónokot és tudós magyar 
jezsuitát ezután a birodalom több városaiban talál-
juk, mindenütt hangyaszorgalmú lankadatlan mun-
kásságban. Erdélyből kiűzetve, K á l d i az olmützi 
akadémiában tanitotta az erkölcstant, s ugyanitt 
bevégzette a mult évben Gyulafehérvárott kezdett 
biblia-forditását. Ezután Brünnben találjuk, mint 
társulata növendékeinek ujonezmesterét, utóbb Leo-
benben, Stiriában. Innen hazájába, születése kedves 
helyére, a nagyszombati társház kormányzatára kül-
detett; végre, P á z m á n y Péter kívánságára, 1629-
ben Pozsonyba tétetett át, hol társulata collegiumát 
alapjából fölépitette, s magát abba mintegy szeglet-
kövéül beleépítve, 1634. évi october 30-án, társaitól 
érzékenyen elbúcsúzva, munkás életének 64-ik évé-
ben nieglialálozott.3) 

2) A tudomány magasabbrondü avatottjai közöl sokan 
a mult évi párisi világtárlat legnagyobb csodájának azt a 
leb-irdát (meteorographot) ta r t ják , mely romok művön az 
emberi ész fensösége, eredetisége és munkássága leginkább 
kitűnik, mely egy egész csillagász-iroda személyzetét teszi 
nemcsak fölöslegessé, hanem a tünetek följegyzésében min-
den személyzetnél pontosabbá, hitelesebbé. A tudomány ezen 
csodavivmányát is — Secchi, egy jezsuita-atya állította ki 
Romából. 

3) „Quanti viri jacturam fecerit in ejus morte Hunga-
ria, sapientissimi atque Eminentissimi Cardinalis Petri Páz-
mán de oo judicium abundo deciarat, quo ajebat , ex omni 
ordine Ecclesiastico Religiosoque nulli secundum esse toto 
Hungáriáé Regno ; parem illi baud facile repertum iri. Vir 
omnino fuit et eloquentia.et virtuvis laude conspicuus, ut qui 
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Eletéből csak ama nevezetes episódot emlitem 
meg, mely K á l d i Györgyöt, a jezsuitát, B e t l i l é n 
Gábor fejedelemmel viszonyba bozta; ki valláskü-
lönbsége daczára a tudós jezsuita érdemét elismer-
vén, őt annyira kegyelte, bogy ezért a fejedelmet 
meg is rótták az erdélyiek, igy irván ez eset felől 
utóbb, 1653-ik évben: „Az, mi a boldog emlékezetű 
B e t h l e n Gábor fejedelemtől két bizonyos jezsuitái 
szerzeten való pátereknek ez országba, sőt fejedelem-
nek székeshelyére Fehérváron való behozatásokat 
illeti, azokat az üdvözült B e t h l e n Gábor fejedel-
münk az országnak constitutiói és consensusa nélkül 
cselekedte ; sőt bizonyos okok miatt az országból ki 
kellettvén fejedelemsége előtt menni, az országon 
kivül való dolgainak promotiójában azoknak szol-
gá la tokkal élvén, abbéli fáradságokat akarta az 
beneficiummal remunerálni."4) 

1624-től 1629-ig P á z m á n y Péter Nagyszom-
batban a magyar nemes ifjúság számára alapitott 
nevelő-intézet igazgatásával bizta meg K á l d i Györ-
gyöt. Történt ezalatt, hogy B e t h l e n Gábor győze-
delmes seregével 1623-ki nov. 23-án szintén Nagy-
szombatba ért, s ott időzvén, nemcsak a város pol-
gáraival igen kegyesen bánt, hanem mindnyájok 
álmélkodására még a jezsuitáknak is oly annyira 
kedvezett, hogy midőn ezek dec. 3-án, mely akko-
ron vasárnapra esett, Xaveri sz. Ferencz ünnepét 
ülnék, a fejedelem saját énekeseit küldötte templo-
mukba, ez által akarván ünnepélyesebbé tenni a 
szertartást.5) De a vigságra csakhamar szomorúság 
következett ; mert fölkerekedvén B e t h l e n Gábor 
Nagyszombat alól dec. 17-én. s Beszterczebányára 
indulván, másnap, hihetőleg valami rossz szándékú 
ember izgatására, erősen meghagyá a nagyszombati 
biráknak : hogy a jezsuitákat, katonák kiséretében 
és három esztergomi kanonok s ugyanannyi városi 
tanácsos társaságában tüstént u tána küldjék. Mely 

magnam aetatis partem in sacris concionibus insumpserat. 
Latine ad academicos nec raro etiam Italice dixit, quandoque 
cum res postularet, etiam Germanice. Caeterum idiomate 
gentilitio praescripta cum authoritate verba faciebat. Fui t in 
dicendo vehemens, gravis, doctus et spiritu plenus, qui non 
raro diceret cum admiratione auditorum, interdum cum 
plausu, numquam sine fructu. Magna fuit apud viros princi-
pes authoritate et gratia, qui libéré auderet summos aeque ac 
infimos, qua suaviter, qua fortiter ad officium cohortari etc. 
etc." Káldi Györgyöt igy jellemzi Szörényi Sándor „Pan-
nónia docta" czimü kéziratában a 43—49-ik lapon, mely a 
m. kir. egyetemi könyvtárban őriztetik. 

*) Hevenessy MSC. Tom. XXXV. 387—8 lapon. 
5) Kazi, Hist. 1. III . p. 211—212. 

rettentő parancsolatnak engedvén, három beteg szer-
zetesen kivül, mind egy lábig kegyetlen hideg idő-
ben ú tnak erednek ; velők volt pedig K á l d i György 
is. Ki miután B e t h l e n t utóiérte, szembeállván 
vele, két álló óráig nemcsak ezen embertelen tetteért 
megfeddette, hanem a hazánkon s nemzetünkön ej-
tett mély sebekért is minden tartózkodás nélkül 
nagy szabadon megdorgálta. „Magam láttam (úgy-
mond K ál d y) B e t h l e n táborában a kápás és 
patyolatos törököket ; azokat vendégelte, azokkal 
tanácskozott, azok barátságáért szeme előtt lenya-
kaztatta a keresztény vitézeket, ós sok ezer keresz-
tény rabokat engedett nékik, kiket örök rabságba és 
veszedelemre vittek." Ezért igen féltették K á l d i 
Györgyöt s mindnyájan végső veszedelmet jövendő-
iének neki, azt vélvén, hogy a fejedelmet meg fogná 
haragitani. De intéseire szivében megilletődött Beth-
len, s nemcsak föl nem háborodott, hanem, minek-
utána régi jó ismerősét nagy békével meghallgatta 
volna, fejedelmi asztalához ültette, s magyar szíves-
séggel megvendégelte; sőt előbbi tetteit mintegy 
megbánván, hogy a szent bibliát, melyet magyarra 
forditott, minél elébb kiadná, ezer tallérral megaján-
dékozta, s többi társaival együtt békével hazaeresz-
tette. Igy irta ezt le egykorú s későbbi okmányok 
alapján fönn evezett ősz t. tagtársunk. 

(Folyt, köv.) Tarkányi Béla. 

De libertate preli.*) 
Ars libros scriptaque typis exprimendi, sane inaestima-

bilia mortalibus adtulit emolumenta; sed vicissim abususmo-
mentosae ejus inventionis, tanta societati humanae peperit, 
actuque parere pergit damna et pericula, ut omnino disputa-
ri possit, an ea, in toto suo complexu considerata, inter faustas 
magis, quam infaustas referri debeat generis nostri phases ? 

Sobriam preli libertatem progressui scientiarum et ar-
tium, prosperando commercio, cunctisque humanae industriae 
ramis perficiendis, ipsis adeo politicis regnorum institutionibus 
uberius et felicius evolvendis, insignia prorsus praestare posse, 
ac reapse etiam praestitisse servitia, nemo sane prudens ne-
gaverit. Sed nemo etiam, tristium eventuum, infaustique tum 
morális, tum socialis nationum status, quem recentiora cum-
primis tempóra praeseferunt, causas attentius expendens, 
potest inficiari, magnam omnino, si non potiorem infaustorum 
eorum eventuum partem, ad effrenam preli licentiam esse 
referendam. 

Vidimus quippe ex superius delibatis, veri nominis liber-
tatem humanam in eo consistere, ut voluntas nostra, in sphae-
ra boni se expedite movere possit, et absque impedimento-
rum indaginibus operari. Vidimus pariter, ubicunque vitio et 
errori idem, quod virtuti et veritati jus adtribuitur, eadem pro-

*) Haulik György bibornok ö emtjának körleveléből. Szerk. 
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tectio : non posse regnare veram, et societati humanae profi-
cuam libertatem ; imo invalescere debere spuriam illam liber-
tatis spéciéin, quae, citius tardius, in vilera ubique dégénérât et 
perniciosam servitutem. Generale hoc principium tenet etiam, 
imo apprime tenet intuitu proli. Quoadusque concessa ei liber-
tas manet intra sphaeram veritatis, honestatis, reverentiae 
divinarum humanarumque legum : omnino salubres societati 
progerminat fructus. At vero, si in instrumentum detorquea 
tur erroris, impietatis, malitiae ; si eousque protendatur, ut 
preli usum capientes homines, persaepe Deo et conscientia 
destituti, sanctissima christianae fidei, imo et sanae rationis 
dogmata vellicare : religionis ministros contcmptui et sannis 
rudis usque adeo plobeculae exponere ; probatissimos quosque, 
et dignitate conspijuos viros, calumniis afficere ; ipsos magis-
tratus publicos iuiquis subsumptionibus obnoxios reddere ; 
odia inter cives, dissensiones et impetitiones mutuas provo-
care ausint : tum quidem libertás preli in grande societatis 
humanae damnum, verius dixerim, in pestem dégénérât civi-
tatis. E t equidem cum multis, idem mecum sentientibus, plane 
mihi persuadeo : illam morum dissolution em, ilium religioni 
infestum spiritum, sed et illam legitimae cuivis auctoritati 
obstrependi promptitudinem, illam denique, ad ciendos pericu-
iosos in populis motus, damnabilem inclinatronem, quae in 
cunctis fere Europae nationibus, et nominatim in nostro etiam 
Imperio, imprimis principali ejus urbe, ab aliquot lustris, 
tarn tristem in modum invalescere coeperunt, tamque ingen-
tes in dies faciunt progressus, potissimum huic preli, omnem 
pene j am modum excedenti licentiae esse adscribenda. 

Nee id mirum cuiquam videri potest, qui humanae na-
turae, soeietatisque indolem attentius expenderit. Probet quis-
cunque communitatis, aut civitatis gubernio praepositus, jus-
tissimus licet ac optimus secas vir, aliquot tantum hebdoma-
dum spatio indulgere, ut très, quatuorve homines, ingenii qui-
dem acumine, oratoriaque facultate praediti, sed pravis prin-
cipiis imbuti, in publicis plateis, populum ad contemptum 
religiosae pietatis, ad vilipensionem vigentium legum, his si-
milia stimulare, apte et audacter adhibendo ignobiles eas artes, 
quibus populi concitatores adulari norunt superbiae, sensuali-
tati, habendi cupidini aliisque corruptae humanae naturae 
instinctibus : quamdiu, putatis f'ratres, ac fiIii dilectissimi ! 
perstituram in idgenus communitate tranquillitatem, legalem 
rerum ordinem, et quae his intime jungitur veri nominis liber-
ta tem? An non citatis passibus invalescet in ea lieentia ser-
monis, multifaria morum corruptela, omnimoda ad resisten-
dum legali cuivis auctoritati promptitudo ? Quanto igitur id 
certius subsequi debet, si non très, quatuorve homines, sed 
integrae phalanges ephemera folia compilantium, et religione 
ac probitate destitutorum, magnaque sui parte a fide Christia-
na alienorum, cunctis e contra seductionis artibus, malasque 
passiones incendendi stratagematibus instructorum, et pecu-
niae cupidorum hominum, quotidie centena millia exempla-
rium, impune spargant per universam Monarchiam, quibus 
inquieti, impiique sui genii partus, exquisitissimis coloribus 
delibutos, propinant incautis suis lectoribus? Et proh dolor ! 
foliorum idgenus tanta jam est, in majoribus praesertim ur-
bibus inundatio, ut in ipsia foris publicis et cotnpitis, idgenus 
pessimi spiritus, periculosissimaeque tendentiae pageilae, 

aurigarum plane et muliercularum, quas panivendulas com-
pellant, manibus terantur. 

Quereiis bonorum, deplorandam idgenus licentiam accu-
santium, respondere soient liberalismi principiis dediti, aut 
secus levis armaturae homines : Si ista minus commoda vobis 
accidunt : refutate ea ; ingenii armis paria opponite arma, nec 
praetendite, ut regiminis administri vestris quidem studiis 
omne praestent succolamen, cunctis vero secus sentientibus 
civious, iniquum imponant silentium. At vero superius j am 
dictum, et, nisi me omnia fallant, irrefragibilibus argumentis 
est demonstratum, nec unquam sufiicienter repeti potest : 
quod ubicunque errori, vitio et perversioni, verbo malo eadem 
tribuuntur jura, eadem libertás, quibus gaudet, et suapte na-
tura gaudere debet Veritas et probitas: illic, penes corruptae 
humanae naturae infelicitatem, bonum succumbere debeat, 
malum triumphare. Aftigautur in publicis locis, hinc fundatis-
simae ad virtutis consectationem, ad debitam superioritati 
exhibendam reverentiain et obedientiam, ad fovendam in 
adversitatibus patientiam, quaeve his similia sunt, tendentes 
provocationes ; iliinc concitationos ad actm, qui sensualitati, 
superbiae et licentiae favent, velifieantur : et videbimus, quan-
tos hae, quantos illae sint liabiturae lectores ? imo videbimus, 
quod ex iis etiam perpaucis, qui priores illas fugitivo ocuJo 
percurreruut, notabilis pars, passionum stimulis acta, ad ho-
rum posteriorum castra sit defectura. História omnium tem-
porum docet, quod virtus, etiamsi continuis urgeatur stimulis, 
et exquisitissimis succoietur subsidiis, difticiiem ad corda ho-
minum reperiat aditum ; contra vitium et corruptela non in-
digeant, nisi ut res suo reliquantur cursui ; et torrentis instar 
depopulabuntur mentes ac pectora mortalium, nec singularum 
tantum personarum, sed integrarum nationuin mores perver-
tent, et cum probitate morum ordinem, pacom, omnemque 
praecipitabunt nationis prosperitatem. 

Haec adeo certa sunt, ut mirum omnino videri debeat, 
dari homines, etiam regendis nationum sorti bus praepositos, 
bonaque secus, ut apparet, voiuntate animates, qui tain grande 
ex indomita proli lieentia toti rei publicae minitans pericu-
lum haud perspiciant, nec taie ab ea serio contendant avertere. 
Vir i lie potens, qui actu nationis gallicae sortes dirigit, et qui 
adeo non est a modérai aevi principiis alienus, ut potius inter 
praecipuos eorum fautores et adsertores debeat computari, 
nuilis seu precibus, seu postulationibus et minis, se ad laxan-
da penitus preli frena sinit determinari : pro sagacitate quippe 
ingenii sui, clare videns, si prelum salutaris disciplinae jugum 
excusserit, se haud diu in throno sessurum. ; is qui dicunt : in 
modorno illuininationis et evolutae humanae culturae statu, 
non dari modum libertatem proli coarctandi, non ambigo res-
pondere : Si stat haec asseveratio : ea quoque, tristissima sane 
et desperatioui proxima stare debet : nullum amplius suppe-
tere medium, Imperium, atque adeo Europam, a novis, iisque 
miserrimis convulsionibus praeservandi. 

Erun t indubie, qui subridendo dicant, lios per me de li-
bertate preli explicitos obtutus, non esse aliud, quam tetrum 
somnium senis sacerdotis, qui e medii aevi tenebris, ad prae-
sentis culturae, et a praejudiciis repurgatae humanae ratio-
nis lucem haud valet eluctari. Sed vero, ut qui ita sentiunt, 
recte videant, ipse desidero, qui nihil anholis magis suspiriis 
a Pâtre coelesti quotidie precor, quam ut no amplius me su-

2 2 * 
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pervivere sinat catastropham, similem illi, cujus ante quatour 
lustra testis fueram, et cujus recordatio adhucdum acerbis 
animum raeum afficit sensionibus. Sed vereor vehementer, 
ne eventus doceat, has praesagitiones meas plus fuisse, quam 
vana somnia et ridiculas hallucinationes. 

Az egvliáz és a polgárosodás. 
(Folyt.) 

A kereszténységnek ezen fölénye kettős irányban nyi-
latkozik : először tisztába hozta az embert önnönmaga iránt, 
tudatván vele, miszerint ő szellem-testi lény, mely az ere. 
dondő bün következménye, egy belső, emberileg kiegyenlit. 
hetlen ellenmondás alatt nyög, — de hogy a halandó ezen 
utóbbi szomorú tudat által végkép el ne bátortalanittassék? 
kitűzvén előtte az erkölcsi tökélynek fényes magasztos czél-
ját, megmutatta neki mivé lehet, ha az általa jelzett utakon 
halad, kézvezetése mellett bölcsen kikerülve az egyoldalú 
idealismus, valamint az embert lealacsonyító eudaemonismus-
nak innen is, onnan is egyaránt fenyegető szirtjeit. 

Igy cselekedve, az ember természetes rendeltetéséből 
vevé az érveket, melyeknek hangoztatása által a mindinkábbi 
tökélyesedés szükséges voltáról meggyőzé őtet, — de még 
többet is tőn, még hathatósabb motívumokat is tár fel előtte :  

a hit-, remény- és szeretetéit, és — mi által müvét végképen 
befejezé és megkoronázá, — új, mennyei erőt oltva szivébe, 
erősité, támogatá és megvédé a halandót ebbeli törekvéseiben 
ez által képessé tevén őt arra, hogy az erkölcsi tökéletesség 
eszményképét saját magán valósíthassa, mely semmi egyelj 
sem több sem kevesebb, mint maga az Istennek, s fiának 
Krisztusnak, végnélküli, örökkévaló tökélyes volta j1) — s ez 
volt ama második irány, melyben a kereszténység erkölcsi 
fölényét minden egyéb bölcsészeti rendszer, minden egyéb 
vallási erkölcstan fölött bebizonyitá és érvényesité, mely fö-
lény oly szembeszökő, oly ragyogó, oly tagadhatatlan, hogy 
még ellenségeit is kényszeríti erkölcstanának elismerő mél-
tánylására, bárminő ellenséges legyen is egyébiránt azon állás, 
melyet hitével szemben, elfoglaltak 2). A kereszténység taní-
tott arra, hogy az Isten templomai vagyunk, melyekben az 
Isten lelke lakik3), áldva, megszentesitve s szüntelenül tevé-
keny szeretetre serkentve minket; — a kereszténység taní-
tott arra, hogy Krisztuséi vagyunk, ki bennünk megdicsőitte-
tik, ki sziveinkben lakik4), ki mibennünk kiképződik 5), azon 
Krisztuséi, ki érettünk élő áldozattá lőn, ki mennyei dicsősé-
gét odahagyva szegénynyé lőn, hogy minket gazdagokká 
tegyen, ki megalázta magát, hogy minket fölmagasztaljon, k j 
meghalt érettünk, hogy örök életet szerezzen nekünk, hogy 
vele együtt megfeszíttetvén a mi régi emberünk6), végkép, utó-

1) Matth. 5, 48. 
2) „A Kant-féle imperativ, a szigora, tekintet nélküli, kényszerítő 

törvénynek eltörlése, melynek helyébe az önkénytes,1 szabad elhatározá-
sunkból folyó, (s ép ezért érdemteljes) cselekvést teszi : — ez a keresz-
ténységnek voltaképeni jellemvonása, mely által minden más monotheis-
ticus vallástól különbözik, s mely által azzá lett a mi : a valódi szép 
erkölcsösség rendszerévé, a szentség fogalmának megtestesülése, szóval, 
a szépészeti érzésünket egyedül kielégítő vallássá.'- — Schiller Göthéhez, 

1797. aug. 17. 
3) Cor. 3, 16. 4) Ján. 17, 11. <•) Gal. 4, 19. 
6) Kom. 6, 6. 

gondolat nélkül és örökre mondjunk le mindenről, mi a test 
és szemek kívánsága-, s az élet kevélységéből származik 7) • 
hogy \ ele, mint a világosság fiai, ugy jár junk 8), s levetve 
minden földi vágyat magunk váljunk élő, fénylő világossággá ; 
hogy az Isten akaratjának föltétlenül alávetve magunkat, 
valódi nemes szabadságra tegyünk szert, melynek élvezetében 
nincsen egyéb vágya a szívnek, mint hogy teljes erejéből 
szerethesse Istenét, felebarátjait pedig azon hévvel, mely kész 
érettük vérét ontani. 

Mily magasröptű törekvés ez, melynek eszményképe 
magának az Istennek végetlen tökélye ! Mennyire nem ipar-
kodik a keresztény tan világnézletünket tisztázni s helyre-
igazítani, midőn azt követeli tőlünk, hogy végképen ujuljunk 
meg lelkünkben és elménkben 9), mennyi önzéstelenséget s 
nemes önföláldozást tételez föl, midőn azt akarja, hogy, akár-
mit miveljünk, mindent az Isten dicsőségére cselekedjünk10) ! 
A kereszténység túlvilági szempontból nézi e jelent, onnan 
veszi érveit, indokait, onnan igazgatja amaz erkölcsi emel-
tyűket, melyekkel az embert saját maga fölé emeli, s ebben 
rejlik titka ama magasztos, ellenállhatlan erejének, melylyel 
e világot ujjászülé, ujjáalkotá. — Mily tehetetlen minden 
véges emberi erkölcstan, ahol a törvényhozó egy személyben 
alattvaló is ! Nem úgy a kereszténységben ; — ha lábainkra 
a földi salak bilincsei nehezednek, és vétkes vágyaink ingo-
ványa immár elsülyedéssel fenyegeti a tájékozatlan vándort, 
akkor az ő törvénye az, mely hozzáférhetlen, változhatlan 
szent zsinórmérték gyanánt állván útját, parancsait az Isten 
szent nevében érvényesiti; és nem e világról való, véges ér-
veket, hanem a végtelen boldogság- vagy boldogtalanságnak 
egy egész örökkévalóságát vetve a serpenyőbe, súlyegyenbe 
hozza erkölcsi meggyőződésünk ingó mérlegét. — De a ke-
resztény embert nem szolgai félelem vagy rettegés vezérli, 
hanem a tökéletes szeretet, Krisztus szeretetének viszfénye, 
mely kegyelme és szentségei által ápoltatva, minden, akár a 
legsúlyosabb áldozatra is készti őt, — s igy lőn a mennyei, 
kereszténység-tanitotta szeretet a valódi szentség anyjává, de 
egyszersmind minden valódi, maradandó polgárosodás fő in do -
kává, főtényezőjévé is n ) . 

Az ó-kor bölcseinek alaphibája abban állott, hogy azt 
képzelték, miszerint az erkölcsösség magában, önállólag áll-
hatván föl, nem szorult a vallás általi támogatásra, — ők e 
kettőt ugyanazonositák, feledve, hogy amaz ennek folyomá-
nya s ugy viszonyitván egymáshoz, mint okot és okozatot ; s igy 
lehetleniték a valódi erkölcsösséget. — A protestantismus 
eredeti alakjában hasonló hibát követett el, azon különbség-
gel, hogy épen ellenkezőleg a külső vallásosságra fektetve a 
fősúlyt, — amint a „pusztán a hit általi" igazolásróli tana 
szerint egyébkint nem is lehetett,. — épen a vallást merő fic-
tióvá sülyeszté, mert „a hit cselekedetek nélkül holt"12). 
Mindkét rendszer abban hibázott, hogy a két elválhatlan 
kapcsolatban álló tényezőt erőszakosan szétszakitá. — Szem-
ben velük a katholikus erkölcstannak ereje abban gyökere-
zik, hogy szerinte az erkölcsi kötelmek legelseje a vallásos-
ság, mely a hitnek követelményéhez hiven cselekedetekben 

7) Ján. 1. 2, 10. 8) Eph. 5, 8. 9) Efez. 4, 23. 
">) I. Kor. 10, 31. ») Pérnide, la richesse ; Par . 1861 ; 

1. I, ch. 10, 11, 12. 12) J a k . 2, 20. 
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nyilvánulván, épen e cselekedetekben életet nyer, és külső 
alakot. — Hite viszont nem holmi elvont fogalmak rövidebb 
hosszabb sorozata, hanem ama mentő tények összlete, melyek 
nemünk megváltására, Istenével való kibékitésére és megszen-
telésére hajtattak végre, melyeknek általános központja az e 
földön mint valóságos ember megjelent Isten fia, Jézus Krisz-
tus. Es a keresztény ember egész életföladata e földön abban 
áll, hogy Megváltóját hivő szivébe befogadva, s neki magát 
egészen fölajánlva egyesüljön vele, és általa Atyjával, — s ez 
a keresztény újjászületés. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, mart. 5-én. Nagyon örülök, hogy vá-

laszok érkeznek a káté ügyében ; mert elvégre nem azt aka-
rom, hogy az történjék, amit én jónak látok, hanem amit 
mindenki, vagy legalább a többség jónak mond. A bibliai-
történetek előtérbe tolása, és mindent fölülmúló fontosságuk 
nem én tőlem ered, nem magam magasztalom, hanem a hit-
elemzők egy nagy tábora, mindazonáltal maradjunk a három 
fokozatnál. A kátébizottmány munkáját , nagy mértékben 
megkönnyitette Róder Alajos ő nagyságának útbaigazító dol-
gozata, ki amennyire lehetett a rosz fordítást megjavítani, 
egyöntetűséget is hozott a különféle fokozatokba. Kik tehát 
leginkább azt vették zokon, hogy nincs a káték kifejezései-
ben összhangzat, figyelmeztetnek, hogy a harmonious kiadá-
sok a kővetkezők: Az elemi m. és n. kátéra az 1867-ki, a 
kis kátéra az 1864-ki, a középre az 1863-ki kiadás, végre 
a nagy katekizmusra nézve az 1864-ki kiadások. Látni 
ezekből, hogy az egység már néhány év óta némileg elő van 
állítva, mivel azonban a könyvárusok, névszerint a vidéki 
kátéeladók készlete, még el nem fogyott, s igy folyvást a 
régi rossz kiadást árulják, a hitelemzők panaszának még min-
dig van helye. Mint irtuk, rendbe fog hozatni az ügy, sőt 
mivel a kátéjavitók nagyon gravitálnak az egri kiadások 
felé, s munkájukra ki fogják kérni az egri és kalocsai érsek-
megyék szaktudósainak véleményét, kilátás van reá, hogy 
az egész országban egy katekizmusunk lesz. — Ma tartatott 
meg neveldénkbcn a tanitástanból az első előadás. Ugyanis 
ő herczegségének rendeletéből, Györffy Iván, idevaló jeles 
készültségi! tanitó, a harmad- és negyedéves theologusoknak, 
az írva-olvasás tanításából hetenkint kétszer leczkéket ad. A 
pap ugyanis született iskolaigazgató levén, nemcsak főlény-
gyakorlás, hanem beható felügyelet végett, nem nélkülözheti 
az iskolai teendők egyik lényegének ismeretét. Ezt ugyan 
magánszorgalom által is el lehet sajátítani, de igy csak is a 
gyarló elméletnél maradunk, pedig itt egyedül a gyakorlat 
vezet czélhoz. Ha növendékeink mint czéloztatik, vizsgát 
tosznek le a tanitástanból, s mint végzett képezdészek lépnek 
ki a neveidéből, nyilvánvaló, hogy szóvivő ellenségeink azon 
ezerszer elbömbölt ellenvetése, hogy hiszen a pap a kátén 
kívül ugy sem tud egyebet, magától fog elesni, elhangzani, 
megsemmisülni. — Nem régen a hogy ő lierczegsége Pozsony-
ban időzött, palotájában egy rozzant oltárra akadt. Midőn 
szemügyre vette a különféle képeket, szeme nem tudott leté-
vedni egy alig arasztnyi, fára festett feszületről, mely szintén 

az oltártáblába volt illesztve. Feltűnt a finom festés, neveze-
tesen a remek árnykezelés. Bővebb vizsgálat után jfkiderült, 
hogy ez Rubens-nek egy remeke, amint hátlapján egy leko-
pott pecsét mellett a festő neve kiírva is szemlélhető. Már 
most, ha tekintetbe veszszük, hogy a müjelességo csakugyan 
ügyes festőt árul el, továbbá, hogy ezen oltár, egy a jelen 
század elején elhalt primás tulajdona volt, biztosan állithat-
juk, miszerént ez Rubens ecsete alól került ki. Magától ér-
tetik, hogy ő horczegsége az esztergomi érsekség eme kin-
csét, mely annyi szem figyelmét kikerülte, most drága keret-
ben az utókor számára biztosítani fogja. — Helybeli lapunk-
nak valaki szemére vetette, hogy nem tud egyebet közölni, 
mint a papok adományait, ilyen meg amolyan czélra. Helye-
sen válaszolt a szerkesztő, hogy hiszen e rovata mindenki 
számára nyitva van, mért nem vállalkozik senki betöltésére a 
papokon kivül '? Egyébiránt már mi nálunk igy köszöntik a 
fekete ruhást, ha épen pantalonja van is : előbb a papokat, 
aztán az urakat ! Higyjék el, uraim, jelen sajtószabadságunk, 
ha oly féktelen marad, okvetlen polgárháborúra, a nyers tö-
meg győzelmére vezet. Ne tépjék naponkint dühösebben a 
kötelékeket, melyek oly könnyen zendülő népünket társa-
dalmi létben még föntartani képesek. Jól mondá valaki, hogy 
a sajtó kezelőinek szenteknek kellene lenniök! D. 

PÁR IS, febr. 25-én. (Az érsek böjti körlevele.) D'Arboy 
érsek ez idei böjti körlevelében a vallás általánosságának, 
szükségességének magasztos elveit, a keresztény vallás világ-
raszóló hódítását fejtegetvén, fényes tehetségének szellemét, 
mint rendesen, ragyogtatja. Mi époly eszme és szellemdús, mint 
épületes szózatának csak némely töredékeit szándékozunk 
ezúttal megismertetni. 

„Valóban a vallás az, mely megáldja gyermekeiteket 
létök első perczeiben, nekik a keresztségben nevet adván, 
mely a mult századokkal fűzi őket egybe és a mennyei haza 
polgáraivá avatja. Ez az, mi őket ifjú korukban vezeti, fej-
leszti bennök az erkölcsi életet, és az első áldozásban mint-
egy isteni erővel ruházza fel, hogy segítse bátorságukat, tartsa 
főn az erényt. Ez az, mi megszentesiti a frigyeket, melyek-
ből erednek családaitok, és a családi tűzhelyet kedveltté teszi, 
uralkodtatván ott a békességet az ártatlansággal, munka-
szeretettel, kölcsönös tisztelettel, gyermeki ragaszkodással. 
Ez az, mi az élet minden valóságaiba vegyülvén, átalakítja, 
mognemositi azokat, megvédi az egyiket a szerencse felfu-
valkodottsága, a másikat a csapások sanyaruságai között, 
megvigasztal a probáltatásokban, a gyász szomorúságait 
mérsékli. 

„Es e keresztény é r z e l e m , moly tégedet áthatott, él em-
bertársodban is, és minden oldalon hiteles és jelentőségteljes 
formákban nyilatkozik. Francziaország egyik végétől a má-
sikig, szegény falvakban ugy mint gazdag városokban büsz-
kén mutatják a többi épületeknél magasabban kinyúló temp-
lomot, a nap sugaraiban ragyogó szent jelét megváltásunk-
nak, a közös hit tanúbizonyságát. Ez Isten háza, a tiszta 
világosság tűzhelye, az erény iskolája, a szeretet kiapadhat -
lan forrása. A gyermek itt tanulja a tiszteletet és alávetést, 
a szűz itt köt frigyet az erénynyel, a megnőttek itt meríte-
nek erőt az élet nehéz küzdelmeihez, és az öreg itt nyer i 
vissza ismét fiatal kora hitét és örömeit. Itt hangzik szünet 
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nélkül a hit szava, mely föntartja a vallási és erkölcsi tör-
vények tekintélyét, súj t ja a tudatlanságot és szenvedélyeket, 
visszavezet a jóra, eszközli a bánatot, a kiengesztelés igéit 
hirdeti, kibékíti az ellenségeskedöket, védi a szegényeket, 
visszaadja a reményt a szerencsétleneknek, és mindannyiak 
emlékezetébe idézi leikök árát, a jelen hiúságát, és az örök 
élet ígéreteit. 

„Bizonyára, e hatalmas szó nem hiábau hangzik le 
40,000 szószékről. Szüli a meggyőződést és egy légkört te-
remt, ugy szólván, melyben él az értelem, a sziv feldobog, 
képeztetnek a jellemek, és a feláldozás tápláltatik, és igy 
egészen keresztény befolyás alá kerülnek szokásaink, intéz-
ményeink, és törvényeink. Vannak, fájdalom, emberek, kik 
dicsekesznek a fölött, hogy e titkos erő befolyása alól kime-
nekedtek, de még ők is jobbak, mint a minőknek mutatják 
magokat, . . . és ha végre volnának is, kik sem Istenben, sem 
lelkök halhatatlanságában nem hisznek, hasonlithatlanul cse-
kély számuk nem engedi, hogy más legyenek, inint kivétel. 

„Francziaország tehát vallásos, és Jézus Krisztus mel-
lett áll, ellenségei ellen. Ugyanazt lehetne mondani egész 
Európáról, mely szemben áll a keresztény-ellenes tanokkal. 
Törvényei, szokásai, érzelmei, irodalma, tudománya, művé-
szete a keresztényelemnek kitörölhetlen bélyegét viselik ma-
gukon. Meg van népesítve templomok ál ta l , melyekben a 
tömegek az oltár lépcsőinél imádják Jézus Krisztust, bir nyil-
vános ünnepekkel és szertartásokkal, tiszteli áldozárait, dí-
szíti templomait, és a politikai társadalmak csúcsán a feltá-
masztott Üdvözítő diadaljelvénye szemlélhető. 

„Itt-ott ugyan nem hiányzanak a vallástalanság hang-
jai, és zajt ütnek, de mely enyészik csakhamar, a népek ke-
resztényiesek maradnak szívből lélekből. Igen, még egyszer 
mondom, Europa keresztény, és mindennap a távolban tün-
teti fel vallásos tanait, a legtökéletesebb alakban, a catholi-
cismusban, mindennap küldi a legtávolabb vidékekre missio-
náriusait, szüzeit, hogy Jézus országa határait tágítsák." — 
Az érsek azután a mult idők felett tartván szemlét, Franczia-
országnak különösen minden koron általi vallásosságát élénk 
színekkel festi. 

„Közelébb hozzánk, háromszázad előtt szomorú esemé-
nyek történtek, hittudományi viták vallási háborúkat szül-
tek, és Europa katholikus- és protestánsra oszlott meg. Mind-
azonáltal megmaradt kereszténynek, habár nem ugyanazon 
fokon; intézményeik és alkotmányaik a népeknek, polgári 
törvényeik, és társadalmi szokásaik, nyelvök és polgáriaso-
dásuk minden kereszténységet lehel, és örökre megnemesitett 
homlokukon a keresztség jellege kitörölhetlen. Akar ják bár 
vagy nem, tudják vagy ne tudják, Jézus Krisztus az, ki ra j -
tok uralkodik, ki mogőrzi erkölcsi életüket, ki egész történel-
mükben jelentkezik." 

„A népek ruindanynyian dolgoztak, tűrtek, köuyoztek 
a Gondviselés szemei előtt, történelmüket megírták vallásos 
hitükkel ugy, mint hazafiasságukkal, nemzeti szelleműkkel, 
az atya, bíró, tanitó egy Istennek gondolata áthatotta szoká-
saikat, törvényeiket, intézményeiket, legdrágább érdekeikre 
folyton az ég áldását kérték le . . . és ime néhány vakmerő 
megjegesedott sophismái, és kegyetlen tagadásai által a 
legszentebb , a legalaposabb reményeket megszomoritani, a 
szegények, a gyermek, az asszony, a leányzó békéjét fenye-

getni merészli. Nem, ez meg nem engedhető, a püspöknek 
föl kell emelni panaszra szavát, hogy szánalommal vegyes 
felháboradásának kifejezést adjon." 

„Atyák és anyák, gyermekek oktatói, a fiatalság nevelői, 
ti mindannyian, kikre bármily czimen a lelkek gondja bíza-
tott, óvjátok mindazokat, kik reátok bizattak, oly könyvek 
olvasásától, melyek a szivet megzavarják, lekonyitják, és fék-
telenitik a szenvedélyeket. Gyermekeitek, neveltjeitek úgyis 
eleget fognak küzködni, elég bajok leend a szenvedélyek, a 
kísértések legyőzésével, ne súlyosítsátok meg nekik a küzdel-
meket azáltal, hogy oly müvek olvasását engeditek meg 
nekik, melyekből tapasztalatlanságuk csak hamis eszméket, 
rendetlen érzelmeket, sértett erényt menthetnek. Legyetek 
irgalommal a fiatal lelkek iránt, melyeket Jézus különös párt-
fogása alá vett, és ne adjatok nekik alkalmat a botrányra. 

„Ti magatok, szülök és tanítók, ne tegyétek azt, mit 
másoknak megtiltani kötelességtek, és ne olvassátok a vesze-
delmes iratokat. Tiszteljétek magatokban Isten képét és ha-
sonmását, és miután igazságra vagytok alkotva, és erényre, 
kerüljétek a tévelyt, igaztalanságot, a vétket, és mindazt, 
mi erre alkalmat szolgáltat. Távolítsátok el házaitokból a 
hírlapokat és könyveket, melyek megrendítik a vállaserkölcsi 
rendet, minden egyes embert szeszélyeire bocsátják, és az 
egész társadalmat a korlátlan érdekek és hajlamok rab-
igájába. 

„Ti, kik tanszéket birtok, vagy tollat forgattok, és kik 
mindennap hirdetitek az emberi szó hatalmát és nemességét, 
emlékezzetek meg arról, hogy a felelősség növekszik a hata-
lommal, és ha valaki erösebb lesz, szükség, hogy jobbá, hasz-
nosabbá is váljék. Engedjétek meg, hogy szóljunk szabadon, 
mely szabadság azonban nem közeliti meg az általatok a 
vallás irányában gyakoroltat : az, mi könyveitekben és lap-
jaitokban félemletesnek tűnik fel, nem az ész és tudomány ; 
hanem annak ellenkezője épen. A jó dolgokat mondjátok el 
lehető legtöbbször, a többit soha sem, vigyázva szóljatok a 
vallásról és erkölcsről, melyeket büntetlenül nem lehet meg-
vetni. Ti nagy becsben tart játok a mindent kimondás szabad-
ságát, éljetek vigyázattal avval épen annak érdekében, mit 
annyira szerettek. A szabadság, a sajtó jótéteményeikből 
élnek talán, do bizonyosan elvesznek a visszaélések által." 

„Mi mindannyian, szeretett testvéreim, bármily hivatást 
jelölt ki számunkra a Gondviselés, ragaszkodjunk mindinkább 
szorosan a valláshoz, nemcsak hogy higyjünk, hanem, hogy 
azt gyakoroljuk is. Munkálkodjunk előbb önnönjavitásunkon, 
hogy élénkebb legyen hitünk, erösebb reményünk, égöbb 
szeretetünk, egész életünk mindinkább hasonlítson Jézus 
Krisztuséhoz. Azután erőnkhöz képest eszközöljünk jót kö-
rülöttünk a szó és példa hatalmával, terjesztvén és fentart-
ván a valláserkölcsi igazságokat és szokásokat, melyeket 
Istentől ihletett és tanított őseink hagyományoztak reánk, 
az ész és józan értelem ajánlanak, melyek óvják a társadalmi 
rendet, jelen életünk érdemeit képezik, és a jövőnek boldog-
ságát." 
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IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

3) Ezen érv e l é g s é g e s é s l o g i k a i l a g k i f o -
g á s t a l a n ; mert ne feledjük : eme végletre a hitetlenség 
csak azért vetemedett, mivel az általa ostromolt igazság bizo-
nyítékai elöl kényszerült ide hátrálni. A hitvédelemnek szá-
mos és annyiféle érvei oly diadalmasokul bizonyultak, hogy 
ma már ezek ellen nem küzdenek. . . . A jövendöléseket, az 
evangeliomot, a csodákat, Krisztus személyét, a keresztény-
ség alapittatását, az egyház örök tartamát, a polgárosodás 
áldásait, melyekkel az emberiséget elárasztotta s még most 
is elárasztja, megengedik, sőt dicsérik, magasztalják : — 
csak az alapot, I s t e n t — akarják eltávolítani Oly-
annyira ben van Isten a kereszténységben, miszerént, hogy 
ezt eltagadhassák, Istent kell tagadniok ! És mivel az Isten 
az emberiség közlolkismeretével is megszaggathatlan szálak-
kal van egybefüzvo : el fogják tagadni az emberi lelkismere-
tet Í3 ; mondván, hogy az ember önmaga alkotja magának az 
igazságot, a becsületességet és hogy következéskép (mint 
Renan mondja) „az őszinteségnek többféle mértéke vagyon." 

„Krisztus, Isten, lelkismeret," e három soliclaritásban áll 
egymással ; együtt áll és együtt dül ; mert nincs társadalmi 
rend, erkölcsi rend vagyis lelkismeret nélkül, mely alapja 
minden emberi viszonynak ; nincs erkölcsi rend és lelkisme-
ret változhatlan absolut erkölcsi igazság nélkül, mely sza-
bálya és sanctiója az erkölcsi rendnek, a lelkismeretnek, és 
melyet ezen ismervek nyomán a szigorú metaphysica ép ugy, 
mint a gyakorlati ember-ész fölismer és Istennek nevez. S 
végre az élő, hozzánk atyailag lehajló s általunk íiuilag meg-
közelithető személyes Isten eszméje, észt és szivet kielégitö, 
s az igazság minden vonásait meglepőleg magán viselő con-
cret alakjában csak az egy keresztény kinyilatkoztatásban 
nyujtatik. „E három lánczszem : lelkismeret, Isten, Krisztus 
egy gyürüt képez, mikép egy az igazság." 

„Ezzel, úgymond, feladatomat megoldottnak tekinthet-
ném ; mert egyetlenegy helyes ok elégséges, amint hogy va-
lóban többnyire főleg egy ok szokott elhatározásunkra dön-
tőleg hatni." De minthogy az ily egyetlen indokot mindenki 
saját egyénisége szerént szokta kiválogatni és szájizéhez 
alkalmazni: szükség, hogy ki valamely dolog védelmére kel, 
többnemü indokokkal álljon elé s azokat az idő és emberi 
gondolkozásmód változatosságához alkalmazottan forgassa 
és több oldalról mogvilágitsa. Ez őt a hit indokolásának foly-
tatására intvén, a 4-ik fejezetben a f o g a l o m z a v a r b ó l 
t á m a d n i s z o k o t t h i t a k a d á l y t t i s z t i t j a el , ma-
gyarázván, mit tesz valamit hinni? felfogni? ismerni? tudni? 
felértoni ? gondolni ? Mikben, ha nélkülözzük is ama szaba-
tos praecisiót, melyet német irodalmi termékeknél megszok-
tunk, — a feladat czéljára mégis elég tájékozást nyerünk. 
— Az 5-ben az athoismust, deismust, theismust és christi-
anismust, eme négy a gondolkozó szellem előtt választásul 
kitett systemát vévén szemügyre, igen érdekesen vitatja be 
az atheismusról, melyhoz a pantheismus különféle ágazatait 

is helyesen oda foglalja, — miszerint az merő képtelenség, 
logikai ellenmondás, s igy nemcsak nem érthető, de valóban 
nemis gondolható. A deismust és theismust illetőleg kimutatja 
miszerint a) e tanrendszerek oly nyomasztólag terhesebb tit-
kokkal nehezülnek reánk és zaklat ják elménket; hogy a ke-
resztény hittitkok azokkal egybevetve, valódi könnyebbülés-
és szabaduláskiut tűnnek fel ; b) ez okadatolás, melylyel az 
ész beéri, hogy c tanokba belenyugodjék, a keresztény hitre 
szintoly érvénynyel alkalmazható ; s ha a hitre nézve nem 
érvényes és elégséges, az észt illetőleg is csak oly érvényte-
len és elégtelen, c) bennök a megfoghatlan és gondolhatlan, 
az igaz és hamis oly elegyesen van egybekeverve és össze-
kötve; hogy ama középúton, melyen mozognak, következe-
tesen megállani nem lehet ; hanem szükségkép vagy az athe-
ismusra kell visszahajlani vagy a christianismusba előha-
tolni, d) végre mind o tanok, csupán az emberi gondolko-
zásból keletkezve, a vélemények szinvonalán tul nem mennek, 
s nélkülözik ama világosságot és bizonyosságot, mely a ke-
resztény hitnek kizárólagos és határozott előnye. A 6 fejezet-
ben a keresztény hit igazságát a természetfölöttinek és cso-
dának szempontjából bizonyitja. 

A tételnek, hogy „a természetfeletti és csoda lehetetlen" 
csak az atheismusban van értelme ; mert, mint Rousseau maga 
mond ja : ki állíthatná józan észszel, hogy Isten csodákat nem 
mivelhet ? „E tekintetben Renant és társait Voltairrc utalhat-
juk" úgymond. Legfeljebb annak congruentiájáról lehet szó, 
molyet mind az emberre mind Istenre vonatkozólag szerző 
szokott eredetiségével és begyőző modorával fejteget. 

A 7. fejezetben a p o g á n y o k vezettetnek elénk 
m i n t a k e r e s z t é n y e l e m i g a z s á g á n a k , a 8-ban 
ugyanazok mint s z ü k s é g e s s é g é n e k tanúbizonyságai ; 
a 9-ben a t ö r t é n e l m i b i z o n y í t é k o k a t vévén szem-
ügyre, azokat tekintettel a modern hitetlenség álláspontjára, 
szinte uj, meglepő perspectivában adja. 

Az utolsó vagyis 10. fejezetében e könyvnek, érteke-
zése tárgyára visszapillantva befejezőleg érvényeinek l o g i -
k a i é r v é n y é t é s a t a p a s z t a l á s n a k d ö n t ő v o l -
t á t emeli ki. ,,Az indokok, úgymond, melyeket felhoztam, 
olyanok, hogy meggyőzhetnek arról, mikép azon fő jó, mely 
után a lélek eseng és melynek reá nézve elérhetőnek kell 
lennie sehol egyebütt nem kínálkozik oly megfelelöleg mint a 
kereszténységben, és mikép, ha van valahol igaz vallás —- és 
kell, hogy legyen még pedig egyetlenegy — e vallás csak a 
keresztény vallás lehot. Ha ugy vélitek, bogy ez nincs „ad 
evidentíam" bebizonyitva, az okosság mindamellott azt ki-
vánja, hogy azt inkább önmaga toknak mint a tárgynak tulaj-
donítsátok. — Különben, lia megengedem is állitástokat ; mi-
szerint a keresztény igazság nincs szorosan bebizonyitva, ha-
nem csak valószínűvé téve : ne feledjük ; hogy emberileg két 
uton jutunk az igazsághoz : a szorosan vett „demonstratio" és 
a „valószínűségek" utján — de, melyek oly erővel bírhatnak, 
söt megragadóbbak és kényszerítőbbek lehetnek, mint a szo-
rosan vett logikai lehozás. Például nem vagyunk-e erösebben 
meggyőződve arról, hogy meg kell halnunk vagy iiogy a nap 
holnap fölkelend, mint bármely szigorú logikai conclusumi-ól, 
jóllehet mindeztaz euklidi modorban bebizonyítani nem lehet? 
Ha tehát a vallás igazsága ekként bebizonyítható volna is: oz 
által a vallás nem válnék bizonyosabbá hanem csak ellenáll-



* 176 
hatlanabbá — de ép ez meg ismét helytelen lenne, mert igy 
megszűnnék erkölcsi kötelék lenni és algebrailag vagy logi-
kailag — de nem erkölcsileg hinnénk vagyis mindenkinek 
okvetlen hinnie kellene, s a hit megszűnnék lenni azon ut-
mód, melyet Isten, hogy vele a szabadakaratu önelhatározás 
és szeretet által egyesülni törekedjünk, elénk tűzött." 

(Folyt.) 

Könyvészet. 
„D e r T r i u m p h P i u s IX." in den Prüfungen v. 1848 

bis 1867 von P. H u g u e t . Schaffhausen 1868. Tizenketted-
rét 318 1. ára 1 frt. 47 kr. 

„ D i e H e r r l i e h k e i t e n " Pius IX, und die grossen 
Feste in Rom im Jahre 1867. von P. H u g u e t . Schaffhausen 
1868. Tizenk. 392 1. Ára 1 frt. 80. 

„ D i e K u n s t d e s G l a u b e n s " oder Philosophische 
Vorbereitung um christlich zu glauben von August N i c o l a s . 
Regensburg 1867. 8-ad r. 2 kötet 4 f r t . 60. 

„ K a i s e r J o s e p h II." und seine kirchlichen Refor-
men von Karl R i t t e r , regulirten Chorherrn. Regensburg 
1867. 8-ad r. 418 1. ára 3 frt.,40. 

„D i e h e i l i g e n O r t e " von msgr Misiin. Mit vielen 
Karten und Plänen. Nagy 8-adrét 3 kötet ára 20 frt . 

„ I d e e n f ü r R e f o r m " des höheren Unterrichtswe-
sens von C. K. Akin. Pest 1868. ára 60 kr. 

„N e u t e s t a m e n t l i c h e I s a g o g i k " von Heinrich 
C. F . G u e r i c k e . Leipzig 1868. Dritte umgearbeitete Auf-
lage. 8-adrét, ára 5 fr . 34 kr. 

„ R e v u e d e d e u x M o n d e s " . Egész évre 32 frt. 
„II i s t o i r e d'H e r o d e " roi des Juifs par F . de S a u-

1 e y. Páris 1867. Nagy 8-ad rét, ára 8 frt . 
„ D i e h e i l . A l t e r t h ü m e r d e s V o l k e s I s r a e l " 

dargestellt und erläutert von dr. Paul S c h o l z , Professor 
der Alttestamentlichen Exegese in der kath. theologischen 
Facultät der kön. Universität Breslau. Erste Abtheilung. Re-
gensburg. Marz. 8 r. 268 1. ára 2 frt. 64 kr. 

A könyveket csak hirdetjük eltekintve azok belbecsétől. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a magyar t. akadémia alaji-

tökéjének növeléséhez ujabban tiz ezer forinttal méltóztatott 
járulni. (P. H.) 

— A fm. herczeg-primás körlevelében foglalt kimutatás 
szerént a triduum alatt az érseki megyében péterfillérül be-
gyült 14,000 frt. bankjegyekben, 303 db. arany, 185 régiebb 
ezüst, 50 külföldi ezüst, 303 o. é. ezüst, 100 frankról szóló 
kötelezvény, 8 szelvény 60 franknyi értékben. 

— A magyar dolegatio ülésében a romai nagykövetsé-
get illetőleg H a y n a 1 d Lajos érsek ő excája, nevéhez méltó 
fényes beszédet tartott, melyben kiemelvén a nagykövetség 
föntartásának szükségességét, megezáfolván az ellenokokat, 
rögtönzött előadása altal a jó ügynek megnyerte a többséget, 
és igy némelyek szükkeblüségét, mely már szokásossá válik 
ott, hol kath. érdekről van szó, érdemlett sors érte. 

— A nagyváradi kath, magánértekezletről megnyug-
tató értesités foglaltatik a „P. H."-ben. A tanácskozás sza-
badelvű ,de azért komoly kath. szellemben folyt le ; és habár 

a világi katholikusok különböző politikai pártszinezetüek 
voltak, az egyházügy terén mégis minden pártfelekezetiségen 
fölülállottak. A nagy értekezlet, melyre a gör. katholikusok 
is meg fognak hivatni, márt. 3 l - re tűzetett ki, hol csak a 
kath. egyház autonómiájának kérdése fog tárgyaltatni, mel-
lőztetvén minden részletezés. 

— H o m o k y Imre lekéri apát ő nga, és a kir. gyer-
mekeknél eddig a magyar nyelv tanára a vas-korona-rend 
harmad-osztályú keresztjével diszittetett föl. Az utolsó tanóra 
alkalmával a üoronaherczegtöl magyar szövegű levelet ka-
pott, melybeii ő fnge igen lekötelező szavakban köszöni meg 
a kedvelt nyelvtanárnak fáradalmait, és a levélhez egyszers-
mind a rendjel is csatolva volt. (,Vfrd() — Tisztelt földink-
nek e kitüntetése fölött szivünkből örvendünk. 

— Brescia ni, a hires jezsuita munkáinak 13-ik kötete 
hagyta el a sajtót, cziine : „La contessa Matilda di Canossa e 
Jolanda di Groninga." Főtárgyai között természetesen VIL 
Gergely is föltűnik, kiről I. Napoleon egy alkalommal mondá : 
Ha nem volnék Napoleon, szeretnék VII. Gergely lenni. 

— A freibergi jezsuita-gymnasiumtól az osztrák okta-
tásügyi minister megvonván a nyilvánossági jogot, annak ta-
nulói 1868/9-től kezdve más nyilvános intézetben köteleztet-
nek vizsgát tenni. 

— A veronai püspök kezébe mult hó 14-én tette le a 
kath. hitvallást Montanari Emil, kit egy időre, az Olaszor-
szágba betolakodott protestantismus elszéditett. 

— A reggioi érsek 7 papjának retractatioját közli, 
k ik az olaszországi mozgalmak alatt hivatásukról megfeled-
kezve censurât vontak magokra. A visszavonás szövegeinek 
egyike épületesb a másiknál, és valódi bánatról tanúskodik 
mindegyik. Amarum est relinquere Dominum. 

— Testa Ferencz, moreai esperes az Abruzzokban, 
Ciocci garibaldianus, de egyszersmind botrányos életű tisztet 
nem akarta elfogadni mint keresztatyát egy gyermek ke-
reszteltetésénél. Az esperes e miatt börtönbe vettetett, hosszú 
idő után elővétetvén ügye fölmentetett ugyan, de egyéb 
elégtételről szó sem volt. 

— S. Marcoban egy szegény szerzetes fráter találkoz-
ván a carabinierikkel, ezek útlevelet kértek tőle. A szerzetes 
arra hivatkozva, hogy ő olasz és igy nem szorult útlevélre, a 
karabinierik által kikisértetett a városból,kik is a városon kivül 
rugdozással méltatlankodtak ellene és követelték tőle, hogy 
szerzetes öltönyét azonnal vesse le. A fráter azt mondá, hogy 
elöljárói engedelme nélkül azt nem szabad tennie ; a zsoldo-
sok erre válaszolák : mit nekünk az ily szabály és engede-
lem, a törvény mi vagyunk; és folytatták méltatlankodásai-
kat, mig a nép meg nem szabaditá kezeikből a vadul bántal-
mazottat. Ez olasz fölfogás szerént a szabad egyház a sza-
bad államban ! 

— A Romában fölfedezett márványtelep azon emporium 
romanuni, hová az egykori birodalom minden kőbányájából 
a legszebb márvány-darabok évenkint szállíttattak a császári 
épitkezés számára. Sok keresztény veríték áztatta e köve-
ket, mert a lapicidinákban sok hitvalló dolgozott. E veríték-
gyöngyök most nyerik legnagyobb megdicsőittetésöket, mert 
az egyház megrablott fejének szükségeit fedezik némileg; a 
telep alkalmasb időben alig fedeztethetett volna föl. 

— A canadai önkénytesek megérkeztek Romába, de 
többen, mint a fénianismusról gyanúsak, nem fogadtattak el, 
mondja egy florenczi lap ! 

Szerkesztői tudósitás. 
S á m s o n b a : Egy kissé későn jött ; köszönet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. 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-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

H E I M O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, martius 18-án. 3 3 . 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A legújabb magyar szentírásról. — Az 
egyház és a polgárosodás. — Egyházi tuclósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A legújabb magyar szentírásról. 
(Folyt.) 

Mindenesetre nevgzetes^ ada t , hogy Káldi 
György magyar bibliája P á z m á n y P é t e r , B e t h-
l e n G á b o r , és a mi legkülönösebb, a pozsonyi 
magyar királyi kincstárnak egyesült költségén 
jelent meg, melyhez, az egykorú adatok szerint, 
Bethlen Gábor ezer, a későbbiek szerint, száz tal-
lérral, a pozsonyi kincstár pedig száz magyar forint-
tal j á ru l t , mint ezt a g a l g ó c z i liarminczadhoz 
1625-ki november 13-án intézett kincstári utalvány 
igazolja; a* költség többi és pedig oroszlán-részét 
P á z m á n y P é t e r födözte. *) 

*)P á z m á n y P é t o r adományáról K á l d i Gr y ö r g y, 
neki ajánlván prédikáczióit, igy ir az ajánlólevélben : „A 
szent bibliának, melyet én a régi deák betűből magyarra 
fordítottam, kinyomtatását nemcsak kezoirásával megengedte 
és javallotta, hanem, h'ogy hamarébb végbe menne, az igaz 
hitnek oltalmára és gyarapodására, böv költséggel is segí-
tette." — B e t h l e n G á b o r ajándékát illetőleg D o b r o 
n o k y jezsuita azt írja, hogy Káldi „Principem Transsilva-
niao Gábrielem Bethlen, ob aliquot millia Christianorum Tur-
cis vendita, libere duarum horarum spatio privato sermone 
admonuit. Patienter id, ac praeter exspoctationem Princeps 
tulit, mensaeque suae admotum, ac Mille Imperialibus dona-
tum, ut Biblia Hungarica in lucem ederet, ab se sine malefi-
cio dimifit." — Ettől különbözőleg K a z i (Hist, univers. Tyrn. 
p. 65.), K a t o n a I s t v á n (Hist, crist. Reg. Hung. Tom. 
XXXI-. p. 825), H ó r á n y i (Memor. Hung, script, ed. notor 
P. II. p. 268—272) és többen is csak száz tallérról szólanak, 
hozzátéve, hogy B e t h l e n G á b o r azt nem a biblia ki-
nyomtatására, hanem könyvnyomda állítására adta Káldinak. 
Azonban nagyobb sulylyal bír előttem az egykorú D o b r o -
n o k y jezsuitának ezer tallérról szóló adata, kit különös ke-
gyelet is kötött K á 1 d i h o z , mint ujonezmesteréhez, mit ö 
a nagyszombati collegium évkönyveiben oktober 22. 1635. 
kelet alatt igy jegyzett föl: „ Amiversarius dies, quo a 1610-
Brunae sum ingressus novitiatum sub P. G e o r g i o K á l d i , 
Magistro Novitiorum." — A pozsonyi m. kir. kincstárnak ez 

K á l d i G y ö r g y , mint ezt a magy. egyetemi 
könyvtárban létező eredeti kézirata bizonyitja, — 
1605-dik évben oktober 11-én Gyulafeliérvárott fo-
gott a szentírás fordításához, és pedig az u j szövetség 
könyvein kezdette munkáját, melyet ugyanazon év 
decemb. 9-én, tehát hatvan nap alatt végzett be ; s 
mindjárt másnap az ó szövetséghez fogott, s az egész 
nagy müvet , Manasses imádságával és Ezrás III. 
és IV. könyvével együtt, 1607-ki martius 25-kén 
Olmticzben végzette be. 

Azonban a megfogliatlan gyorsasággal készült 
nagy míí csak húsz év múlva került ki sajtó alól, és 
pedig, mint az egyetemi kézirat és a nyomtatásban 
megjelent példány mutatja, tömérdek változtatással 
és igazítással, mit a nagy P á z m á n y P é t e r által 
adott főpásztori jóváhagyás is látszik igazolni e sza-
vakiv .l : Sacra Biblia per Georgium Ká ld i . . . vulgari 
lingua hungarica versa, a doctis tlieologis visa et ap-
probata stb. Először Bécsben jelent meg ily czim 
alatt: Szent Biblia. Az egész keresztyénségben bevött 
deák bötüből magyarra fordította a Jézus alatt vi-
tézkedő társaságbeli Nagyszombati K á l d i G y ö r g y 
Pap 1626. ivrétben FormikaMáté betűivel ;«egy igen 
gazdag tartalmú „Oktató intéssel," mely, ámbár 
Káldi beszél benne, némely tudósok véleménye sze-
rint, P á z m á n y P é t e r n e k tulajdonittatik, mint a 

ügyben a g a l g ó c z i liarminczadhoz kiadott rendelete pedig 
igy szól : „Egregii Domini et Amici Nobis Honorandi. Rev. Pa-
ter G e o r g i u s K á l d i Societ. J E S U sacerdos, pro publico 
patriae bono et avitae Religionis Catholicae Romanae incre-
mento, ex annuentia et concessione superiorum, Sacra Biblia 
Hungarica a multis retro annis converti coepta, jamque per 
Dei gratiam elucabrata, typis mandare in lucemque emittere 
intendit. Eidern pro expensarum adminiculo, ex proventibus 
eurae vestrae commissis Centum floreiios hungaricales in tam 
opus sacrum, pium et favorabile deputavimus. Quocirea vobis 
injungimus : ut visis praesentibus, Eidem Patri Káldi antela-
tos Centum florenos, accepta Quietantia, quam deineeps loco 
paratae pecuniae exliibebitis, eamque a vobis aeeeptaturi su-
mus, plcnarie numeretis et praesentetis. Id quod ita exequi 
mature volitis. Posonii 13. novembris, 1625. N. Sacrae Cae-
sareae ac Rcgiae Majestatis Camerae Hungaricae Consil 
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kinek lángszelleme, erős dialektikája, éles kritikája 
s roppant tudományossága nyilatkozik az egész in-
tésben. — Káldi fordításának második kiadása Nagy-
szombatban jelent meg 1732-ik évben. A harmadik 
kiadás Budán látott világoé 1782-ben, mindakettő 
ivrétben, de mindakettő az „Oktató intés" nélkül. 

E forditás volt a magyar kathol. anyaszentegy-
háznak Vulgátája tovább két századnál. Azonban a 
két százados használat mig egy részről méltán ne-
veié és erősbité e forditás tekintélyét, másrészről az 
u jabb időben érezhetővé tette ama szükséget, hogy 
e szent mü is, az előhaladott nyelvtudománya fejlett-
ségéhez alkalmazva, átdolgoztassék. A kath. magyar 
Sión őrei, kik P á z m á n y t ó l kezdve, T e l e g d i n , 
I l l y é s A n d r á s o n át, a közfájdalomra nemrég el-
huny t L o n o v i c s érsekig, az irodalom terén is ki-
váló hűséggel teljesítették hazafiúi köztelességöket, 
— e szükségérzetnek 1822-ik évben a pozsonyi zsi-
naton adtak kifejezést. Nevelte e szükségérzetet azon 
körülmény is, hogy akkor a 40. év előtt megjelent 
példányok már elfogytak ; mert a készletben maradt 
400 példányt G r . S z é c h e n y i mind megvásárol-
ván hazaszerte ingyen elosztogatta. Széchenyi ke-
resztneve nincs ugyan megirva a pozsonyi zsinat 
actáiban, de hogy az akadémiánk öröknevü alapitó-
jának liasonérdemű atyja, G r . S z é c h e n y e -
r e n c z volt, a magyar kath. egyház jelenlegi ősz 
Simeonától, B a r t a k o v i c s érsektől is tudom, s 
ezenfölül e tény S z é c h e n y i F e r e n c z jellemével 
igen is egybehangzik, ki, mint ezt lángszellemtí fia 
többször a legnagyobb kegyelettel beszélte, sok, 
igen ső^: órát és napot töltött buzgó imádságban 
hazájáért, melynek oly szivesen szolgált szive minden 
dobbanásával és főleg monumentális tetteivel. 

A pozsonyi zsinat actái, melyek kéziratban több 
egyházmegyei levéltárakban, legalább az esztergo-
miban és egriben bizonyosan megvannak, igen szép 
tanúságot tesznek azon élénk érdekeltségről, melylyel 
az újabb bibliafordítás ügye több napok folytán tár-
gyaltatott az e végre kinevezett bizottmányban, mely 
abban állapodott meg, hogy miután Káldi forditása 
kétszáz évig minden hit- és erkölcsbeli tévely nélkül 
használtatott, s azt Pázmány Péter jóváhagyta: a 
magyar nyelvnek akkori fejlődő, de még be nem vég-
zett miveltségében nem tanácsos u j forditást készí-
teni ; azért Káldit újra sajtó alá kell bocsátani, mind-
azonáltal ugy, hogy hibái megjavíttassanak, a para-
lell helyek jól idéztessenek, a szentatyákból vett 
jegyzetek hozzáadassanak, s maga a javitás szak-
értő férfiakra bizassék. 

Azonban e bizottmányi vélemény a köztanács-
kozásban élénk vitára adott alkalmat a zsinati a tyák 
között. G r . E s z t e r h á z y L á s z l ó rozsnyói püs-
pök, elősorolván Káldi hibáit, egészen u j fordítást 
kívánt a héber és görög szövegből. Vele egészen 
ellenkezőleg K l o b u s i c z k y P é t e r kalocsai érsek, 
Káldinak változatlan ujranyomatását sürgette, leg-
főlebb, hogy az elavúlt szavak és hibás kitételek 
helyett a lapszélekre lehessen jobbakat tenni. K o -
p á c s y J ó z s e f fehérvári püspök nem kivánt egé-
szen uj fordítást, hanemcsak azt, hogy Káldi a hol 
szükséges igazíttassák meg s a nyomdahibából tör-
tént kihagyások pótoltassanak. Az elnök-prímás 
R u d n a y majdnem egészen elfogadta már a kalocsai 
érsek conservativ véleményét; azonban három nap 
múlva e határozat ujabb erős vitára adott alkalmat, 
melyet az egri káptalan követe D u r c s á k J á n o s 
indított meg, sürgetvén az új átdolgozást azon 
hozzátétellel, hogy a bizottmányba tiszamelléki ta-
gok is neveztessenek. U g y a n e véleményt támogatta 
a vágujhelyi prépost, G a b e l k h o v e n A n t a l , s 
hogy mily szenvedélyes hévvel folytatott a vita, mu-
tat ja e prépostnak ama nyilatkozata, mely által 
Káldi átdolgozásának szükségét azért is sürgette, 
mert a Káldi magyarsága kálvinistás, mint a ki Páz-
mánynyal együtt kálvinista családból származott; 
onnan van benne a végtelen sok aligmult idő és 
egyéb hibák stb. E nyilatkozat ugyan különös és 
valóban furcsa volt, mindamellett ez a heves vérű 
vágujhelyi prépost mondotta ki praegnans rövidség-
gel a legtökéletesebb szabályt, melyet a szentírás 
minden átdolgozója századok niulva is teljes biztos-
sággal követhet is követnie kell ; t. i. avval végezte 
heves beszédét : hogy K á l d i könyvét ugy kell meg-
igazítani, a mint ő maga tenné, ha most élne. A ka-
locsai érsek szintoly tűzzel erre azt felelte, hogy ő a 
szentírásban nem keres euphoniát, hanem igazságot, 
az imperfectumok kétszáz évesek, mint az egész 
munka stb. — Mindennek daczára az élénk vita 
eredménye az lett : hogy a javitás szüksége átalában 
a nyelvtani hibákra nézve is kiterjesztetett, s a javí-
tással egy választmány vala megbízandó, melynek 
szakértő tagjait a lierczegprimás szemelje ki*). 

Megalakult-e ezen választmány, s munkához 
látott-e, arról nincs tudomásom, hanem az tény, 
hogy a bibliaátdolgozás — nyelvünknek a zsinat 
u tán nem sokára bekövetkezett gyors fejlődése foly-

*)L. erről bővebben „Religio" 1854.1. féle'v 10—11. sz. 
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tán, — tán épen a biblia-ügynek szerencséjére — 
több esztendeig elmaradt. 

De nem maradt el a szükségérzet, mely a szent-
Írás u j fordítását igényelte, sőt annál érezhetőbb 
lett az, minél nagyobb terjedelmet nyert szép nyel-
vünk fejlődése. E hiányt akarván pótolni Pécsnek 
áldott emlékű főpásztora, B. S z e p e s s y I g n á c z , 
több tudós férfiú közreműködésével a szentírást „ma-
gyarul Káldi után a közönséges deák fordításból az 
eredeti héber és görög betűre figyelmezve, jegyze-
tekkel k ia l ta" , és pedig előbb az u j szövetséget két 
kötetben Pozsonyban 1834 ben 8-ad rétben, József 
nádornak ajánlva, utóbb az ó szövetséget négy kö-
tetben ugyanott 1835-ben. A hálás kegyelet paran-
csolja megemlíteni, hogy a buzgó püspök e nagy 
áldozattal kiállított egész müvet országszerte ingyen 
osztatta ki az egyházmegyei hivatalok által. Azon-
ban a szent buzgalomnak és nagy áldozatnak nem 
felelt meg- az eredmény. Azonkívül, hogy a 10—42 
dolgozótárs kezei alatt a munka nem lett egyöntetű, 
és fölötte sok helyen paraphrasissá szélesedett ki a 
fordítás, — egy megfoghatlan sajátság, t. i. a köz-
szokástól eltérő, és makacs következetességgel az 
egész munkán keresztül erőszakolt írásmód élvezhet-
lenné tette a különben nagy tudománynyal, igen 
becses jegyzetekkel készült és valóban jobb sorsra 
méltó müvet; mely csakhamar megjelenése után fő-
leg e sajátsága miatt méltán megrovatott, éles bírá-
lat alá vévén azt V a s s L á s z l ó egyetemi tanár a 
„Tudományos gyűjteményben," s kijelenté azon 
óhajtását, hogy Káldi fordítása javittassék ki, igy 
írván Klobusiczky kalocsai érsekhez 183G-ban: 
,,Legjobb volna Káldi fordítását, kijavítva azon 
helyeken, hol javításra van szüksége, továbbá is meg-
tartani." Es e bajon ama buzgó jószándék sem segí-
tett, melynél fogva S z a b ó J ó z s e f esztergomi hit-
tanár az egész Szepessy-féle szentírást nyelvészeti 
különös sajátságából egészen kivetkőztette, s az 
ujabb irályhoz alkalmazva átdolgozta, mely munka 
1851-ben képekkel lőn hiadva Pesten Bucsánszky 
Alajos költségén, nagy 8-ad-rétben. 

A pozsonyi zsinatnak e részben hozott üdvös 
határozata tehát mindaddig teljesülés nélkül maradt; 
pedig annak foganatosítását mindinkább sürgetővé 
tette azon körülmény is, mely nyelvünk gyorsabb 
és szerencsésebb fejlődésével természetesen támadott 
igen sokaknál, kik a régi Káldit elavultnak tekint-
vén, s az u j Szepessy-féle fordítás által kielégitve 
nem lévén, kényök kedvük szerint forditgaták a 
szentírás azon részeit, melyekre irataikban vagy 

néha az egyházi szószéken is épen szükségök volt, a 
mi pedig nem mondható nyereménynek, s ennek el-
hárítása volt egyik czélja a fönebbi zsinati határo-
zatnak, hogy p, régi fordításnak közhasználatban 
mármár enyészni kezdő tekintélye helyébe az ujon-
átdolgozandó munkáé állittassék. 

(Folyt, kov.) 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Ily értelemben mondja az apostol : „ugyanazért élek éri, 
de már nem én, hanem Krisztuséi én bennem."1) A legtökéle-
tesebb szentség példánya, a legmagasztosabb erkölcsösség 
eszményképe, Jézus, bevonul a hivő lélekbe, melyet a malaszt 
és szabadság csudásan összhangzó együttműködése az ő ké-
pére és hasonlatosságára ujjáalkotott2) és megdicsőitett, s igy 
működvén az egyénekben szelleme áthatja egész egy házát,mely-
ben a megváltás müvét napjainkban is folytatja és bevégzi. 
— Igy frigyesül az emberi elem az istenivel, és a belső kenet 
a külső cselekedeteken nyilvánulván, imává lesz a keresz-
ténynek minden cselekvése, maga az ima pedig a legfönsége-
sebb erkölcsi cselekvéssé. — A tízparancsolatban, mely az 
erkölcsi törvénynek rövid kivonata, az Isten és ember iránti 
lényoges kötelmek összege és a vallási, társadalmi és családi, 
életnek alapköve,3) — ebben vevé az egyház törvényeinek 
alaprajzát, melyeket teljesít nem a szolgaság félelmében, ha-
nem a fogadott fiak szeretetével.4) — Az Ur imájában az 
imádságnak példányképét látjuk, mely mindent magában 
foglal amire az embernek szüksége van, s amiért e földön 
csak könyöröghet ; — minden gondolatunkat, minden óha-
junkat ki fejezhetjük általa, kezdve a legfönkeltobb szellemi 
vágyaktól, le a logsajgóbb anyagi nélkülözésig, és nincs oly 
állapot, nincs oly mozzanat, nincs oly körülmény ez életben, 
melyet föl nem említene. — Első kérései azon szent eszmékre 
vonatkoznak, melyeknek valósítása minden eszes teremtmé-
nyek közös végczélja, és melyek, ámbár e valósitásukat csak 
a siron tul látandjuk tisztán, mégis már azon innen is törek-
vésünknek irányát meghatározzák, többi kérései pedig azon 
utat jelzik, melyen az ember szellemi és anyagi szükségén, 
kisértoten és veszedelmen keresztül haladva, megközeliti, el-
éri czélját, az Istennek végnélkül boldogitó látását. 

Ily magasztos alakban tűnik föl előttünk a keresztény-
ség, midőn az újszövetség törvényét hirdeti, egyúttal, arra 
tanítván minket, hogy annak teljesitliotéso nem egyedül csak 
magunktól függ, hanem hogy erre még a mennyei malaszt 
segélye is szükséges, melyet kérni, melyért esdeni kell. Kom 
hiában lön az Ur, élete és halála, tanítása és szenvedése, vala-

' ) Gal. 2, 20. 
2) Gen. ] , IG. 
3J A három első parancs Istenhezi viszonyunkat rendezi, mint 

létünk általános végczél ját , a negyedik által az állami és családi élet-
nek alapja vettet ik meg, az ötödik, hetedik és nyolczadilc az egyén jogait 
szabályozza, biztosítva az életet, tu la jdont és kölcsönös bizalmat ; a ha-
todik minden életnek eredetét megszentesiti , mig a kilenczedik és tizedik 
a gonosz birvágyat i r t j a ki sziveinkből. 

4) Rom. 8, 15. 
23 * 
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mint végnélküli szeretete által példányképünkké, „hogy az 
ö nyomdokait kövessük/ ' nem hiában tanított minket oly 
imára,melyből mennyei áldás származzék földi működésűnkre; 
— az ő szava gyújtott, az ő példája magával ragadta a hi-
vők millióit, az ő megjelenése e földön hatalommá lőn, mely-
nek ellentállhatlanul működő ereje az erkölcsi haladottság 
oly magas polczára helyezé nemünket, a minőről a magára 
hagyatott ó-kor legáldottabb elméi még álmodni sem mertek. 
— Midőn egy Scipiónak erkölcsi tisztaságát egekig magasz-
talták, öntudatlanul is meggyalázák nemünket, mert a mit 
az tőn, az a keresztény embernek egyszerű, úgyszólván min-
dennapi kötelessége, és „Jézus szegény életének követése" oly 
hősöket támasztott — egyházunk szentéit értjük — kik előtt 
az ó-kor legtündöklőbb erényei ingadozó gyenge liderczekként 
eltünedeznek. 

A világ néma bámulattal tekint paulai sz. Vinczére, ki 
önkényt cserébe adja magát, hogy egy rabszolgát megment-
sen.5) — A felebaráti szeretet túláradása ez, melyet már a 
pogányok csudáltak,6) mely a világnak egy kifogyhatlan tő-
két hagyott örökségül, melynek kamat ja i t még folyvást sze-
di, — s e felebaráti szeretőt viszont az isteni szereteten alap-
szik, mint egy termékeny talajnak leggyönyörűbb virága, 
mely csak egy eszmét ismer, csak egy czélját minden törek-
vésének : Istenem, Te vagy az én mindenem ! — Ezen önzés-
telen, áldozatkész szeretet, mint „a törvény teljesítése" egy-
szersmind a valódi erkölcsösségnek is legmagasabb foka, 
melyen állva, nemcsak azt cselekszi a halandó a mit a szigo-
rú kötelesség követel töle, de ellenkezőleg nem nyugszik mig 
a legnagyobb tökélyt el nem érte, pályája e földön egy foly-
tonos önfeláldozás, egy szakadatlan önmegtagadás elannyira 
hogy még az anyagi élet legérezhetőbb szükségeit is haszonta-
lan, elvetendő lomnak tekinti.7) — A lélek, a természetfölötti 
szeretet tüzében mintegy kigyuladva, egészen Istenének adja 
oda magát, — a földi dolgok iránt többé fogékonysága nincsen ; 
magasabb szempontból nézve e világot, a földi vágyak há-
lyoga leesett szemeiről, tekintete tisztább lőn és élesebb, s 
egész élete mintegy előizlelése a földön túli örökkévaló bol-
dogságnak 

Nem pillanatnyi fölhevülés vagy lelkesülés ez, hanem 
életterv, határozott szándék, melynek keresztülvitele keserű 
áldozatokat, nehéz viadalokat igényel, nem egyszer, hanem az 
évek során, egy hosszú életen át, folytonosan, szakadatlanul -
— és valamint a szél, ahol akarja ott fú,8) ugy hasonlólag a 
szentség eme szelleme ott működik, ahol akarja ; megszállja 
az ártatlan szüzet midőn az élet kapui még alig nyiltak meg 
előtte, és a gonoszságban megőszült gyilkost bünteljes élete 
alkonyán, — minden életkorban, minden nemen, minden rang-
ban mutatkozik válogatás nélkül, neki köszöni egy sz. Pál 
lánglelkü buzgalmát, egy sz. János angyali szelidségü kedé-
lyét ; tőle nyer ihletet s áldást a bátor tettvágyó hős, és a 

5) Nem kell épen katholikusnak lenni, hogy az ember paula i sz_ 
Yineze előtt meghajoljon. — A catholicismusnak legkiválóbb jellemvo-
nása a tevékeny felebarát i szeretet, melynek összes szétágazó sugarai 
mintegy közös gyupontban egyesültek ezen férfi szivében, mely egyedül 
csak a szellemi és anyagi nyomorban sinlődő emberiségért dobogott ." — 
Merz, Armutli u. Christenthum. 

6 ) Tertullian. Ap. c. 39. 
7) Rom. 13, 10. 
8 ) J á n . 3, 8. 

világunt remete ; a népes városban és a pusztában, a csendes 
szentélyben, és a vérázott zajos csatatéren, a király palotája-
és a koldus gunyhójában keresi és leli választottjait egyaránt. 
— Ezren meg ezren vannak egyházunk szentjei, de ki ol-
vassa meg azon milliók számát, kik észre sem vétetve, isme-
retlenül futják meg pályájukat, kiknek testei e földön vannak 
de sziveik a mennyben, „a kik élnek e világgal, mintha nem 
élnének,"9) kiknek érdemeit s erényeit csak a Mindenttudó 
ismeri, csak az utolsó Ítélet hozandja napfényre ! 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
r r 

BEEL, mart. 3-án. Valamint méltóságos megyés püs-
pököm ez évi febr. 29-én hozzám is elérkezett kegyes kör-
leveléből, ugy szintén más lapokból arról értesülök; hogy 
mindakét felekezetű ev. egyház kerületek, panaszt emeltenek 
a romai és görög kath. papok ellen az iránt, hogy ők, az 
általuk teljesített háromszori kihirdetésről szóló bizonyítvá-
nyok kiadását, a vegyes vallású házasulandóktól minden tör-
vényes ok nélkül megtagadták volna ! Fájdalommal olvastam 
e megrovást, de hogy nem egyedül nálunk van a hiba, íme 
szolgálok néhány adattal. 

Itten Bééi m. városkában,ahol 300 r. kath. 700 g. kath. és 
456 g. orient, lélek, három parochiális templommal van, K—n 
János helybeli g. o. lelkész a fönállott m. k. helytartótanács-
nak az 1845-ik évi nov. 11-én 41723 sz. a. kelt körrendelete 
ellenerő több vegyes házasulandókat megesketett minden hír-
adás, és sokszor kihirdetés nélkül is ; igy p. o. — elmellőz-
vén a régiebb áthágásokat — a mostani helybeli sz— bíró 
urnák g. o. vallású, és még a 20 évet el nem érő hajdúját, 
tavai noT~. 25-én g. kath leánynyal ; ez évi farsangban pedig 
három g. o. katonát három g. kath. nővel; és egy g. kath. 
katonát, egy g. o. leánynyal eskettetett meg. — Ilyen áthá-
gások K—n János lelkész által történtek a r. kath. részen is; 
két év előtt az akkori helybeli g. o. vallású sz— birót, r. kath. 
nővel, a helybeli r. kath. plébános tudta nélkül megeskette, 
és nem sokára aztán a tőle született lány-gyermeket két hét 
múlva alattomosan meg is keresztelte. Továbbá a g. kath. 
részen született mind a két nemen lévő gyermeket megke-
resztelte, temetett, és más több egyházi functiókat nem csak 
végzett, hanem ami több, sokakat az én híveimből minden 
törvényes formalitások nélkül — némelyeket semmi tanuk és 
nyilatkozás nélkül, másokat egy nyilatkozással, többeket az ut-
czán, vagy kint a templom ajtója előtt tett kiáltozással maga hí-
veinek lenni tartotta és tartja. Igy távolról Lupp Máté volt g. o. 
tanító háromszor uniált, és ugyanannyiszor disuniált minden 
törvényes formalitás nélkül; negyedszer is akart, de el nem fo-
gadtam. Mihailalvon hí vem,tavaly jan. 28-án hozzám jött,hogy 
adnék fiának bizonyítványt arról,hogy fia nem unitus,mert más-
ként nem veheti magának házastársul Kislakáról K — n János 
lelkésznek leány-rokonát ! Január 31-én ismét megjelenvén 
előttem két tanúval, nyilatkozott, hogy ő egész házi családjá-
val többé nem unitus Február 3-án pediglen Kislakán meg 
is történt fiának e.sküvése. íme ezen egy hét alatt történt for-
malitással végződött az eltérés, melyet is K. J. lelkész öröm-

9 ) I . Kor. 7, 31. 
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mol fogadott el, kijelentvén egyszersmind, hogy ezen con-
vertita Mihaila bééli biró fog lenni ; a mint csak ugyan ez 
évben azzá is lett ; — in remunerationem a . . . ae ! — mivel 
a g. o. sz— biróság ideje alatt, katholicus ember, még a can-
didatioba se jöhetett ! Végtére egy hivem kérésére, hogy 6 éves 
katona fia Árkus-helységben az ottani g. o. lelkész által 
megesküdhessék, egy odavaló eljegyzett leánynyal, dimissiona-
lis irást kért tőlem, a melyet meg is adtam : azonban a helybeli 
g. o. lelkész ez évi febr. 13-án, a midőn mind a két részen lévő 
lakadalmasok az eskü-letételre a templomba menendők va-
lának, eskü-stolajáért négy frtot — holott az előtt csak 2 frt. 
volt az alku szerint, kért a vőlegénytől : s mivel a vőlegény-
katonának nem volt több mint 3 forintja, rimánkodott — va-
lamint a lakadalmasok is mindnyáján kérték a papot — hogy 
három forintokért esketné meg ! de hiába, mert ő visszalök-
vén a vőlegénynek a dimisiónális irást, semmit sem enyhített 
a dolgon azt felelvén „a leány szép, meg városba megyen 
férjhez s pedig unitushoz"; stb. Ezeket szólván a lakadalma-
sokhoz, az uj házusulandók atyjok megegyezésével hozzám 
járultak Bééibe, és én a két házasulandóknak — frigy kötését 
megáldottam. Ezekről értesülvén az árkusi pap febr. 21-én 
gorombául fenyegetve ellenem támadt, s stoláját tőlem kö-
vetelte. Igy bánnak vélünk a g. o. papok ezeken a helyeken, 
— de főképen a bééli vidéken, a hol is csak egy g. kath. plé-
bános találtatik ! — 

Moys P a p p Sándor s. k., 
bééli g. k. plébános. 

LONDON, febr. 9-én. Az anglikánok között az egye-
sülés felé leginkább hajló közlöny megerősíti utolsó számá-
ban, mit mi múltkor az egyesülés előrehaladására nézve ör-
vendetest jeleztünk. Ujabb indokunk van az örömre olvasván 
azt, mit az „Union Review" az anglikánok érzelmeiről nyil-
vánít, de nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azokat, miket 
ama közlöny a katholikusoknak e czélrai közreműködéséről 
mond. Nem kell egyébiránt bámulni azon, hogy oly nagy-
szerű, gyökeres átalakulás müve egyszerre nem lesz töké-
letes. A nehézségek lassan-lassan el fognak tűnni. Szerencsé-
seknek érezzük magunkat már is jelezhetni, miszerént an-
glikán irók véleménye az, hogy a katholicismusrai vissza-
térés egyedüli orvossága Anglia társadalmi és politikai ba-
jainak, sőt, hogy e helyzetet már Anglia államférfiai is föl 
kezdik fogni. „Azoknak — mondja az idézett lap — kik az 
utolsó évtized alatt az egyesülési mű gyors haladását észlel-
ték, semmi sem tűnt fel inkább, mint azon csendes, zajtalan 
hóditás, melyet az az államegyház méltóságai körében is 
eszközölt, mert nemcsak a fiatalabb papok, hanem a koruk-
nál fogva is bővebb tapasztalatú, magas állású egyháziak is 
felfogták, hogy az egyházak egyesülése in corpore az egye-
düli ir sebeinkre. Emberileg szólva az eddigi eredmény léte-
sítésére semmi sem működött közre jobban, mint a „keresz-
ténység egységesítésére" szervezett társulat, melynek kebe-
lében folyton tartatott a szent áldozat, és mondattak imák 
a keresztény család látható egységének eszközlésére, mely 
czélra könyvek és értekezések is terjesztettek. Pugin, Wise-
man, do Lisle Phillipps, Ffoulkes, és Oxenham a romai ka-
tholika egyház részéről működtek közre a jó czél elérésére. 
Tudós értekezéseik, helyes észrevételeik ezerek sziveibe ha-

tottak be, és igy legértelmesebb s legbefolyásosabb hitsorso-
saik körében biztos és alapos módon szerveztek egész isko-
lát. — Más részről az anglikánok sem maradtak tétlenül. 
Azok, kik bennünket kormányoznak, kezdik belátni, mit 
követel a helyzet, és az angolok a hit és félelom érzelmei 
között hová nyúj t ják kezeiket. Amint a hivek nagy testü-
lete eléggé elő leend késaitve, a testületi egyesülés megleend, 
még mielőtt az emberek megtudták volna, hogy megtörtént." 
A czikkiró által fönebb idézett társulat Angliában kétségen 
kivül imái és könyvei által csodás átalakulást eszközölt, ez 
tagadhatatlan, hanem mégis, azon katholikusok, kik az egye-
sülés müvén leghathatósabban lendítettek, a társulat körén 
kivül maradtak. Pugin, Wiseman müvei a társulat alakítása 
előtti korból valók. Ami de Lisle Phillipps urat illeti, habár 
jelen illusiói semmit sem vonnak le érdemeiből, ezen érdemek 
mégis szintén megelőzték a nevezett társulat alakítását. Ffoul-
kes urnák, ki már 20 éve, hogy visszatért egyházunk ke-
belébe, bármily jelesek legyenek müvei tudományos szem-
pontból, orthodoxia tekintetében nem kifogástalanok, s azért 
Patrizzi bibornok és Manning által történt megrovatásuk 
igazságos, és nem ok nélkül kárhoztattak a szentszék által. 
Az egyház mindig imádkozott az eretnekek megtéritéseért, 
és a franczia egyház különösen 27 év előtt Anglia megtéré-
seért rendezett nyilvános imákat. Meg vagyunk győződve, 
hogy ezen imák, melyeknek gyümölcseit ma szemléljük, nem 
voltak kevésbbé hathatósak. Nincs szebb és vigasztalóbb 
látvány, mint a kath. egyháztól elvált, de ismét közeledő, 
és az egységért imádkozó egyházak szemlélete, hanem az 
angolhoni katholikusok ezen eredményt még inkább segítet-
ték volna elő, távol tartván magokat a greco-anglic án 

rsulattól, mert ezen uton hamarább oszlottak volna el az 
anglikánok illusiói. A katholikusok mindent veszthettek, és 
semmit sem nyerhettek e szövetségből, melyet Roma kárhoz-
tatott. Mint tisztán anglikán — vagy göröganglikán szö , etség 
ellen semmi mondani valónk nincsen nevezett társulat ellen, 
sőt inkább örvendünk törekvésein, hanem tiltakozunk azon 
pretensio ellen, hogy katholikusokat is fogadjon kebelébe, 
kik azon tekintély fölé vagy kivül helyezzék magokat, mely-
nek engedelmességgel tartozik minden katholikus. Az ,Union 
Review' czikke, mely ezen megjegyzésekre adott nekünk 
a lka lmat , visszavezet bennünket azon könyvre, melyben 
Pusey bevezetése után Phillipps (de Lisle) értekezése foglal-
tatik az anglikán egyháznak testületi ismét egyesüléséről, és 
néhány részlet az angol-görög-latin associatio keletkezéséről. 
Az államegyháznak a kath. romai egyházzali testületi (egész-
beni) egyesülése igenis óhajtandó, de ezen ugy kell munkál-
kodni, hogy semmi elvet ne sértsünk, ezen egyesülési tö-
rekvés azonban megszűnnék lenni törvényes, ha akadályát 
képezné az egyesek megtérésének, kiket az igazság már 
előbb megvilágosított. A testületi újraegyesülés föltételezi 
a testületi megtérést, tehát csodát, mely által a Szentlélek 
egy időben, tömegesen világosítaná meg a test minden tag-
jait . Semmi sem lehetetlen Isten előtt, hanem a mód, mely-
lyel az isteni mü végrehajtatik, s mely szemünk láttára esz-
közöltetik, sokakat azon véleményre vezet, hogy az egye-
sülés inkább egyedi, és töredékes megtérések által fog tör-
ténni, mint tömeges megtérés által. Philiipps ur azt beszéli el, 
hogy 1857-ben, midőn az ismételten idézett társulat alapitta-
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tott, ö sietett ezen szerencsés eseményről értesíteni Barnabo 
bibornokot, a propaganda elnökét, és kérdést intézett hozzá, 
valljon a társulat számithatna-e ö szentsége helybenhagyá-
sára ? Ezen levélre, mely máj. 18-án kelt, Barnabo jun. 8-án 
válaszolt, irván, hogy a Phillipps tudósításában foglaltak leg-
nagyobb vigasztalására szolgáltak, mert előtte, mint a hitter-
jesztő egyesület főnöke előtt semmi sem lehetne kedvesebb, 
mint Isten jósága általi eszközöltetése annak, mit Phillipps 
kilátásba helyez. — Ph. kevéssel utóbb a „kereszténység 
jövendő egysége" czimü müvét bocsátotta közre, és azt a 
pápának, és B. bibornoknak megktildötte. De ugyanazon 
időben — mint P. irja — és még mielőtt könyve Romába 
jutott, a reunio egy ellensége a congregationak öt föladta, 
müvéről hamis, annak értelmét megmásitó tudósítást küld-
vén. B. egy második levélben Phillippsnek tudtára adta ezt, 
és hogy biztosabb ítéletet hozhasson, angolra fordíttatta mü-
vét, hozzá tevén, hogy ha a mii ellen tett megjegyzések ala-
posak, semmi sem lehet távolabb tőle, mint fölbátorítani a 
reuniora törekvő tervet, mely ily alapokon nyugszik ; ha el-
lenben a vett tudósítás alaptalan, ha az anglikánok egyesü-
lése oly módon szándékoltatik, hogy ezek minden tévelyt és 
szakadást félretevén, őszintén elfogadják a kath. tanokat, és 
a romai pápa fensőbbségét, ő számithat a szentszék jóakara-
tára, mely semmit sem óhajt inkább, mint mindazokat, kik-
ért Krisztus meghalt, s különösen a keresztény nevet viselő-
ket, befogadni a kath. egyház kebelébe, mely egyedül nyújt-
hatja az üdvösség biztos révpartját. Phillipps, mint mondja, 
most Romába küldé a szükséges fölvilágositásokat, melyeket 
szükségesnek vélt arra, hogy senki se kételkedhessél? szán-
déka tisztaságában. Roma vizsgált, tanulmányozott, várt : 
Phillipps pedig azt következteti, hogy az általa közzétett le-
velezésekből világos, hogy Roma helybenhagyta a testületi 
újraegyesülés elvét. Igen, „orthodox és egészséges elveken" 
alapuló ily reuniot Roma helyesel, de kárhoztatta a Phillipps 
és társai által használt eszközöket. Amiről dolgozatában Ph. 
hallgat, arról Patrizi és Manning felvilágosítanak bennünket. 
Az angolhoni kath. püspökség, miután a társulat működését, 
nyomtatványait figyelemmel kisérte volna, a kérdést 1864-ki 
april havában eldöntésre együttesen a szentszékhez fölter-
jesztette, mire válaszképen a sz. officium kárhoztató Ítélete 
következett, és 1864-ki sept. 16-án Patrizzi bibornok leve-
lében közzé is tétetett. Mindezeket hallgatással mellőzi Phil-
lipps ur a ,testületi újraegyesülés' czimü dolgozatában, mely 
1867-ben jelent meg Londonban. Még szomorúbb, hogy Phil-
lipps ezen határozatban az égi kedvezés jelét véli felismer-
hetni. „A mysticusok véleménye — úgymond Ph. — hogy 
biztos jele az isteni tetszésnek, ha valamely mü ellenzésre 
talál, s különösen, lia az ellenzék jó, ajtatos emberek, sőt, 
ha még tekintélylyel is bírnak az egyházban. Ennek oka 
természetes, lia Isten szolgáit ihleti valamely dicsőségére 
irányzandó mü vállalatára, az ördög azonnal fölkel, és hogy 
annak hitelét vegye a jók előtt, más jó embereket, sőt az 
egyházban tekintélylyel felruházottakat indít ellene. Nem 
kell tehát csodálkoznunk azon, hogy a nagy mü, melyre vál-
lalkoztunk, — a keresztények egyesítése — más isteni mü-
vek sorsában részesül. Hamisan mutattatott be, gyaláztatott, 
megvettetett, kárhoztatva lőn. De mi ebben csak ujabb bizo-
nyítékát szemléljük aDnak, hogy e mü Isten müve." E téte-

lek oly módon fogalmasvák, hogy fölmentenek minden czá-
folattól. A püspökök egyértelműek Romával, mely érett 
megvizsgálás után kijelenté, hogy a Phillipps által védett tár-
sulat „az egyház isteni alkotmányát gyökeresen felforgató" 
elveken alapul, és azért kárhoztatta. Hiában idézik ezek elle-
nében P. és csekély számú kath. társai sz. Terézia és paulai 
sz. Vinczét. Azon egy tény, hogy az angol-görög asgociatio 
egy oly érdemteljes férfiút, minő Phillipps, oly messze ragad-
hatott, mutatja, hogy veszélyes a katholikusok társulása az 
eretnekekkel és szakadárokkal, mert ezen uton ők magok is 
elválasztatnak azon egységtől, melynek megingatliatlan alap-
köve Péter, és annak utódja. De lia Phillipps beszéde szomo-
rúsággal tölt el, megvigasztal dr. Pusey már múltkor megis-
mertetett könyve. Látni fogunk nem sokára anglikánokat, 
kik igazhitüebbek, mint bizonyos katholikusok, k ik az egy-
háznál is okosabbak akarnak lenni. Ez utóbbiak majd akkor 
észreveendik, hogy az eretnekekkeli társulásuk csak hátrál-
tatta a mozgalmat, melyet siettetni kívántak, és hogy minden 
az egységre irányzott munka hasztalan, ha nem azon elvekre 
vitetik vissza, melyekre Üdvözítőnk egyházát alapitá. Azon 
következtetést vonjuk tehát Phillipps munkájából, hogy né-
hány katholikus merész magaviselete által hátráltatja az 
egység müvét. 

KONSTANTINÁPOLY, febr. lo-én. A fényes porta 
még mindig haboz, és nem tudja, mily módon és terjedelem-
ben szolgáltasson igazságot a bolgároknak, kik a görög pap-
ság általi elnyomatás fölött panaszkodnak. Kezeit kötve érezi 
a photius-féle egyháznak ab antiquo adott kiváltságai által, 
és nem mer határozottan föllépni. Az orosz követség által 
sugalmazott ügynökök a bolgárokat arra akarnák rá venni, 
hogy elégedjenek meg egy időre a görög patriarchatus ré-
széről nekik ajánlott (csekély jelentőségű) concessiokkal, 
majd később elérendik a tökéletesb függetlenséget. Azonban 
a bolgárok nem hallgatnak az oroszok sugalmazására, mert 
tudják, hogy az ajánlat elfogadása által az eddig is viselt 
igát és függőséget csak még inkább megerősítenék, a portá-
náli képviselőjök a patriarcha, s ők a görögök szegény rajái 
maradnának. Ily kilátás nem lehet kecsegtető, és hét éven át 
folytatott küzdelemnek a függetlenségért ezen eredménye, 
mely a nemzeti aspiratiokkal annyira ellenkezik, bizony ki-
elégítőnek nem lenne mondható. Reménylik a bolgárok, hogy 
kormányunk végre is megliallgatandja igazságos kérelmei-
ket. A porta hosszas habozása némi magyarázatot abban lel, 
hogy félt, nehogy a fa j ra és hitre az oroszszal rokon nemzet 
függetlenségének elnyerése után veszélyt képezzen a biro-
dalomra ; másrészről, mert vonakodott a görög patriarchatust 
megsérteni, egy csapással fosztván meg azt az eddig jogha-
tósága alatt levő hívek majdnem felétől. Idő folytán azonban 
ezen felfogás másnak adott helyt, mert csakugyan hinni le-
het, hogy kielégíttetvén a bolgárok méltányos igényei, ezek 
inkább, mint valaha fognak a birodalom fenállása mellett 
lenni, miután igy, a multbani hüségök jutalmául méltó helyet 
foglalandnak a többi nemzetiségek mellett a bolgárok, kik 
eddig csak a görög igények zsoldosai gyanánt szerepeltek. 
A porta gondolja meg azt is, hogy ha a bolgárok már hosszú 
idö óta ellenállottak az oroszok minden hizelgéseinek, ez 
onnét van, mert nem óhajtják az orosz kormányt, melynek 
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édességeit (!) nom egy közölök tapasztalásból ismerhette 
meg, és meg vannak győződve, hogy egyházi függetlenségük 
elérése után a török jogar alatt, mérsékelt önkormányzattal 
birandnak. Ennek elérésével távol leendnek attól, hogy az 
orosz panslavismus általi absorptiot óhajtsák. Egy, és pedig 
nem csekély nehézséget keilend még csak legyőzni, hogy t. 
i. az annyira gyűlölt görög elem mellőzésével szervezzék 
hierarchiájokat, pedig még majd elegendő számmal leendnek 
oly egyének, kikre az egyházi, papi méltóságokat lehetend 
ruházni, szükségkép le kell folyni néhány évnek. A monas-
tiri szakadár érsek, Benedictos, olyan Shyllock-Harpagon-féle 
ember, ki roppant zsarolásokat vitt véghez, vizsgálat alá he-
lyeztetett, de megnyitván kincstárát — vagyonát 8 millió 
piaszterre becsülik — elérte azt, hogy az innét kiküldött 
vizsgáló exarchák ismét visszatérvén székhelyeikre, azt je-
lenték, hogy az érsek a báránynál is ártatlanabb. Hivei nem 
ezen véleményben voltak, és annak terjedett hire, hogy víz-
kereszt ünnepén tüntetni akartak, azért az infulás Croesus a 
kormányzóval és hatóságokkal, kik mindannyian tapasztal-
ták ő nagyméltóságának bőkezűségét, tanácskozmányt tar-
tott, és az ünnepnapon a vizszentelést meg is tartotta — 
3000 török katona jelenlétében, kik megjelentek, hogy az 
érseket — hivői ellen védjék, és föntartsák a jó rendet ! ! 
Nevezetes, hogy midőn a fönemlitett vizsgáló exarchák jöt-
tek, rendeletet hoztak magokkal, mely szerént Benedictos 
érseknek azonnal el kellett volna hagyni székét és a szent 
naumi zárdába vonulni, de bizony a hatalmas ur jobbnak 
látta maradni, és maga helyett a dibrai öreg püspököt kül-
deni számkivetésbe, mert érsekével egy kissé merészen talált 
szólani. A török tartományi hatóságok természetesen az ér-
sek javára tettek jelentést. Reményleni lehet azonban, hogy 
a ministeri um szigoruabb vizsgát fog elrendelni, mert ideje, 
hogy a bolgár hivek ily égbekiáltó zsarolásoktól megmen-
tessenek. A botrányok, mint a Courrier d 'Or ient egyik leve-
lezője irja, oly sürüek, és olyanok, melyek által a legtiszte-
letreméltóbb tárgyak a sárba rántatnak le. 

IRODALOM. 
„Die Kunst des Glaubons. Oder philosophische Vorbereitung 

um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 
deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 

(Folyt.) 

A h a r m a d i k k ö n y v , mely a hit eszközoiről és 
szereiről értekezik, ezeknek a hit irányábani fontosságára 
nézve Montaigne eme szavaival tájékoz : „emberi érveink és 
beszédeink hasonlók a nehézkes és önmagában élőt- és ter-
méktolen anyaghoz: az isteni malaszt az, moly azokba életet, 
alakot, érvényességet lehel." — A hitet ép ugy szerezzük 
meg, mint ahogy az bennünk gyarapodik, t. i. gyakorlás 
által. Bizonyos ugyan, hogy a hitnek tényleges gyakorlása 
hitprincipiumot feltételez : de hisz ezt már a hitindokokban 
és a hit szükségének érzetében birjuk, vagyis azon malaszt-
ban, mely bennünk a hitigény érzetét fölkeltette és mely a 
hitindokok figyelembevételére indított. „Azt mondjátok, nem 
érzitek még, hogy hisztek. Igaz. De a hit nem is a hit érzete. 
A hit érzete : a hit gyakorlásának gyümölcse. Gyakorlás ál-
tal lesz a megismert igazság érzett igazsággá, élménynyé, 

melynek valóságát Ízleljük, érezzük." Hitünk összes igazsá-
gait sajátunkká tehettük tanulmányozás által, — eszünk 
kitünőleg ismerheti, értelmileg birtokolhatja azokat : de e 
birtok csak elméleti birtoka az igazságnak, mely egyedül a 
tovább gondolkodás és tanulmányozás bármily szerencsével 
folytatott tevékenysége által is soha sem válik életté, de sőt 
e világnak oly számtalan csalfénye és hiu árnyékai között 
bizonyosan el is fog tünedezni. „Az igazság eleven, szemé-
lyes, átérzett birtokába kivánsz jutni, mely lelkedet világos-
ságával és lánghevével befogja, és az álmodozásból ébredésre, 
a szürkületből napvilágra vezessen ?" „ c s e l e k e d d az igaz-
ságot !" mint ezt az igazság maga mondja, kinek szavait 
őszinte meggyőződés soha meg nem hazudtolta. 

íme a hit eszköze egész átalánosságában kifejezve. Ez 
az, mit alább a külön kijelelt egyes eszközökben részletezve 
elénk ad, változatosan kiderit és egyúttal igazol. Különben 
e könyvnek tárgya az, mely a tulaj donképeni, szorosabb ér-
telemben vett, hit mesterségével foglalkozik, s melyhez az 
eddig mondottak mintegy előcsarnokul,' előkészítésül, szol-
gáltak. 

A hitnek legjobb, legbiztosabb eszköze, 1-ör a gyónás. 
„Ez azon eszköz, melyhez utóvégre is hozzá kell fognunk 
és melyhez folyamodni soha sem idő előtti dolog. Ettől semmi 
más hiteszköz föl nem ment; és ez az, mely a többi vala-
mennyihez az utat egyengeti. Mert, hogy a mennyei ajándék 
lelkünkbe szállhasson, ezt kell mindenek előtt kitisztogat-
nunk, mint Bossuet mondja, „tisztitsd k i az l s t on templomát." 

Ismeretes dolog, hogy a kereszténység terjedésének 
kezdet korában, az üldözések korszakában, a megtérések 
legtöbbnyire rögtöniek voltak „Sanguis martyrum semen 
christianorum." Igy lett a pogány világ kereszténynyé. „De 
arra talán ltevesbbé figyelünk, hogy ez ma is igy szokott 
történni; hogy ma is, mint akkor, mindennap lesznek hi-
vőkké hitetlenek egy pillanat alatt, még podig erősen és min-
denkorra. Sokszor mennek olyanok, kik nem hisznek vagy 
legalább haboznak s a hit érveit, bármily erősek legyenek 
azok, elégteleneknek találják, a hitigény nyugtalanságaitól 
zaklatott kebellel a vallás szolgájához, hogy jól átgondolt 
és gondosan előkészített nehézségeiket előadják. Kétkedve 
kérdezőkkint jöttek, és megtért bünbánókkint távoznak. Mi 
történt? Talán győzelmesen vitatkozott a vallás szolgája s 
érveikot megdöntötte, kételyeiket eloszlatta? Nem. Ettől 
ugyan nem vonakodott ; hanem tapasztalásból ismervén az 
emberi szivet és a szentség erejét, előbb, mintsem azt tenné, 
a töredelem szontségéhezi járulást ajánlotta. Erveik előtt gyó-
násukat, értelmök nehézségei előtt, szivük hibáit hallgatta ki ; 
lelkükre Krisztus vérének, érdemeinek, helyrehozó erejét 
szivárogtatta le, — s csak ezután tudakolá ellenvetéseiket. 
Ellenvetések? Nincsenek többé. Az érzett igazság, a kien-
gesztelődött sziv, a visszanyert lelki szabadság, a kebelbo 
visszatért igazság és béke könyei elmosták azokat ! Példákat 
hoz fel. — E tünemény igen gyakori, mondhatni mindennapi 
s csak nyilvánosságra jutása ritka, esetleges . . . fontossága 
pedig igen nagy és megszívlelésre méltó : mert „mi kell több 
mint a világosság, hogy a vakot meggyőzzük ?" Sokan azon-
ban nem bir ják o dolgokat felfogni és ellentmondanak; mert 
nem tudják hogy vakok s csak annál látóbbaknak vélik ma-
gukat ; hasonlólag a nagyot hallókhoz, kik folyvást arról pa-
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naszkodnak, liogy mások nem elég hangosan szólanak. E csa-
lódás kivált azoknál fordul elő, kik különben műveltebbek s 
az ugy nevezett felvilágesodottak közé tar toznak ; mert ilye-
nek csak annyival inkább biznak saját belátásuk erejében és 
semmikép nem engedhetik meg, hogy a természetfölöttiekben 
j3 eszük mindent át ne értsen. Innét van, hogy e tekintetben, 
melyben mindannyian többé-kevésbbé vakok és betegek va-
gyunk, a müveitek rendesen kevésbbé alkalmasok az igazság 
befogadására mint az együgyűek ; mert vakságuk elfogult-
sággal, betegségük elbizakodottsággal párosul. Nagyobb tu-
datlanságban sinlődnek kórállapotukat illetőleg s kovesbbé 
érzik mint az együgyűek, hogy orvosra van szükségük. 

De hisz a hit Isten ajándéka s használhatjuk-e a hit esz-
közeit, mielőtt a hitet magát e lnyer tük? Igaz a hit a j á n d é k ; 
de kölcsönös ajándék. Ajándék, melyet Istentől kapunk, de 
egyszersmind ajándék, melyet Istennek a d u n k ; nem szenve-
dőleges valami, hanem cselekvőleges. — S azért ne mentege-
tőzzünk folyvást azzal, hogy a hit a jándékát el nem nyer tük _ 
s ne használjuk ezt ürügyül a hit eszközök mellőzésének ki-
mentésére. Mert, ha abból, hogy a hit a jándékát nem b i r juk 
azt akarnók következtetni, miszerint reá várnunk kell : ugy 
talán soha sem jutunk annak birtokába. Mert hogy ez meg-
történjék, arra nem csupán az kivántatik meg, hogy Istentől 
nyujtassék ; hanem egyszersmind, hogy általunk elfogadtas-
sák és megőriztessék. — Különben nem adta-e Isten a hit 
a jándékát : őseinkben, keresztény származásunkban, a ke" 
resztségben ? Nem nyujtotta-e azt gyermekkorunkban : a bér-
málás-, a töredelem az oltári szentségekben — s később a 
házasságban ? 

Es ezen kivül folyvást és az élet minden pillanataiban 
annyi benyomások, és megindulások, intelmek és óvások, a 
malaszt külső és belső jelei és sugalmai által , melyeket csak 
követnünk kelle vala ? A dolog tehát egészen raj tunk múlik, 
s ép az mit mentségül hozunk fel, — a hit hiánya, — vádol 
bennünket. — Az igazat bevallva nem is a hit az minek hij-
jával vagyunk. Mert, eltekintve egyes, szerencsére igen gyér 
apostasiáktól, melyek Isten és a lélek között mindenkorra 
örvényt hasítanak ; mindaz amit hit tekintetében kaptunk, 
tényleg bennünk létezik, csakhogy beiszapolva, szunnyadva, 
megmerevülve — de nem kihalva. Ugy, hogy épen nem cse-
lekszünk mintha a hitet elevenen birnók, — és használjuk 
az eszközöket, melyek a lekötött hiterőt lendületre segitik, a 
hitélet functióira képesitik ; — és melyek közöl, mint mon-
dók, első és leglényegesb a töredelem szentsége. — E keresz-
tény intézvény, a természetes ész és morál szempontjából 
tekintve is felette ajánlatos — philosophicus dolog. A pogány 
bölcsek jobbjai, Plato, Socrates ismerték és ajánlották mint 
természetes erkölcsi diaeteticus szert „Init ium est Salutis no-
tifia pecca t i . . . . Vitia sua confiteri Sanitatis indicium est. Ex-
pergiscamur ergo, ut errores nostros coarguere possimus" 
(Seneca epist. 53.) De tud juk egyszersmind, hogy e szernek, 
csupa természetes alapon, merő bölcseimi szempontból mi 
silány eredménye volt. Több kellett hozzá, hogy az valóban 
hatályos eszközzé váljék. Szükséges volt : hogy azt a keresz-
ténység megalapítva és bámulatos eredményeivel együtt tett-

leg meghonosítsa ; hogy az erkölcsi törvény élénkittetvén, hi-
báink és vétkeink mivoltának teljes öntudatára jussunk : 
azonfelül természetfeletti erényre volt szükség, hogy e tör-
vény iránt szeretettel eltelve annak gyakorlására lelkesüljünk ; 
s végre a bűnbocsánat engesztelő hatalmára, mely az örök 
igazságnak elégtételt szolgáltatván,számunkra a bünelengedés 
reményének biztos zálogát nyújtsa. — Mindez megvan a 
katholikus gyónásban. E z a legjobb szer, — a hitnek legbiz-
tosabb eszköze. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A szilasi m a g y a r község határtalan és örökös hálá-

já t fejezi ki a haza szine előtt m. B o n n a z Sándor csanádi 
püspök urnák, ki a szilasi magyar néptanoda fölépítésére 
legújabban 1000, az ottani tanító segélyezésére pedig 40 frtot 
kegyeskedet t ajándékozni. 

— Z a l k a János győri püspök ö mlga a mult napok-
ban a szabadhegyi iskolát szerencséltette látogatásával, hol a 
gyermekeket huzamosb időig különféle tárgyakból kérdezget-
te, s teljes megelégedését nyilvánítván a gyermekek előmene-
tele fölött, a szorgalmas és buzgó Dobrovics István ottani 
tariitót elmenetekor kitüntetőleg megajándékozta. (Gry. K.) 

— Bajorország és vele az összes művészet gyászol I . 
Lajos k i rá ly elhunyta fölött. A Münchenben tar tot t gyász 
isteni-tisztelet alkalmával Döllinger tar tot t beszédet, melyben 
a többi köz t a boldogult vallásosságáról szólván m o n d j a : „A 
vallási oktatást ő a legtisztább, a legigazabb forrásból merí-
te t te , tudnillik az eredeti nyelven olvasott szentírásból. 
Csak néhány évvel ezelőtt magához hivatott engem, hogy 
különféle kérdéseket tei-jesztene előmbe a hitről. Kezembe 
adta az uj-szövetség görög szövegét, a könyv igen el volt 
használva, és kért, hogy fejteném meg neki a kijelelt homá-
lyosabb helyeket." — A szentatya, k i áldását küldötte a hal-
dokló fejedelemnek, értesülvén annak haláláról, részvétirarot 
intézett I I . Lajos bajor királyhoz. — Kölnben is tar ta tot t 
gyász isteni-tisztelet az elhunyt bajor királyért, mint ki igen 
sok jótéteménynyel halmozta el az ottani dómot, különösen 
pedig azon oknál fogva is, mivel a Dunin- és Droste-féle ügyet 
minden kath . fejedelmek közt leginkább ő karolta föl. 

— A párisi Notre-Dame-templomban néhány nap előtt 
avattatott föl az óriási orgona, mely a templom nagy összegbe 
került kijavíttatása müvének méltó koronájául tekinthető. A 
gyönyörű művön Cavaillé-Coll 5 évig dolgozott, és egyike a 
világ legnagyobb orgonáinak. Sajnos, hogy a fölavatás ünne-
pélye alkalmával a tolongás által még a templomban is oko-
zott z a j miatt a legjelesb mesterektől kezelt orgonának hang-
jai nem voltak egész mérvben élvezhetők. 

— Az u j angol premier, Disraeli zsidó, nagy taps k ö z t 
foglalta el helyét a parlamentben. Ezen alkalomból az „Unita 
Cattolica" előszámlálja az angol premiereket Pittől kezdve 
egész Disraelig, kinek azután ily nyilatkozatát említi föl : 
„Minthogy Európának egyik fele egy zsidót imád, tudnillik 
Rothschildot, a másik fele pedig egy zsidónöt, Rachel szí-
nésznőt, igen csudálatos, hogy az imádók mégis ki tünőbbek-
nek t a r t j ák magokat az imádottaknál." E r r e megjegyzi az em-
iitett lap, hogy az imádók e sokaságán kivül Európának nagy 
része sem Rothschildot, sem Rachelt nem imádta,hanem alázat-
tal csókolta a szentatya lábait, és ezt dicsőségének is tartotta. 

Szerkesztői tudósitás. % ' 
G r á t z b a : Nem kapható. .. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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T A R T A L O M : A legújabb magyar szentírásról. — Az 
egyház és a polgárosodás. — Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A legújabb magyar szentírásról. 
(Folyt.) 

A sokszor emiitett 1822-ki pozsonyi zsinat ősz 
atyái körében az akkori herczeg-prímás R u d n a y 
mellett egy fiatal áldozópap forgolódott, kit vidám 
élénksége, megnyerő szép külseje, nyájas, előzékeny 
társalgási modora, s e mellett alapos képzettsége és 
munkabíró tolla a közkedvesség méltó tárgyává tett. 
E fi?,tal pap élénk figyelemmel kisérte a zsinati tár-
gyalásokat, s ezek közöl legmélyebben az hatotta 
meg szivét, mely a szentírás ú j átdolgozását vitatta. 
Mint egy második ifjú Sámuel, lelkesedéssel őrzötte 
és ápolta kebelében a szent tűzet, nem egy két évig, 
hanem mi annak tartósságát legjobban jellemzi, élete 
legszebb részin, hosszú harmincz éven át, mig csak 
alkalma nem nyílt a híven őrzött szent tüzet lángra 
lobbantani, a szép szándékot tettleg foganatosítani. 
Ezen ifjú áldozópap a kath. magyar Sionnak most 
köztiszteletben álló agg Simeona, B a r t a k o v i c s 
B é l a volt. Alig foglalta el Egerben főpásztori szé-
két, első gondja a szentírás új átdolgozására irányúit, 
mire minden módon alkalmas egyént keresett. Én, 
ki életem arany-korszakának azon éveket tekintem, 
melyeket ezen apostoli tisztes agg mellett tölteni 
szerencsés voltam, édes elérzékenyüléssel láttam s 
hódolva csodáltam benne a naponkint fokozódó lel-
kesedést, melylyel e szent ügy iránt viseltetett, s ha 
valahonnan felszólítására valami fordítási próbát 
küldöttek, azt velem atyai örömmel és kegyességgel 
közlötte. De ki merte volna könnyedén e nagy ten-
gerre bocsátani törékeny sajkáját? ki mert volna 
hirtelen vállalkozni a nagyszerű, egy egész életre 
való, sőt több életre is elegendő munkára? főleg 
miután az előbbi próbák csekély sikere méltán meg-
döbbenthette még azt a vakmerőt is, ki a szent tárgy-
hoz az elbizottság sarujában mert volna közeledni. 

A többek által beadott próbák között végre én 
is bátorkodtam egyet bemutatni Mózes I. könyvé-
ből, minek eredménye atyai fölhivás, főpásztori pa-
rancs lett ; s hogy igazolva legyen ez esetben is Dá-
vid király ama mondása (8. Zsolt. 3.), hogy Isten a 
kisdedek és csecsemők szája által viszi véghez a di-
cséretet, és sz. Pál szerint, a világ erőtleneit választja 
sokszor az erősek megszégyenítésére (Kor. I. 1, 27.), 
— a fiúi engedelmesség hódolatával, ifjúkorom lelke-
sedésével fogtam a nagy munkához ; Isten a hamar 
ellobbani szokott lelkesedéshez megadta a kitartás 
kegyelmét is. Tíz év alatt sikerült Káldi nyomán az 

•egész szentirást átdolgoznom, felét Egerben, felét a 
Hortobágy melletti magányomban, a szőke Tisza part-
ján levő szép plébániámon. Erre az apostoli szék 

H*. >1 kinevezett bírálók vizsgálata következett, kik 
között L o n o v i c s érseket azon hálás kegyelettel 
kell említenem, melylyel az if jú Tóbiás az őt nagy 
útján kalauzoló Ráfael angyal vezérletét köszönhette ; 
mert ha ez átdolgozásnak van némi becse, azt legna-
gyobb részben Lonovics érsek mintegy hatvan ivre 
menő s minden csekélységre kiterjeszkedő biralatá-
nak kell a legmélyebb hálaérzettel tulajdonitanom, 
s szent emlékét e tekintetből is különösen áldanom. Az 
apostoli birálók észrevételeinek egybevetése és alkal-
mazása után a nagymű sajtó alá adatottEgerbens négy 
év múlva teljesen megjelent ily czimalat t : „Az ó- és 
új-szövetségi szentírás a vulgata szerint figyelemmel 
az eredeti szövegre. Káldi György fordítása nyomán, 
jegyzetekkel átdolgozva. Az apostoli szék jóváhagyá-
sával. Egerben 1865-ben . . . " tehát épen azon évben 
midőn az e müvet létesítő érsek-maecenás aranymi-
séjét tartotta, mire nézve érzelmét ily szépen fejezte 
ki a nagy mű előszavában: „Áldozópapságom ifjabb-
kori élményeinek egyik legédesebbje azon szerencse, 
melynél fogva az emiitett pozsonyi zsinat tanácsko-
zásainak s igy a szentírási forditás ügyében hozott 
határozatának is személyes tanuja lehettem. Hálát 
adok Istennek, hogy most, midőn félszázados áldozó-
papságom ünnepét megtartanom engedte, — kezet 
fogra a Szent-István-társulattal — a többször érin-
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tett zsinati határozat foganatosításához, s igy az e 
részben érzett köz-szükség pótlásához némileg járul-
hattam". 

Az érsek-maeeenás tizezerötszáz példányban adta 
ki az ú j szentirást, s e tekintélyes szám legnagyobb 
részét a Szent-István-társulat részvény-könyvül osz-
totta ki és osztja országszerte tagjai között, — ujabb 
tettleges czáfolatául ama számtalanszor megczáfolt, 
mégis számtalanszor ismételt bal véleménynek, mintha 
a kath. egyház a bibliát elzárná híveitől. Igaz ugyan, 
hogy a fölvilágositó jegyzeteket sürgeti, a mint hogy 
az ú j szentírás is jegyzetekkel adatott ki ; de túl van 
már azon a bibliának minden elfogulatlan barátja, 
bármily felekezetű legyen is, hogy a tudománynak, 
a kritikának ezen igényét, sőt követelését, az érthe-
tőségnek ezen szükséges kalauzát, fölöslegesnek, 
szükségtelennek vagy épen veszedelmesnek tartsa. 

Az új szentirás igénytelenül, minden zajos kür-
tölés nélkül jelent meg, és osztatott ki és osztatik... 
mert hiszen nem is akart az áloe lenni, mely száz 
évben egyszer virágzik, hanem a mindenkor szüksé-
ges búzavetés akart lenni, minek azt maga a biblia 
isteni tárgya, a Megváltó jellemzé, midőn mondá 
egyik példabeszédében: a mag az Isten igéje. 
8, 11.) 

A kathol. lapok egyszerűen csak tudtul adták 
a mű megjelenését, csupán a „Religio" czimü lap 
mutatta be a szentirás I. füzetét megjelenésekor rö-
vid de melegebb ismertetéssel. Ezenkívül a mü teljes 
megjelenésekor az akkor győri püspök, most eszter-
gomi é r s e k S i m o r J á n o s ő herczegségemutatta be 
azt örömmel papságának, Rákoson 1865-ki oktober 
23-án XVII. sz. alatt kelt főpásztori tartalomdús le-
velében, egyszersmind a szentírásról s annak olva-
sásáról gazdag tudományosságának megdönthetlen 
érveivel adván főpásztori intelmet és utmutatást *). 

*) Quae dudum (igy kezdődik e főpászvori levél) a ple-
risque magno desiderio expetebatur nova sacrorum bibliorum 
in linguam vernaculam translatio, aut certe versionis a R. P. 
G e o r g i o K á l d i societatis Jesu sacerdote olim adornatae 
nova recensio : eam demum ad exitum feliciter deductam et 
typis Agriensibus nitide procusam, juris publici factam esse, 
Ven. Clero nostro gratulantes signifieamus. Editio haec ad 
mentem S. Congregationis Indici praepositae (Decret. 13. 
junii 1757.) annotationibus e sanetis Patribus et commenta-
riis doctorum eatholicorum desumtis instrueta, approbatione 
item S. Sedis Apostolicae munita, in aeceptis referenda est 
Excssmo ac Rsmo Archipraesuli Agriensi, qui tot jam titulis 
de re literaria, praesertim patria, praeclare meritus, operi 
liuic perficiendo vulgandoque sumtus profusa liberalitate sup-

Ezt megelőzve, a II. füzet megjelenése után B a 11 a g i 
M ó r t . tagtársunk egy nagybecsű értekezést tartott 
e tárgy fölött akadémiánkban, mely" a „Nyelvtudo-
mányi közlemények III. kötetének 1. és 2. füzetében 
ily czim alatt jelent meg : „Tanulmányok a magyar 
biblia forditások körül." Kétszeres érdeket kölcsön-
zött e tartalomdús értekezésnek, hogy azt egy szak-
avatott tudós, a keleti nyelvekben teljesen jártas 
férfiú tartotta, ki a bibliaforditás nehézségével maga 
is megpróbálkozott, 1840 — 1. évben adván Mózes öt 
könyvét magyar fordításban a héber szöveggel együtt. 
T. tagtársunk szóban forgó értekezése a protestáns 
bibliafordításokat vette ugyan főfigyelembe, különö-
sen pedig K á r o l y i Gr á s p á r fordítását tűzte ki 
bírálata vagyis inkább kemény ostorozása tárgyául, 
mint „a kinek (ő szerinte) irálya nem tanulmányo-
zott, parlagian magyar, de azért mégsem természe-
tes; nem feszesen az idegen szöveghez alkalmazkodó, 
mégsem szép, mert hangarány és kifejezési szabatos-
ság nélkül áradozik. Nyelvezete a közbeszéd színvo-
nalán ritkán emelkedik feljebb, és ott is ugy forgo-
lódik, hogy meglátszik, mikép formáról, nyelvcsin-
ről tudata sincs : told, fold, változtat az eredetin, hogy 
ennek tartalmi mását adja, nem is sejtvén azt, hogy 
irodalmi műnél a forma átváltoztatásával neme is vál-
tozik ; mást mond, mert máskép van mondva stb. *). 
T. tagtársunknak ezen aristarchusi szigorral szán-
déka az volt, hogy „megmutassam (úgymond érte-
kezése végén) hol állunk, és töredékes jegyzeteimmel 
figyelmeztessek arra, hogy Károlyi Gráspár biblia-
forditása minden később tett igazitások után is, nem 
mondom a tudomány, de csak a közönséges élet leg-
szerényebb igényeinek sem felel meg . . . . Hogy az 
egyház, melynek a biblia legszentebb kincse, tudja 
meg, mi a teendője, és ne késsék mindent megtenni, 
hogy a hiányt, melynek tovább tartása pironság 
nélkül nem lehető, minél elébb pótolhassa." **) 

Azonban szakértő t. tagtársunk nagy örömemre 
a kathol. bibliafordításokra is kiterjesztette becses 
figyelmét, s az előre bocsátott összehasonlítások után 
a legújabb fordításról igy fejezte ki véleményét : 
„Tárkányi forditása legszólóbb tanúság arról, hogy 
nyelvünk Heltai ideje óta mennyire fejlett, mennyit 

peditavit ; quo quidem pacto, cum novum immortali nominis 
suae gloriae monumentum posuit; tum spirituali populorum 
commodo egregie consultum ivit, omniumque animos insigni 
gratitudinis officio sibi devinxit. 

*) Nyelvtudót. Közlemények III. köt. 70. lap. 
**) Nyelvtudót. Közlemények III. köt. 189. lap. 
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nyert szókincsi szabatosságban úgy, mint szerkesz-
tési könnyüség- és hajlékonyságban; de Tárkányi 
szabályzóit előadású nyelve, könnyű folyású irálya 
modern színezetű, s épen azért nem arra való, hogy 
az ó szövetség ódon egyszerűségét vagy az új szö-
vetség egészen sajátos nyelvezetét luven visszatük-
rözze" *). 

Megdöbbenve olvastam munkálatomról a szak-
tudós férfiú ezen véleményét, nem mintha féltem 
volna a kritikától, melyet az irodalom okvetlenül 
szükséges köszörűjének s útbaigazító fáklyájának 
tartok, és azt tartom, hogy a ki a kritikától fél, az 
közönségesen kritikán alul ir hanem megdöbben-
tem azért, hogy talán nem vettem lelkiisméretesen 
számba az ide is teljesen alkalmazható horátiusi 
intést: quid valeant humex-i, quid ferre recusent? 
talán vakmerően, tiszteletlenül, hivatás nélkül köze-
ledtem és fogtam a szent tárgyhoz ? talán a nagy 
érsek-maecenásnak nagy áldozatát meghiúsítottam ? 
talán egy hivatottabb munkásnak kedvét szegtem, 
s egy jobb mű megjelenésének útját vágtam V min-
denek fölött pedig, hogy talán nem voltam méltó 
kegyelettel azon tiszteletre méltó tekintély iránt, 
melylyel a jó öreg Káldit két századon túl megbe-
csülte a közelismerés egyházamban és irodalmunk-
ban? kiről maga ezen szigorú tagtársunk is, nyom-
ban Károlyi Gáspárról fönebb idézett ostorozása 
után, igy nyilatkozik : „ K á l d i öntudatos műgond-
dal fordit; keze alatt a nyelv elveszti merevségét és 
könnyű szerrel simúl az idegen észjáráshoz ; az előtte 
szokásban volt körülirásos modor, a fogalmakat in-
kább leiró mint jelző kifejezésmód nála eltűnik, s 
ezáltal a beszéd szintúgy nyer érthetőségben mint 
szabatosságban ; nyelve oly könnyű folyású, hogy 
az olvasó észre nem veszi, ha itt-ott idegenszerű for-
dulatot lop be a magyar beszédbe, és néhol oly szó-
lást tesz kelendővé, mely nem egészen igazolható. A 
tökély e fokára azonban Káldi csak lassan fejlődve 
jutott el, s épen ez teszi birtokunkban levő kéziratát 
oly nagybecsűvé, hogy módot nyúj t e fejlődés me-
nete tanulmányozására" **). 

(Folyt, köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Folyt.) 

Ezek a kereszténység működésének eredményei az 
egyéni öntudat nemesitése iránt, de nem kevesbbé fényesek 

*) U. ott. 71. lap. 
**) U. ott. 70. lap. 

azok, melyeket az összes társadalmi lét és ennek intézményei 
körül szerzett, midőn a nyilvános, közös, keresztény erkölcs-
tant megalapitotta. 

Tagadhatatlan, hogy az igazságnak, még most is, még 
a megváltás után is számos, hatalmas ellenségei vannak, hogy 
a jó csak folytonos küzdés közt érvényesítheti magát még 
most is, mert hiszen emberek maradtunk a megváltás után 
is, minden gyengéink és fogyatkozásainkkal, a legundokabb 
elvetemedés csiráit rejtve keblünkben, s nem rettenve vissza 
még a legnagyobb gonosz tettektől sem; — emberek marad-
tunk s épen ezért reá sütjük a legnemesebb elv-, a legma-
gasztosb eszményre is véges, hibás lényünk bélyegét; — 
de annyit mégis eredményezett a keresztény eszme, mely szi-
vünkben honol, hogy a gonoszt, mint olyant fölismerjük, és 
hogy van nyilvános öntudat, van erkölcsi közérzület nemünk-
ben, mely a vétket elitéli és kárhoztatja, hogy többé ne mer-
jen, mint valami jogosan létező tény föllépni, hanem elbúj-
jék, kerülve a napfényt, a világosságot. — Ellenkezőleg a 
pogány korban : ott a fajtalanság, az erőszak, a kegyetlenség 
s a legridegebb önzés, mint meg annyi idő-szontesitetto tény 
létezett, sokfélül még vallási, bölcsészeti és állami nézetek, 
szokások és törvények által helybenhagyatva, sőt támogat-
tatva.1) 

' ) Ha igaz, hogy a nő társadalmi állása az illető nép műveltségi 
ál lapotának egyik ismerve, akkor az ó-kor log classic usabb népe, a gö-
rögök, igen sötét szinben tűnik föl előttünk, mi által egyszersmind vilá-
gosan bebizonyul, hogy a tudományok akár minő terjedelmes anyag i 
kifejlettsége nem képes a szellemet, a szivet oly mérvbeu nemesíteni, mint 
azt a kereszténység tévé. Aristotelesből tudjuk, (Poli t . I , 1, 5.) mily bá-
násmódban részesült a görög nő, és Cicero tanúsít ja, (de rep. I I I , 7.) hogy 
ez azon téves fogalomból származott, mely a nő természetéről ál talánosan 
uralkodott, és mely káros befolyását a házassági élotre is kiterjesztet te. 
Mert épen azon kevés tisztelet, melyben a házassági viszony részesült , 

Xonopli. De Republ . Laced. c. 1 ; Aristot. Polit. II, 2 ; Xenoph. Memo-
rab. II, 2 ; Oecon. c. 3 ; Tertullian, Apolog. c. 39.) eredményezé, hogy a 
házassági hűség fogalma egészen ismeretlen volt, — „szeretőket a mula t -
ság kedveért t a r t u n k " — igy Demosthenes — „ágyasokat a testi gyönyör 
miat t , és foleséget, hogy törvényes gyermekeink legyenek ; továbbá, 
hogy a házasságtörés csak a nőnél t a r ta to t t bűnnek és az elválás amily 
könnyű, ép oly gyakor i is volt, minek ismét nem lőhetett más eredmé-
nye, mint a családi és következőleg a társadalmi viszonyoknak legmé-
lyebb alapjaiban való megingatása ós fölforgatása ; (Cic. Qu. Tuséul . 
4, 34. Neaer. Orat . Attic. V, 578 Sallust . De bello Catil . c. 13 ; Hiero-
nym. ep. 77 ; August . Serm. 224 ; Senec. Octav. c. 34.) Troplong, „L' in-
fluence du Christ ianisme sur lo droit civil des Romains" czimü munká-
jában igy nyilatkozik : „igen jól ismerem mind ama szép jellemvonáso-
kat,, melyek által Porc ia és a Gracchusok anyja ki tűntek, de igen csa-
latkoznánk, ha e nemes alakokban a romai nők példányképeit vélnök 
látni . liacchus papnőinek összeesküvése, a legközönségesebb szemérem 
amaz arczátlan megszegése, a szemtelen házasságtörések és szám nél-
kül i elválások, az erkölcsi hanyatlás, molyot a történetírók, bölcsészek 
és költők oly é lénken ra jzolnak, s mely ar ra kényszerité Augus-
tus i , hogy állami törvényokben keresse azon óvszert, melyet a család 
törvényei többé nom szolgáltattak — mindez egészen más, de sokkal 
hitelesb fogalmat n y ú j t nekünk a romai társadalom belállapotáról. — A 
régi germánoknál a feleség pénzen vásároltatott meg, ezáltal tulajdonává 
vált , molylyel korlát lanul rendelkezhetett el annyira, hogy szabad tet-
szése szerónt, meg is ölhette. Ha Tac i tus mindamellett a germánok tár-
sadalmi ós vallási viszonyait dicséri, ugy ez, eltekintve attól, hogy aligha 
mint szemtanú beszél, (Horrmann, Loitf. der röm. Lit t . 99 I ; Baumstark, 
Eos, 3804, 39 1 ;) - még onnan is magyarázható, hogy érdekében feküdt 
az aránylag erkölcsös barbárokat s a j á t földiéi rovására magasztalás, 
mire nézve Balmes „Protest , és Kathol. vonatkozással az európai polgá-
rosodásra" cziinü munká jában (Pest, 1865, a pesti növ. papság irod. isko-
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létünkön, ennek minden egyes ágában és mozzanatában 
nyilvánul. Családi viszonyaink, a tekintély fogalma egyrészt, 
az egyéni szabadságé másrészt és végül összes közjogi elmé-
letünk: mindez keresztény eszméken alapszik, melyek tör-
ténelmi fejlődését és tényleges állapotunkat tekintve, állami 
életünknek még mai nap is érvényben álló alapját képezik ; 
mely összefüggés még jelenleg is csak másodlagos, aláren-
delt kérdésekben lazult meg némileg. — Az egyház volt 
azon hatalmas tényező, mely Europa chaoticus viszonyait, a 

Iájának kiad.) 275. I. ekként nyilatkozik : „Midőn Tacitus a germánok 
társadalmi állapotát leírja, nem szabad elfelednünk, hogy az erkölcsrajz 
némely vonásai tán kissé igeu is erősen vannak szinezvo, ami, ha tekin-
tetbe veszszük Tacitus gondolkozásmódját, kit az ő korában a romaiak 
közt uralkodó iszonyú erkölcsi romlottság aggasztott és elkeserített, 
egészen természetesnek tűnik föl. A házasság szentségét a germánok 
közt fönséges vonásokkal festi ugyan, de kinek figyelmét kerülhoti ki, 
hogy e rajznál a romai nőket tartotta szem előtt, kik, mint Senoca 
mondja, éveikot nem a consulok hivatalváltozása, hanem férjeik sokasága 
szerént számíthatták ? Azon nőket, kik minden szeméremből kivetkőzve; 
a legbotrányosabb kicsapongásoknak adták át magukat. — Könnyen 
fölismerhetni, hová irányul Tacitus fájdalmas pillantása . . . mi Juvenál t 
gúnyolódásra ingerelte és satyrái fulánkját élesítette, az Tacitusban méltó 
boszankodást gerjeszte és komoly érzületét szigorú dorgalásra ragadá." 

Mily megvetéssel viseltetett a görög a nő iránt, azt a költök nem 
egy helye bizonyítja ; (Hesiod Tlieogon 584, 589 v. ; Aosch. Sept. c. 
Th. v. 165, 169, 172), — mig Cato — Tit. Liv. Hist. 34, 2. — a nőkről, 
midőn a. u. 557. Kr. e. 195. arról folyt a tárgyalás, valljon eltöröltessék 
a lex Oppia, mely a puni háború okozta inség alkalmával hozva, meg-
til tá a nőknek dus ruházatot, és ékszert viselni, és a városon belül ko-
csin menni, igy nyilatkozik : „Date frenos impotenti naturae, et indomito 
animali, et sperate ipsas modum licentiae facturas, nisi vos faciatis — 
Cato t. i. ellenezte a törvény eltörlését, és az akkori nagy zavar fölött 
sajnálkozva, ezeket mondja : „sí in sua quisquo nostrum matrefamilias, 
quirites, ius et maicstatem viri retinere instituisset, minus cum univer-
sis foeminis negotii liaberemus — a „majostas virorum," szóval szem-
ben a nők csak mint „sexus imbecillis, lovis, impar laboribus" említtet-
nek. (Gaj. Instit . 1,144, 145 ; Troplong i. h.) — A gyermekeket illető-
leg a lex duodecim tabui. 4. része többi közt ekként rendolkezik : Pater 
insignem ad deformitatem puerum cito necato" és Senoca, De Ira I, 15 
ezeket mondja : Liberos, „si debiles monstrosique sunt, mergimus," mi 
ismét ama jogi tételnek következetes folyománya, „Infans homo nondum 
est." — A germánoknál az apa hasonló hatalmat gyakorolt gyermekei 
fölött. (1. Wilda, Strafr . d. Germ. 725. 1. és Kemble, Die Sachsen in En-
gland I, 161.) — Legmélyebben megalázva látjuk az emberi méltóságot 
a rabszolgákban ; „omnia in servum licent" mondja Seneca, (Clement I, 
18 ;) Tacitus pedig Annal. 14, 42 olbeszéli, hogy, midőn valami Pedarius 
Secundus egyik rabszolgája által meggyilkoltatott, és a tettes ki nem 
derittethetvén, az egész 400 főből álló szolganép „ex vetere more" halálra 
vitetett , hogy akkor a nép föllázadt, minthogy annyi ártatlan ember ha-
lálát sajnálta és meggátolni akarta. E jó szándéka meghiusult, mert 
Caesar azon utczákat, melyeken a halálra itéltok a vesztőhelyre vonul-
tak, katonákkal mogszállotta. — Ezen alkalommal C. Cassius, a régi 
törvényt, mely egy meggyilkolt háziúr valamennyi rabszolgájának kivé-
geztetését parancsolta, védvén, ezeket mondá : „Suspecta maioribus no-
stris fuere ingénia servoruui, etiam cum in agris aut domibus iisdem ua-
scerentur, caritatemque dominorum statim acciperent, . . . . colluviom 
istam non nisi metu coercueris." — Halljuk Senecát — de Ira I I I , 40 : 
. . . Augustus cum coenaret apud Vedium Pollionem, fregerat unus ex 
servis eius crystallinum ; rapi eum Vodius iussit, nec vulgari quidem 
periturum morte : „muraenis obiici iubebatur, quas ingontes in piscina 
continebat." — Lakomák alkalmával egész éjjelen át éhen s szomjau 
kellett fölszolgálniok, és ha az idővel megöregedvén, hasznát velietet-
lenné vált a rabszolga, akkor az éhhalál volt bizonyos sorsa, mert az öreg 
szolgát a háztól egyszerűen el szokták kergetni, mint ezt maga Cato 
is tette. 

népvándorlás eme sötét emlékű maradványait rendbe szedé, 
mire őtet jól fegyelmezett belszerkezete kitűnően lcépesité ; 
az egyház volt ama fénylő központ, ama világitó torony, mely 
köré világrészünk vad népei csoportosultak, ahonnan a va-
lódi keresztény polgárosodás eszméi és elvei mindinkább na-
gyobbodó körökben terjeszkedtek, és egy letűnt világ mű-
veltségi eszközeinek teljes öntudatos birtokában ismét az 
egyház volt az, mely teremtő alkotó szellemének hatásával 
uj állami és társadalmi rendet alapított meg Európában, 
összes, addig ellenségesen egymással szemben álló törzseit 
egy nagy keresztény nép-családba összegyűjtvén.2) 

(Vég. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
N.-VÁRAD, mart. 10-én. Azon magasztos vallási moz-

zanatokat szándékom jelenleg némi vonásokban ecsetelni, 
melyek városunkban egy rövid hónap eltelte alatt, különben 
is hitélet-dús egyházunkban, előtérbe jutván, lelkünket Iste-
nünk, hitünk egyházunk iránti szent szeretetre, buzgóságra 
serkenték, heviték, gyulaszták. Ilyen volt először febr. 2-án 
a várad-olaszi plébánia templomban történt beigtatási diszes 
ünnepély. Az előbbi hitbuzgó plébánosnak ugyanis: ft. Tre-
leczky József ő ngygnak bokros érdemeinél fogva a n.-váradi 
székesegyházi kanonokságra s egyszersmind a papnövel-
déi fökormányzóságra történt előléptetése folytán az olaszi 
plébánia megürülvén, f t . P a l o t a i László ur, több éven át 
szentszéki jegyző, közkedvességü egyházi férfiú neveztetett 
ki plébánosnak jan. 7-én kegyelmes püspökünk által a hivek 
nem kis megelégedésére. Ki is febr. 2-án tartá buzgó hiveire 
nézve minden esetre fontos beigtatási ünnepélyét. Fontosnak 
mondom az ily beigtatást, mert tudjuk, hogy a jó lelki pász-
tor kétszeres áldás a népre nézve, ha letett szent fogadása 
szerint iparkodik roppant felelősséggel összekötött hivatalát 
Jézus szellemében s tana szerint minden tekintetben betölteni. 
— A beigtatói tisztet püspöki megyénk egyik jeles papja, az 
országosan ismert Hoványi F. ő mlga mint székes egyházi 
föesperes végezte: mondanom sem kell, mily, az ünnepély-
hez méltó jeles beszédben ecseteié a lelkészi hivatal méltósá-
gát és kötelmeit, átadván a plebánosi hatalom jelvényeit a 
kulcsot és szent evangéliumot. — Kiemelendök azonban a 
többi közt, azon szavai, melyeket a beigtatandó képességére 
hivatkozva mondott : „Hiszem, de nem csak hiszem, hanem tu-
dom is, hogy szent hivatásodnak pontosan és hiven megfele-
lendesz, annál is inkább: mert kiképeztetésed, Romában 
nyervén, a szent hit és egyház iránti szeretetet és buzgóságot 
az eredeti forrásnál dzivliatád magadba, mire annál nagyobb 
szükség van korunkban, mert a szomorú és válságos helyzet-
ből arra lehet következtetni, hogy a világra az általános 
megpróbáltatás napjai fognak bekövetkezni." Azért kéré a 
liiveket is, hogy kellő buzgalommal egyesüljenek lelki pász-
torukkal, ezek püspökeikkel, a püspökök az egyház szentséges 
fejével, mert csak igy tömörülve küzdhetünk meg a vészszel, 
mely a kereszténységet fenyegeti, s ez által a polgárosodást. 

2) Unam omnium républicain agnoscimus mundum. — Tertull. 
Apol. c. 38. Omnium c'.iristianorum una respublica est. — Aug. De op. 
monach. c. 33. 
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Ezek után a plébános ur a szószékre lépvén bevitatni töre-
kedett, hogy a világ az általános rend, és szabadság jótéte-
ményeit ugy élvezheti, lia a Jézus isteni egyháza tanainak, 
melyet ö is hirdetni küldetve vau, meghódoland. —Ilyen volt 
febr. 22-én székes egyházunkban N.-Várad városa, érdemek-
ben gazdag plébánosának ft. Lázár Miklós mint kegyelmesen 
kinevezett cz. kanonoknak beigtatása is. Valljon nem meg-
ható-e látni, egyházi férfiút midőn az élő hit és jó cselekede-
tek jelképével, az égő gyertyával közeledik az oltárhoz segít-
ségül hívandó a Szentlelket, hogy annak segedelme által va-
lamint eddig annál inkább ezután legfőbb kötelességéül is-
merje Üdvözítőnk ezen szavait: Ugy világoskodjék a ti vi-
lágosságtok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekede-
teiteket dicsőítsék az Atyát, aki mennyekben vagyon, szentül 
foganatosítani ? Itt mint beigtató Körmöjzi Imre ö nagysága 
működött. O ngnak szivet indító ékes-szólásáról már az is 
elég dicséret volna, ha csak nevét fölemlítjük. Szónoklatának 
fő czélja volt, a feletti örömének kifejezést adni, hogy a beig-
tatott ft. urban, oly egyházi férfiút ért a kitüntetés, ki vala-
mint az egyház ugy a haza szent igazait bátor lélekkel és 
szívvel szeut meggyőződése szerint védeni legszentobb köte-
lességének ismerte. Igaz, mondá ö nga, hogy e szent helyen 
egyedül azon legnagyobb Urat illeti a dicsőség és dicséret, ki 
mindnyájunk élte s boldogsága felett rendelkezik, az Istent: 
némileg azonban azokat is, kik az ő dicsőségét, szentségét, 
hatalmát, ország-világ előtt bevallani törekednek, s ilyenekre 
kivált korunkban, midőn az igazság oszlopátol Levita Levitát, 
keresztény keresztényt elidegeniteni törekszik, igen nagy 
szükség van. Nem különben a beigtatottt is fenkölt szellemű 
beszédében törekedett szive öröm-érzelmeit ez ünnepélyes 
perezben tolmácsolni. Kiemelendő főleg azon hely, midőn az 
öröm és hála fogalmát a virággal és annak illatjával jelképezé. 
O az öröm s hála magasztos voltának kinyomatát a Benedictus 
és Magnificat hymnusokban véli igazán feltalálni : midőn Za-
charias fia születésekor, a Boldog. Sziiz pedig Jézus foganta-
tása után, mindegyik Istenük és Urok végtelen irgalma iránt, 
az öröm és hála legszentebb érzelmétől eltelten zengte ima-
dalát. — 

Mit írjak továbbá azon barátságos értekezletről, mely 
mart. 5-én délután 3 órakor a kath. egyház autonómiája 
érdekében tartatott, mely habár nem is volt minden tekin-
tetben kielégítő, de mégis azon lelkes nyilatkozatok folytán, 
melyek a világiak részéről tétettek, biztat a remény, hogy 
szép lendületnek nézhetünk elé. Közakarattal abban történt 
megegyezés, hogy mind a püspöki karhoz mind a kormány-
hoz intéztessenek sürgető feliratok, hogy a katholikusoknak 
mentől elébb adassék meg autonomiájok. Mire nézve egy 
bizottmány küldetett ki, hogy a felírási alapeszmék és modor 
felett értekezvén tervet készítsen, mi a mart. 31-én megtar-
tandó közös tanácskozás elé leszen terjesztendő. — Ami nem 
kevésbbé magasztosan tünt fel lelkünk előtt és azt a minden-
napiság köréből egy magasabb régióba ragadá,azon tény volt, 
melynek mart. 8. 9. 10. részesei voltunk, értem a 3napiá j ta -
tosságot, melyet kegyelmes püspök-atyánk, megyeszerte azon 
szent czélból rendelt, hogy az által hiveinek szivét az egyház 
s különösen a szentséges atya szorult helyzete iránti rész, étre, 
szent buzgóságra s tevékenységre mennél inkább fölébreszsze, 
villanyozza, a mi székesegyházunkban, Várad-Olasziban, és 

Újvároson kiválókig sikerült is. Azoknak, kik az Isten igé-
jénelv hathatós hirdetése által buzgólkodtak a hit iránti ke-
gyeletet hallgatóik sziveiben föléleszteni és öregbíteni, egyike 
volt K ö r m ö c z y ő nga, ki Újvároson tartott szent beszédé-
ben találóan ecsetelvén, hogy bár szokatlannak tűnik fel ezen 
ünnepély ; de az lényegére, okára és czéljára nézve megegye-
zik már, századokról századokra tartott ily szent ajtatossá-
gokkal : egyszersmint az isteni gondviselés csodálatos műkö-
dését emelé ki, az egyház eredetében, ugy szegény voltában, 
mint annak az egész világra való elterjesztésében. 

A várad-olaszi templomban ft. Z e l e y F . papnöveldei 
aligazgató tartá szivet lebilincselő érzelemdus beszédét : fej-
tegetvén hogy nem az ajándék bőségére de a sziv nemessé-
gére tekint az Ur. 

Székesegyházunkban délután H o v á n y i n k lépett a 
szószékre szép számú hallgatóságtól környezve, apostoli bátor-
sággal hangoztatván, liogy hozzánk is mint keresztény katho-
likushoz illő, hogy az egész világgal osztozzunk a szent atya 
bánatában ugy mint örömében. 

Ez alkalommal lelkes hölgyeink közreműködése folytán 
Péterfillérek fejében igen szép összeg gyűlt be. 31. 

PÁRIS, martius. (Szemelvények a franczia főpapok ez 
évi böjti körleveleiből.) A párisi érseknek ez évi böjti körle-
veléből mult ízben töredékeket közölvén, szándékunk a kö-
vetkezőkben mutatványkép más franczia főpapok oszmedus 
körleveleiből is némely részleteket megismertetni. — Bon-
nechose bibornok a roueni érsek „az Istennélküli é3 az Is-
tenneli világról" (Le monde sans Dieu, le monde avec Dieu) 
értekezik. „A világ — igy ir — két ellenkező alakban tiinik 
fel, tárul el előttünk, az egyik csak múlékony képeket (figu-
res) mutat, melyek élet-, lélek-, igazság- alapnélküliek, s 
melyeknek nincs jövőjök : itt minden hiúság. A másik az, 
mely a hitnek megszentelt kötelékével fűződik Istenhez: itt 
minden élő, való, mindennek meg van becse, következéskép 
semmi hiu sincsen Ne csudálkozzatok azon, hogy 
most a kcresztényelemnek valamely hittitka, igazsága, vagy 
az ebből folyó erények fejtegetése helyett ily általános elmél-
kedéssel foglalkozunk. Nem titkoljuk el előttetek, hogy bor-
zadunk a tanok szörnyeitől, melyek koruuk társadalmában 
hirdetőkre találnak. A keresztényolenmek nem ezen vagy 
amaz titka támadtatik meg, nem e vagy amaz erény, melyet 
a féket nem türö szenvedély ostromol : hitünk összes ágoza-
tait és erényeit ostromolják egyszerre. Fejeiket magasan 
hordó, merész hangon szóló, teljes szabadsággal író embe-
rekre akadunk, kik hirdetik, miszerént nincs teremtő Isten 
és Gondviselés, sem jövö élet, hogy a világ és emberiség csak 
anyag, és hogy a véletlenből keletkezett mindenség nek a 
vak erőn kívül nincsen törvénye. Ezen rendszer szerént nem 
hiuság-e minden e föld szinén ? E tanok szempontjából, vall-
jon mivé lesz az ember, a család, a társadalom ? A népeknek 
századokon általi fejlődése nem más, mint az eseményeknek 
és forradalmoknak ész és czélnélküli folyama, valóságos 
chaosz. A hit által minden változik. Istennel e világba élet 
és világosság lép, minden életet és világosságot nyer, átala-
kul, átszellemül. A hiúság helyébe igazság jő. Az ember szi-
vében csodás változás létesül, Isten betölti, és mi nom állunk 
többé elhagyatottan e világban. Mi tudjuk, és érezzük, hogy 
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van atyánk, ki őrködik felettünk, velünk, bennünk van. Mi 
szerethetünk, és szerettethetünk, mert Isten a szeretet, és ő 
az, ki bennünk a valóságos szeretetet kelti. Nem ő-e az, ki 
a fiúi, atyai, a házasfelek szeretetének a megszentelt jelleget 
megadja ? Nem ő-e az, ki a testvéreket egyetértésben tartja, 
és ki a családok körén kivül is a tartós baráti szövetségek-
nek a valódi ihletet nyújtja ? Nézd a fiatal anyát, ki gyer-
mekét elveszti, sir ugyan, de megnyugszik, mert égben ismét 
feltalálhatni reményli. szivben és az ima által összeköttetés-
ben él vele. Nézd a tisztes aggastyánoknak, kik rokonaikat, 
hozzátartozóikat túlélték, ritka nyugalmát, fájdalmasan vál-
tak meg övéiktöl, de a jobb világbani viszonlátás reménye 
élteti őket, és mialatt ők is készülnek átlépni a határt, mely 
az időt az örökkévalóságtól elválasztja, imádkoznak azokért, 
vagy imáikba ajánlják magokat, mert a keresztényre nézve 
a hit édes világosságát kiterjeszti a jövendőnek országára is 
ép ugy, mint a jelen élet fáradságos ösvényein kalauzul szol-
gál. A hit által a tudomány is emelkedik, megtisztul. Az 
ember Istent végtelen tökélyeiben szemléli, bámulja hatal-
mát, irgalmát, igazságát, jóságát, kifogyhatatlan világosságát, 
és kimerithetlen szeretetét, mely e mindenségetbetölti. És men-
nél inkább belé merül a lények Lénye kiszámithatatlan jóté-
teményeinek szemléletébe, annál inkább növekszenek szent 
örömei, a tisztelet, csodálat, és hála érzelmei. Isten ismerete 
önismeretére vezeti őtet, magában találván fel a teremtő ké-
pét és hasonmását. Tanulmányozza ekkor a természetet eme 
legfőbb lényhezi viszonyában. Örömmel ismeri fel azon füg-
gést, melyben találja nagyságát, biztosságát, reményét. Szí-
vesen hirdeti és adja ennek bizonyítványát az imádásban, 
hálaadásban és az Isten- és önismereten alapuló eme cultus 
vallássá és bölcsészetté lesz egyaránt, mely eszét épen ugy 
kielégíti, mint szivét. . . . " 

A t o u r s i érsek „a h í v e k n e k a j e l e n i d ő b e n i 
k ö t e l m e i r ő l " (Quelques avis sur les devoires des fidèles 
dans le temps present) értekezik. „Társadalmunk kétségen 
kivül nagy bajban sinlődik." Alkalmazható reá az írás sza-
va : „a planta pedis usque ad verticem non est sanitas in 
ea." A bün mérge, mely mindenhová elhatott, egészen meg-
rontotta, de a baj nem orvosolhatatlan, mert Isten a népeket 
gyógyithatókká tette. Emlékezzenek meg a keresztények az 
Üdvözítő által reájolc bízott hivatásról, mely kifejezést nyert 
a szavakban : ti vagytok a föld sava. Mutassák magokat 
mindenütt oly példányképeknek, melyek erkölcsi tekintetben 
követésül ajánlhatók, legyenek igazságosak a korunkban oly 
gyakori igazságtalanságok között, őszinték és igazmondók, 
midőn hazugság és ármány uralkodik mindenütt, hivek adott 
szavukhoz, midőn a legszentebb ígéretek szégyen nélkül 
megsértetnek, csak igy lehet, hogy szent vallásunknak tisz-
teletet szerezzenek még ellenségeinél is. Kell, hogy a ben-
nünket üldöző gonoszok elismerjék, hogy mi vagyunk a leg-
szelídebb, legerkölcsösebb, legszeretetteljesebb emberek. Ez 
legbiztosabb eszköz ellenségeink lefegyverzésére, vagy leg-
alább is arra, hogy gyülöletük tehetetlenné váljék. Ha ellen-
ben a század minden rendetlenségeinek részesei leendtek, lia 
erkölcseitek, szokásaitok nem különböznek a romlott világ-
éitól, hogyan fogjátok az eltévedteket az igazság és erény 
út jára visszavezetni. Si sal infatuatum fuerit, in quo salietur ? 
H a igazságosságtok nem nagyobb, mint a pogányoké és hi-
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tetleneké, mily befolyást fogtok ezekre gyakorolhatni ? Épü-
lés helyett ürügyet fogtok nekik szolgáltatni ellenséges szán-
dékaikbani megerősödésre, és megfosztandjátok a vallást 
üdvös befolyásától. . . . Szent Pál int bennünket, hogy ne 
engedjük magunkat legyőzetni a rossz által, hanem inkább 
diadalmaskodjunk a rossz fölött a jóbani bővelkedés által. 
Az idő elérkezett, hogy a hü keresztények kettőztessék meg 
buzgalmokat, szent szövetséget képezzenek az alapjaiban 
megingatott társadalom megmentésére. Conturbatae sunt 
gentes, et inclinata sunt régna. A veszély annyira nyilván-
való, hogy az elbátorotlanodás uralmat vett a lelkeken, és a 
nemzetek fejei sem igazodnak el többé a követendő ösvényre 
nézve. Mindazon módok, melyeket a tudomány, a politiku-
sok és bölcsészek alkalmazandóknak itélendnek, hiu kísérle-
teknek, palliativ szereknek fognak bizonyulni a baj orvoslá-
sában. A társadalmi bajok forrása a vallási meggyőződés és 
az ebből folyó erkölcsi törvény hiányában rejlik, azért szük-
séges, hogy a társadalom az evangelium utaira vezéreltessék 
vissza, mert csak itt nydik ismét üdv számára. Az igazi szer 
az egyház kezei között van. 

Hozzánk tartozik a szerencsés visszatérés siettetése : 
ima, és jó cselekedeteink példája által. Legyen életünk élő 
evangelium, hol mindannyian Jézus Krisztusnak tettekben 
nyilatkozó morálisát hirdetjük. 

KÖLN, febr. A mult hó 28-án e városban tartott nagy 
katholikus gyülekezet által hozott határozatok és azok in-
dokai a következők. Határozat. 1. A szentatya által jelenleg 
birtokolt terület minden ellenséges támadás ellen megvédendő. 
II . Amit a forradalom tőle elrabolt, visszaadandó. I I I . Az 
igy helyreállított pápai birtok a nemzetközi jog védelme alá 
helyeztetvén, semlegesnek nyilvánítandó az összes hatalmas-
ságok részéről. IV. A katholikusok ezen igazságos követel-
ményei terjesztendők mindenfelé és minden alkalommal és 
alakban, mig csak a kormányok magok is a jog és igazság 
elveit elfogadván vállalkoznak az egyház birtokának biztosí-
tására minden erőszak és önkény ellen. 

1 n d o k o k. I . A pápai állam azért alakíttatott, hogy 
az összes katholikusok lelki főnökének minden nemzeti ve-
télykede'sen felül és kivül álló független helyzet biztositas-
sék. Mind eredetére, mind czélja tekintetéből követelhetik 
sértetlen fen tartását, és illető kormányaiktól annak védel-
mét. Az egyházi államnak fegyver általi megvédése törvé-
nyes védelmi tény, melynek ugyan örökösnek maradni nem 
kell, és amely pótoltathatik a semlegesség biztosítása által. 
II . A pápai állam neutralitása mindenkorra megszünteti azon 
pártfogást, melyet a nagy hatalmak gyakoroltak saját tekin-
tetükből, és mely fölött néha vitatkoztak a népek jólétének 
árán. III . A pápai állam neutralitása lerontja, az európai 
forradalom főfészkét, melyet a külellenségek azért tartottak 
itt, hogy a jog főképviselője hatalmának aláásásán működje-
nek. IV. A neutralitás lehetővé teszi a pápai kormánynak 
hadseregét a minimumra alászállitani, mely ez által példáját 
adná annak, hogy egy állam biztossága nem alapul a fegyve-
reken, hanem a jogon ; és a jólét forrásává válnék, mert nyil-
vánulása volna azon jognak, melyen a társadalom nyugszik. 
V. A pápai államnak egészbeni visszaállítása és semlegesítése 
által a pápai pénzügy javulna annyira, hogy a katholikusok 
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segélyével minden szükség fedezésére elégséges volna. VI. A 
semlegesítés lehetővé tenné a pápának : népének oly enged-
ményeket, institutiokat adni, melyek nemes szándékának, és 
a nép hagyományainak megfelelnének. VII. A semlegesités 
megengedné a pápának, hogy a védelem fegyvereit félre téve 
egyedül csak békés hivatásának éljen, kezeit csak áldásra 
emelvén. Ezek indokaink, melyek a pápai államok semlege-
sítését óhajtjuk. Igy cselekedvén semmi jogot nem sértünk, 
ha csak valaki az örök jogot az erősbnek joga által nem 
akarná lielyettesittetni. Itáliában elég szerencsétlenül megen-
gedték a dolgok ily fejlődését, minek folytán odáig is jutot-
tunk, hogy az európai államok csak az aránytalanul roppant 
fegyverkezésben szemlélik a biztosságot. Ahelyett, hogy a gya-
korlati tudományok haladását a társadalom erkölcsi és anyagi 
javítására alkalmaznák, csak arra fordítják figyelmöket, hogy 
oly pusztító szereket találjanak fel, melyek által a lehető leg-
rövidebb idő alatt lehető legtöbb embert gyilkoljanak. Ezen 
helyzet sokáig nem tarthat anélkül, hogy a népek rendkivüli 
nyomorra és barbárságra jussanak. A jog megvetése által 
felforgatott Európában szükséges, hogy legyen egy állam, 
mely egyedül a jogon alapuljon, miszerént a keresztényele-
men nyugvó népjog újra helyreállitassék a világon, és igy a 
jogérzete fölelevenedvén, váljék forrásává a népek jólétének, 
és a társadalmi rendnek. 

IRODALOM. 
Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 
um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bündo 

doutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 
(Folyt.) 

A 2 - i k a j a v u l n i a k a r á s . — „Az igazságnak 
legtulajdonabb megkülönböztető jele az erény," jegyzi meg 
helyesen Montaigne. „S ezért nincs ember, ki a hit legtalá-
lóbb bizonyitékát, a Krisztusbani hit igazságának mintegy 
próbakövét nem hordaná magában: a hivő abban, hogy jobbá 
lenni akar ; a hitetlen abban, hogy nem akar. A hitetlenség 
tulajdonkép nem egyéb, mint jobbá lenni nem akarás, mely 
okokat keres, hogy ne kelljen hinnie oly vallásban, mely arra 
kötelez ; — anélkül, hogy észrevenné, lûikép hitetlenségének 
e titkos forrása épen a hit igazságának bevallása." 

A hitetlenség megfejtésére nem szükség mindenkor alá-
való vétkességet, vagy szenvedélyekot, föltételeznünk. Elég 
az, hogy kevesebbre kötelez mint a vallás. 

3. S z e r e t n i , h o g y m e g i s m e r j ü n k . Hogy ismer-
nünk kell valamely tárgyat, mielőtt szerethessük: ez oly egy-
szerű igazság, hogy azt nem szükség tovább fejtegetni. De 
kevésbbé méltatott pedig szintoly fontos igazság az is, hogy a 
szeretet szintén föltétele a mélyebb megismerésnek ; és hogy, 
lia a szeretet, a lelkesülés alá van rendelve az ismeretnek : az 
igazság teljes áthatása, befogadása, a tárgyszeretetnek kivált-
sága. Mindkét igazságot Bossuot e szavakban foglalja : „amily 
tökélyü szivünk tisztasága, oly tökélyü Istenrőli képzelmünk ; 
amily tökélyü o képzelmünk szükségkép oly mérvű szerete-
tünk ; s a mily tökélyü szeretetünk, olyan mérvű leend azután 
Istenrőli fogalmunk, ismeretünk." — Igaz ugyan, úgymond 
sz. Ágoston, hogy nem szerethotjük azt, amit nem ismerünk ; 

de lia szeretjük azt, mit némileg már ismerünk : akkor a sze-
retet azt eszközli, hogy sokkal tökéletesebben megismerjük." 

„Ne feledjük, úgymond szerzőnk, hogy az igaz vallással 
van dolgunk, s ne Ítéljünk róla ugy, mintha nem az — és 
csak merő elmélet volna.. . A kereszténység Istene nem csu-
pa metaphysikai lényeg, — ő az élő Isten ; — nem csak igaz-
ság, hanem szeretet is, s következőleg egyedül szeretet által 
jól megismerhető. "A hit, mint Pascal mondja, szeretetbőli hit. 

4. A k ü l d o l g o k t ó l e l v o n a t k o z n i , h o g y ön-
m a g u n k b a t é r j ü n k ; — ö n m a g u n k t ó l e l v o n a t -
k ő z n i , h o g y I s t e n h e z j ö j j ü n k ; — ö n m a g u n k -
n a k m e g h a l n i , h o g y ú j j á s z ü l e s s ü n k . 5. M i n -
d e n t c s e l e k e d n i , a m i t h i s z ü n k ; h o g y m i n d e n t 
h i g y j ü n k, a m i t c s e l e k e d n ü n k k e l l . 

6. S z e n t e l t v í z s t b . , k e g y s z e r f é l é k é s j á m -
L o r g y a k o r l a t o k . — „Az ember, mondja Pascal, szint-
annyira automat, mint szellem ; s azért meggyőződései nem 
egyedül bizonyítékokból képződnek, hanem gyakorlati szo-
kásokból is ; de sőt a szokások rendesen sokkal erősebb s 
átalánosb hitelű eszközök az érveknél s bizonyítékoknál. Ezek 
vezetik az automatot, s az autómat észrevétlenül, — a szel-
lemet vonzza maga után Ha tehát már megismertük az igaz-
ságot : gyakorlati szokásokhoz kell folyamodnunk ; hogy ezek 
segélyével a hitet, moly szüntelenül ismét fogyatkozni indul, 
folyvást tápláljuk, élénkítsük ; minduntalan a bizonyítékokat 
racapitulálni igen terhes lenne." 

De nem butitják-o el az embert az ily gépies gyakor-
latok ? . . Igen ; — ugy mint elbutították Pascált, Bossuet-ot, 
Newtont stb., kik azokat védelmezték, ajánlották, hiven gya-
korolták ! . . . A jámbor gyakorlatok felette fontosak a hitre 
nézve, minthogy az embert, mindkét alkatrészét illetőleg a 
hit körébe vonják és abban megőrzik : a lelket, melyet már 
a hitindokok meghódítottak, — és az automatot, mely szo-
kásból lesz hívővé, s melyet a jámbor gyakorlatok üdvösen 
akadályoznak a hittől elszokni és ellenkezőre hajlamulni. — 
Sőt a bölcselkedőnek nagyobb szüksége van a szenteltvíznek 
s az efféléknek használatára, semmint az egyszerű kézműves-
nek ; — hogy általuk a lelki kevélység veszélyeit ellensú-
lyozza. 

„Csudálatra méltó : hogy egy, ugyanazon gyakorlatok 
ellenkező értelemben egyiránt üdvösek a fenkelt szellemüek-
nek és az együgyűeknek : ezekben szellemi emelkedést, azok-
ban természetes egyszerűséget, mindkettejükben jámborságot 
eszközölvén s igy mindannyit nemesitvén." 

7. Kiválólag szépen tárgyalja a z i m á d s á g o t , az 
eszközök emez eszközét, mely valamint a legészszerübb, ugy 
egyszersmint a legkönyebb is. Az ima az emberi természet-
nek oly kiváltságos járuléka, miszerint társadalmi létének 
egész szövedéke rajta fordul és rajta nyugszik ; — s lia Iston 
irányában nem gyakoroljuk, azon visszásság forog fen, hogy 
mialatt azt a végtelen lénytől megtagadjuk : embertársaink-
kali viszonyainkban folyton ajkainkon hordani kényszerülünk. 
Isten ugyanis nem akarván, hogy egyenkint önmagunknak 
elegendőek legyünk : kölcsönös elégtelenségünkben egyúttal 
állandó alkalmat és kényszerűséget szolgáltatott arra, hogy 
kérjünk és kéressünk. Az ima, a kérelem, ekkint összes tár-
sadalmi létünk egybefüzö kapcsa: moly szünet nélkül egyiket 
a másikhoz köti, midőn közöttünk a részvét, a lekötelezettség, 
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a hála, a kiengesztelődés és kölcsönös szívességek kötelékeit 
füzi. 

Az egész őskor azon, Homer által szépen kifejezett, esz-
métől volt áthatva ; hogy a kérések, melyekkel az emberek 
egymáshoz kölcsönösen közelednek, Istentől jőnek és Isten-
hez térnek vissza . . . . Valóban az emberi könyörgések hát-
terében a vallásos könyörgés rejlik, mely amazoknak mintegy 
mennyei átlagát, és csereértékét képezi ; azon mérvben nyújt-
ván reményt az isteni könyöriiletességhez, amelyben azt mi 
embertársaink iránt gyakoroljuk. 

S azért vallástalannak lenni, nem imádkozni, az őskor-
ban esztelenségül tekintetett. Minden ima volt ebben, — és 
annyira az ember feladatául ismertetett, hogy még „Oratio" 
elnevezése is arra mutat, mikép a száj főrendeltetésének tar-
tatott. Igaz, hogy az istonitettteremtményekliez intéztetett és 
hogy az őskorban akkint volt minden ima,miként mindenlsten. 
De ez csak a vallási érzület romlottságából származó f e r d e 
viszonyítása volt az iniádságságnak ; mig annak a teremtmé-
nyekről viszonyítása önmagában véve, helyes. A helyett 
ugyanis, hogy imádtattak a teremtmények : imádniok kellett 
volna az ember által, és egyedül Istent imádniok. — Amint 
ez Isten választott népének imáiban, a zsoltárokban, oly fel-
séges kifejezésre talál ; melyekben a teremtmények csakúgy 
nem záratnak ki a vallásból és imából, mint a pogányoknál, 
— de a helyett, hogy istenittetnének és imádtatnának, embe-
rittetnek, s az emberben s az ember által imádják a közös 
teremtő Istent. „Ez oly magasztos igazság, melynek az átalá-
nos tévely és sötétség közepette, egy egyetlen népnéli meg-
őrzése kézzelfoghatólag tanúskodik Istennek közvetlen köz-
bejöttéről, ki igaz ismeretét és tiszteletét fen tudta tartani azon 
népnél, melyből kiindulva egy második, még csodálatosabb 
közbejötte utján, az egész emberiséget ismét birtokba volt 
veendő." 

Nem nyomozzuk tovább szerzőnek felséges, a dogmával 
oly elevenen egybefüggő eszméit; az imának gymnastikájá-
ról adott utasításait ; a nyilvános, templombani imádkozásról 
s az egyházi, liturgicus imákról folytatott szép gondolatait, 
csak, minthogy mindezekben az imát, mint hathatós hitesz-
közt czélja feltüntetni : az annak hatásairól mondottakból 
álljon még itt e néhány szó. IIa kellő módon, az érzékek 
külső szórakozásától gondosan elzárkózva és önmagunkat ön-
magunk hatalmába keritvo, egyedül Istennel szemtül szembe 
foglalkozunk s buzgó imába mélyedünk : „Nem sokára, — és 
nyomorunknak, semmiségünknek egyre bensőbb érzete fogja 
elfogni keblünket. Uj, ismeretlen fény, sokkal világitóbb, mint 
az ész és lelkismeret világossága, fog lelkünkben felvillanni 
és szivünknek minden redőit és rejtekeit áthatva, önmagunk-
kal megismertetni. Ez isteni fénynél saját világosságunk sö-
tétségnek fog feltűnni és „in lumine eius videbimus lumen." 
Eddig nem ismert látkörök, az igazság, szépség, tisztaság, 
bölcseség, béke nem is sejtett távlatai fognak lelkünk előtt 
nyilatkozni; az isteni valóságok világa mindinkább kiemel-
kedni és szintazon mérvben a hiúságok és eszelősségek világa 
tünedezni. De e fény nemcsak világító, hanem molegitő is 
leend ; akaratunkat meghatva, abba a világ nemeléglésének 

nemes érzetét, jámbor óhajokat, szent vágyakat, a magasabb 
világ utáni édes nyugtalanságot fogja szivárogtatni. S ez ér-
zetek kettős hangon fognak bennünk megszólamlani : saját 
lelkünk és az Isten szavának hangján. E g y titkos párbeszéd, 
benső kimondhatlan bizalmasság fog bennünk keletkezni : 
melyben mi neki aléltságunkat és méltatlanságunkat, gyön-
geségünket és semmiségünket panaszolandjuk ; ö pedig erejét, 
kenetét, vigaszát, üdvét árasztandja reánk. . . . Es e szent vi-
szonyt, melyet az igazság kezdett, a szeretet fogja megpe-
csételni. Ilyen az ima. A szivet eszméletre hozza, sajátjától 
kitisztitja és Istennel tölti be." 

A többi hiteszközök: 8. J é z u s K r i s z t u s t e r m é -
s z e t e s é s t e r m é s z e t f ö l ö t t i s z a v á r a f i g y e l n i . 

9. J é z u s K r i s z t u s h o z , a z i g a z s á g é s s z e -
r e t e t h e z , c s a t l a k o z n i . — 10. J . K r i s z t u s t a z 
u t a t é s l e l k ü n k v e z é r é t k ö v e t n i . — 11. H o z z á 
a t ö r e d e l e m és o l t á r i s z e n t s é g b e n g y a k r a n 
j á r u l n i . — 12. A b o l d o g s á g o s S z ű z h e z f o l y a -
m o d n i . — 13. S z e r e t e t a z é l ő k h ez . — 14. S z e r e -
t e t a h o l t a k h o z . — 15. O l v a s m á n y , é l e t t e r v é s 
á h i t a t o s g y a k o r l a t o k . 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a pesti fögymnasiumi segély-

egylet alapjához 50, két szigorló költségeinek fedezéséhez 
pedig 126 írttal méltóztatott járulni. (P. H.) 

— B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő nmga a felső 
zsolczai kath. község u j iskolájának fölépítésére 200 ftr. mél-
tóztatott ajándékozni (P. H.) 

— A szóban és tettben egyaránt hatalmas kalocsai 
érsek, H a y n a 1 d Lajos ő excája — a tűzvész által károsult 
protestáns szeremleieknek 300 frtot méltóztatott némi segé-
lyül küldeni. 

— 0 szentsége f. hó 13-án titkos eonsistoriumot tartott, 
melyben B o n a p a r t e Lucián, apostoli főjegyző, F e r r i e r 
sidai érsek és portugali nuntius, G o n e l l a vitei'boi érsek, 
B a r i 1 i, tianai érsek és spanyol nuntius, B e r a r d i nicaeai 
érsek, M o r e n o valladolidi érsek, L a V a 1 e 11 a, az inqui-
sitio ülnöke, B o r o m e o és C a p a l t i bibornokokká nevez-
tettek ; János kegy. kinevezett kassai püspök pedig 
praeconisaltatott. 

— Az elhunyt bajor király fölött a gratzi ,Tagespost' 
ekkép parental : „Midőn I. Lajos megöregedett, clericalis 
befolyásnak engedett, és az utolsó idő csak annyit jegyezhet 
föl róla, hogy itt-ott templomokat és kolostorokat gazdagon 
megajándékozott. így tűnik el a csillag felhők megett tu-
lajdonkép igy akarja elhomályosítani a holtnak emlékét is, 
valamely piszkos lap. 

— Az abyssiniai expeditioban levő Rolfs Gerhard irja, 
hogy az angol hadsereg vasárnap nyugszik, és főhadi szál-
lásán rendes isteni-szolgálatot tart. Nincs minden hadsereg-
nél igy, jegyzi meg a „Vfrd." 

— A cataniai érsek egy centesimot sem kapván az 
olasz kormánytól, kineveztetése óta, hogy a megye és saját 
szükségeit fedezhesse, végre híveihez fordult, kik értesülvén 
főpásztoruk nyomasztó helyzetéről, az Ínséges időnek daczára 
segélyezik őt. Az érseki lakot katonák foglalták el, az érsek 
pedig bér bon lakik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Erköyy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A legújabb magyar szentírásról. — Az 
egyház 03 a polgárosodás. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A legújabb magyar szentírásról. 
(Folyt.) 

Én is kellő figyelembe vettem K ö l c s e y n k 
azon mondását, liogy mestersége nehe-
zebb, mint gondolhatnék?2 Szivemre vettem több-
ször emiitett t. Aristarchusunk azon figyelmeztetését, 
melylyel idézett értekezésének II. felét kezdi, mond-
ván: „Nem csupán kényes, hanem valósággal lélek-
ben járó dolog a biblia körül gyakorlandó kri-
tika " *) mennyivel lélekben járóbb még az egész-
nek átdolgozása ! Első (megdöbbenésemet csak is az 
átdolgozás kezdeténél megállapított elveim bővebb 
átgondolása — s t. tagtársunk értekezéséből a II. 
résznek jóval később történt megjelenése oszlatta el. 
É n azt tartom, t. akadémia ! hogy ha a biblia és an-
nak fordítása nem volna egyéb, mind az őskornak 
drága ereklyéje, tiszteletre méltó nyelvemléke, akkor 
teljesen osztanám tisztelt tagtársunknak fordítá-
somról fennidézett véleményét; hanem ez esetben a 
XIV. századbeli bibliánkat, vagyha ennél még régibb 
volna, ezt követelném visszaállíttatni az ú jabb fordi-
tások által jogtalanúl kiszorított helyre ; de mi-
vel a biblia nem csupán nyelvemlék, hanem az élet 
mindennapi könyve, melylyel semmi más könyv 
nem állja ki a versenyt, melyet semmi könyv nem 
pótol, s melyre oly szükségünk van folyvást, mint a 
mindennapi kenyérre azon meggyőződésben 
vagyok, hogy a nyelvtudományi tekintet miatt egy 
nemzedéket sincs joga senkinek megfosztani attól, 
hogy a bibliát azon nyelvjárás szerint olvassa és 
élvezze, mely ama korszaknak és nemzedéknek tu-
lajdona; sőt jogunk van követelni amaz elv érvé-
nyesítését, melyet a pozsonyi zsinaton a vágújhelyi 
prépost oly találóan fejezett ki, midőn mondá : hogy 

*) U. ott. 161. lap. 

Káldit úgy kell átdolgozni, mint ő maga tenné, ha 
most élne. 

Engedje meg a t. akadémia,hogy tájékozásul egykét 
szentirási idézetet tehessek annak kitüntetésére, mely 
határig vittem s szabad volt-e addig vinnem az úji-
tás t? s nem estem-e a modernizálás hibájába? Néz-
zük mindjárt a szent könyv első lapját. 

Mózes I. könyvének 1. részében a 9. v. igy hang-
zik K á l d i szerint : mondá pedig Isten : Gyűljenek 
egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, 
és tessék ki a száraz. Es ú g y lőn. 10. v. És nevezé 
az Isten a szárazt földnek : és a vizek gyülekezetit 
nevezé tengernek. 

T á r k á n y i szerint : 9. v. Mondá pedig Isten : 
Gyűljenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak 
egy helyre, és tűnjék ki a száraz. És úgy lőn. 10. v. 
'»;» nevezé Isten a szárazat földnek, és a vizek gyü-
leményét nevezé tengernek. 

Itt a ,vizek gyüleménye' az ú j szó, melyet Sze-
pessy után használtam a congregationes aquarum 
kifejezésére. K á r o 1 y i Gáspár a vizek sokaságát^ 
I I e l t a i a vizeknek összegyűlését használta; a kéz-
irat! Káldiban is vizeknek összegyűlése volt eleinte, 
de kitöröltetett, s helyére a roszabb, vizek gyülekö-
zete tétetett. B l o c h Móricz 25 évvel az én szentírá-
son! megjelenése előtt ,vizgyüjteményt' irt, mi szintén 
ú j s kevésbbé sajátos kifejezés az általam használt 
vizek gyüleményénél, melyet szintúgy mindenki 
megért. 

20. v. K á l d i szerint: Mondá mégis az Isten 
Hozzanak a vizek csúszómászó élő lelket, és röpüllő 

r 

állatot a föld fölött az ég erőssége alatt. 21. v. Es 
teremte Isten nagy czethalakat, és minden élő és 
mozogható lelket, melyet lioztanak vala a vizek stb. 

T á r k á n y i sz. 20. Mondá még az Isten : Hoz-
zanak elé a vizek csúszómászó élő lényeket és szár-*• r 

nyasokat a föld felett, az ég erősége alatt. 21. v. Es 
teremte Isten nagy czethalakat, és minden élő és 
mozgó lényt, melyeket a vizek eléhoztanak stb. 

Itt ú j szó a l é n y , a Vulgatában anima vivens, 
tízepessynél és Károlynál élő állat, Holtainál eleven 

25 
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állat, Blochnál a 20. v. élő állat, 21. v. csúszómászó 
lény. H a 25 évvel előbb Blochnál nem volt ú j a 
lény, én is a modernizálás félelme nélkül használhat-
tam ugyanazon szót, főleg miután az uj német fordí-
tásokban is lebende Wesen szót találtam erre. 

A „volatile super terram" a 20. versben Kál-
dinál röpüllő állat, kéziratában először volt röpülő, 
ezt áthúzva lett röpdöső, ezt is áthúzva, tette röpöső 
állat; nálam szárnyasok, Heltainál madarak, Bloch-
nál szárnyas madarak, mi már kissé sok, mert a mi 
nem szárnyas, nem is madár, aztán az idézett helyen 
nem csupán madarakról, hanem átalán a szárnyaso-
káról van szó, hová a denevérek s egyéb állatok is 
tartoznak. A „luminare május et minus," mely a 14. 
és 16. v. fordúl elő, Káldinál világositó, kéziratában 
először volt világositó dolog, állat, utóbb világitó, de 
mind áthuzatott; Heltainál és Károlyinál világositó 
állat, Szepessynél világoló, nálam világitó, Blochnál 
világló, mi enyémnél sokkal ujabb, és nem is népies, 
épen nem volt szükség rá, nem is egyezik meg a 
magyar nyelv természetével, hogy a világolót ösz-
szevonva világlóvá tegye. 

I t t még egy újnak látszó fordulatot kell iga-
zolnom. A 14. v. a Vulgata szerint: Dixit autem 
Deus : Fiant luminaria in firmamento coeli, et divi-
dant diem ac noctem, et sint in signa et t e m p o r a l 
dies et annos. K á l d i n á l : Mondá pedig az Isten : 
Legyenek világositók az ég erősségén, és válaszszák 
el a napot és az étszakát, és legyenek jelekre és 
időkre, és napokra és esztendőkre. Kézirata szerint 
jobban : és legyenek jelek és idők és napok és esz-
tendők. H e l t a i n á l gyönyörűen: és jelentsenek 
jegyöket , bizonyos időket napokat és esztendőket. 
Szerintem : Mondá pedig Isten : Legyenek világitók 
az ég erősségén és válaszszák el a napot és éjszakát, 
és legyenek jelül az időkre és napokra és eszten-
dőkre. B l o c h szerint : És mondá Isten: Legyenek 
világlók az ég területében, elkülönzendők a napot az 
éjtől, hogy jelül szolgáljanak az idők napok és évek 
számára. ítélje meg a t. akadémia, az én fordításomra 
illik-e a modern bélyeg, vagy inkább azéra, ki már 
25 évvel előbb igy forditott. 

Fölöslegesnek tartom egyes szavak védelme 
által igazolni eljárásomat, hogy a t. Akadémia türel-
mével vissza ne éljek, egy két helyet hozok még föl 
nem részletezve, csupán összehasonlítva!*) 

*) A t. értekező összehasonlítja itt az Exod. 19, 9—19-
ben foglalt beszédét Jehovának Mózessel, a mint azt leírja 
a Vulgata, utána Káldi, Tárkányi és Ballagi : Jób 39, 19—25 
a Vulgata, Káldi, Károlyi és Tárkányi szerént. Szerk. 

Az eléadottakból, úgy hiszem, eleggé kitűnik 
az, hogyha a bibliát, a minek lennie kell, az élet 
mindennapi könyvének tekintjük, azt azon kor nyel-
vezete szerint kell fordítanunk, melyben élünk; s 
ismétlem fönebb kimondott meggyőződésemet, misze-
rint nyelvtudományi tekintet miatt egy korszakot, 
egy nemzedéket sincs joga senkinek megfosztani 
attól, hogy a bibliát ama nyelvjárás szerint olvassa 
és élvezze, mely ama korszaknak és nemzedéknek 
tulajdona. 

(Vége köv.) 

Az egyház és a polgárosodás. 

(Vége.) 

A jogi fogalmak tisztázása körül is, félreismer hetlen 
nyomokban mutatkozik a keresztény eszméknek polgárosító 
működése. „Lex erit omno iam, quod ratione constiterit, dum-
taxat, quod religioni conveniat, quod disciplinae congruat, 
quod saluti proficiat,"1) e tétel elvben semmisité meg a romai 
jog rideg, korlátolt fölfogását. —• Ha az egyházi jog kelet-
kezését fürkészszük, könnyen észreveszszük, hogy annak 
alakjára a romai volt mérvadó befolyással, a mennyiben az 
egyház annak szigorú egységes egyöntetűségét és beható rész-
letezését követé zsinórmértékül, mely tulajdonokat a germán 
jog, mint jobbadán egyes népszokások és hagyományok, fog-
lalatja nélkülözött. Do anyagára nézve viszont épen a germán 
jog szabadabb, erkölcsösebb elveire támaszkodott, ' ekként az 
összefűző köteléket képezvén a romai és germán jognézet 
közt, s mindkettőt egy fönkoltebb : a keresztény joggá olvaszt-
ván össze. 

Az egyházi jog tohát, mint alakilag romai, anyagilag 
germán, és lényegileg keresztény, magában azon három elemet 
egyesitette,mely ékből az újkori Europa keletkezett, — de hogy 
az egyház az emberi elme e különböző, egymástól oly annyira 
elütő szüleményeit egy tömör, egységes egészszé összeforrasz-
tani s szellemével áthatni tudta : erre őt épen csak az isteni 
kinyilatkoztatás reá bizott kincse képesité, mint a melyben 
a mindent átkaroló egység és a helyes okszerű megkülönböz-
tetés örök érvényű szabályait lelte, melyeket aztán, hiven ra-
gaszkodva polgárositó küldetéséhez, következetesen mindig 
alkalmazott.2) 

Az ekként a keresztény műveltségből keletkezett uj 
nemzetközi jog a pápa legfőbb védnöksége alá helyeztetett, 
ki már rangjánál fogva is a népek és fejedelmeik közt, és 
úgyszintén az egyes nemzetek közt született békebiró volt. 
— „Az emberi nem helyesen felfogott érdeke egy erkölcsi 
féket követel, mely korlátozva a fejedelmi önkényt, biztosítja 
a népek lételét. Ezen vallási fék, közmegegyezés utján a pá-
pák kezeibe tétethetett volna le," — igy Voltaire,3) mig 
Nettement ilylcépen nyilatkozik : Mit nyertek a népek és fe-
jedelmek az által, hogy a pápák birói joghatósága világi dol-

!) Dist. I. c. 5. §. 2. — 
*) Buss. Zeitsclir. f. Thool. Froib. 1840, VI, 283, Philipps, Kirchen-

recht I, 33. 
3) Essai sur l 'histoire generale. T . II , ch. 60. — 
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gokban többé el nem ismertetik ? Ugy látszik semmit. Mert 
egy más, borzasztó örököse támadt eme hatalomnak : a forra-
dalom.4) — A keresztény vallás képezte a német birodalom 
állami lételének alapkövét, amiért is teljesjogu tagja csak 
keresztény ember, aki egyszersmind az egyháznak hü fia, 
lehetett. — Az egyháztóli elpártolás egyszersmind az állam 
alaptörvényének megsértése volt, és mint ilyen száműzést és 
polgári jogtalanságot vont a vétkes fejére, s ebből folyólag 
képtelenséget minden hivatalra, következőleg a császári mél-
tóság viselésére is, minek aztán az volt természetes eredmé-
nye, hogy a kiközösitett uralkodó minden hatalmát és jogha-
tóságát elveszté keresztény alattvalói fölött, ugy, hogy az 
alattvalói eskü alóli fölmentés, melylyel a történelemben töb-
ször találkozunk az akkori jognézetekkel teljesen megegyező 
s egy tökéletesen igazolható eljárás volt.5) — „Ha az arany 
korszakot vissza akar juk varázsolni, akkor a fejedelmek közti 
viszályok kiegyenlitésére egy legfelsőbb törvényszéket kell 
megalapítanunk, és pedig Romában, a pápa elnöklete alatt, 
ki már hajdanta is békebirói hivatalt viselt az európai ural-
kodók közt."6) 

Ha az egyház polgárosító küldetésének teljesen és ma-
radandó eredménynyel meg akar t felelni, akkor mindenek 
előtt a belső embert azáltal kelle megújítani, hogy a pogány 
vallásgyakorlatok és vad babonás erkölcsök helyett a keresz-
tény igazság, szeretet és önbecsülés elveit csöpögtette a né-
pek sziveibe. — Szelídíteni kellett a népeket, és a rideg ön-
ző dacz helyébe az evangeliumi szelídség szellemét ültetni, 
és a czélt az egyháznak kitűnő igazságság-szolgáltatási és 
fegyelmi rendszere által teljességgel el is érte. 

Mert mig előbb még a legsúlyosabb vétkek, mint p. o. 
a gyilkolás is egyszerű pénzbírságok által tétethettek jóvá, 
mi által a gazdag mintegy a törvény fölött állani látszott, és 
rosz tette igazságtalan voltának öntudata a gonosztevő lelkis-
meretében soha som juthatott kellő érvényre — addig az 
egyház nehéz penitencziatartási rendszere által azt eredmé-
nyezé, hogy egyrészt a halandók Isten előtti egyenlőségének 
érzete s öntudata mindinkább tisztábban nyilvánult, mig 
másrészt a bűnnek erkölcstelen volta épen az által helyezte-
tett kellő fénybe, hogy a megfeuyitettet arra tanitá, misze-
rint a büntetésben nemcsak az okozott anyagi ká rnak meg-
vásárlását avagy jóvátevését lássa, hanem oly cselekedetet 
vagy szenvedést, mely által az isteni rend megszegése s az 
isteni tekintély megsértéseért bűnhődik, lakol. 

* * 

Ily ragyogó fényben tűnik föl előttünk a katholika 
egyház működése, társadalmi és állami létünk minden, akár 
a legfélreesö részleteiben is; a tudomány, az anyagi és szel-
lemi haladás terén csak ugy, mint az erkölcsök szeliditése, 
tisztább és biztosabb világnézletek megalapitása és megvé-
dése körül kifejtett tevékenységében. — Az egyház ujjászülé 
nemünket, de nem érte be anyjának lenni, tanítója és nevelő-
jévé is lön, és az egeknek kegyelemkincseit s a földnek ál-
dását egyaránt megszerzé neki. — Es ezen üdvös ténykedé-

4) Littérature de la Restauration II , 181. 
Szász tükör I, 1. 

6J Leibnitz, Opp. V, C5. — 

sébon nem ismert soha személyválogatást, — Göröghon mü-
veit népeit és Afrika sivatagjainak vad törzseit egyaránt el-
ismeré fiainak,maga köré összegyüjve mindnyáját ,mindnyáját 
hasonló szeretettel szoritá kebléhez, mindnyáját tanitá, ve-
zérlé, müveié, kitkit tehetségei s szükségleteihez képest. S 
igy a népok életében egy uj, eddig ismeretlen elemnek sze-
rezvén érvényt, uj, eddig ismeretlen életerőt csepegtetett szi-
veikbe. A hit volt azon u j tényező, mely fiatal erővel bele-
nyúlván a népek és nemzetek művelődési törekvéseibe, mint 
megannyi örökérvényű eszmegazdag kincstára egyszersmind 
forrásává lön a keresztény népek szüntelenül ifjodó, örökké 
fiatal életerejének. 

Igaz, keresztény népek is buknak, és súlyosan buknak, 
— de a hit azon anyaföld, melyből Antaeusként szüntelenül 
u j erőt meritenek, mely nyitva tar t ja előttünk a megifjodás 
és megujulás lehetőségét. — Nem áll, hogy a népek élete 
ugyanazon törvénynek volna alája vetve, mely az egyént 
arra kárhoztat ja , hogy a fiatalság, a férfikor és végül a mi-
seranda senectus csak ép annyi lépés legyen azon szomorú 
uton, melyet életnek nevezünk, melyet befutnunk kell, és 
melynek végén az enyészet, a sir várja testünket. — Akár-
mily erős kézzel igazgassa is nemünket a természet törvénye, 
mégis marad elég tágas hely a szabadság eszméinek alkal-
mazására ; „nemünk szabadság-érzetének megnyugtatására 
bízvást ál l i thatjuk — úgymond Roscher — hogy nemzet el 
nem buktat ik addig, mig a vallásosság és erkölcsösség men-
nyei kincseit szeplőtelenül megóvta." — Divattá lőn, korun-
kat a görög és romai köztársaságok hanyatló korává 1 össze-
hasonlitani. — A kik igy okoskodnak, többi közt szem elöl 
tévesztik ama hatalmas tényezőt, mely a Megváltó megjele-
nése után e földön működik : a kereszténységet, melynek ke-
gyelemkincsei minden korban és minden körülmények közt 
lehetségessé teszik az erkölcsi és anyagi újjászületést. — Mig 
tehát az ó-kor népei sebesen fejlődtek ugyan, de ép oly sebe-
sen hanyatlásnak is, nem sokára pedig végpusztulásnak in-
dultak, — addig a kereszténység örök fiatal ereje azon men-
nyei reménysugár, mely a legmélyebb elvetemedés közepette 
is a jobb jövőbeni hitet ápolja, föntart ja bennünk. — A né-
pek elveszthetik a hitet, elveszthetik a keresztény műveltség 
áldásait,visszasülyedhetnek az eredeti barbárságba, de e visz-
szasülyedés most már csalc ideiglenes lehet, erről kezeskedik 
a katholika egyház fönállása, mely akkor a tévútra vezetett 
s minden vigasz nélkül magukra hagyatott népek utósó, egye-
düli menhelye lészen. 

Meglehet, hogy a mindenünnen tornyosuló felhők ne-
héz vihart hoznak reánk, minden jel a r ra mutat ; de mi fé-
lelem nélkül nézünk elébe, fölbátorittatva azon meggyőződés 
által, hogy ott lészen a győzelem, a hol az erős, végig kitartó 
hit leend ; mert minden idők történelme fényesen bobizonyitá 
mennyire igazak Tocqueville eme szavai, „azon népnek, mely 
szabad akar lenni és erős, vallásosnak kell lennie ; mert a 
vallástalan népek szolgaságra vannak kárhoztatva örökre."*) 
(Hettinger után) Hornig. 

*) A ka th . egyház dicsőségét, hirdető ezen nagyszerű tárgy tömö-
rebben és vonzóbban alig található föl valahol, mint az itt nyújtott, érte-
kezésben ; szolgáljon ez némi mentségül, ha lapunk keretét tekintve ne-
tán hosszabbnak tünt az föl ; a t. fordító pedig fogadja köszönetiinkot SZÍ-
VÓS közreműködéséért. Szork. 

25 * 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. A pannonhegyi főapát ő mlgnak levele a szent-

atyához : 
Beatissime Pator ! 

Suscepta nuper sacrilego ausu contra Sanctitatem Tuam 
Sedemque Apostolicam hominum impiorum, divinis perinde 
ac humanis iuribus insultantium molimina in irritum cecidisse 
Teque ex impendenti gravissimo sane discrimine salvum eva-
sisse atque incolumem, ut indubitatum est supernae Providen-
tiae, Sanctitatem Tuam trepidis in rebus, et continuas inter 
adversitatum tempestates singulari modo protegentis argu-
mentum : ita nobis, et universis, quibus Ecclesiae catholicae 
salus et tranquillitas cordi est, insigne consolationis ac fidu-
ciae praesidium ; novo namque, eoque manifesto non minus 
quam splendido documonto comprobatum videmus, quod di-
vus Joannes Chrysostomus ait : „Non cessât Ecclesia oppug-
nari et vincere ; insidiis impeti, et superare insidias. Quanto 
magis alii insidiantur, tanto magis ilia augetur ; ductus dis-
sipante - , et petra stat immobilisé Homil. de Chananaea n. 1. 

Patere itaque, Beatissime Pater, ut inexplicabilem, quam 
ex propulsato feliciter periculo concepimus exultantis animi 
gratulationem, provoluti ad solium Tuum, filiali cum pietate 
et amore expromamus ; una vero solemniter spondeamus porro 
quoque sanctissimi nos instar officii habituros, ardentibus 
votis Dei O. M. clementiam interpellare, ut Sanctitatem Tuam 
in hac temporum iniquitate virtute corroboret ox Val to, etscu-
to protectionis suae contra quosvis hostium tueatur assultus ; 
quo efferatis adversariorum, in exitium S. Sedis Apostolicae, 
imo totius rei catholicae coniuratorum studiis, fortiter, uthac-
tenus, obsistere, et glorioso, quem ingressus es agone, cum 
immortali nominis Tui laude defungi valeas. 

Neque etiam desistemus, quod pro suprema Tua om-
nium Orbis Ecclesiarum sollicitudine non ita pridem paternis 
verbis hortatus es, supplices ad coelum manus levare et Domi-
num ac Redemptorem nostrum assiduis exorare precibus, ut 
partem haereditatis suae, quae in Russico imperio omni perse-
cutionum genere lacessitur misericorditer respiciat; utque 
malis, queis illic fratres nostri opprimuntur et ad commutan-
dam cum schismate fidem veram a maioribus acceptam impel-
luntur, modum aliquando statuat. Reliquum est ut Apostolicam 
Tuam benedictionem nobis impendi enixe flagitemus, qui in 
sacro pedum osculo emorimur. 

Sanctitatis Tuae 
filiorum minimi ac devotissimi 

In S. Martino 23-a Archiabbas et Conventus S. 
dec. 1867. Martini de S M. Pannoniae 

Ord. s. Benedicti. 

Ezen hódolatteljes levélre a szentatya következőleg 
válaszolt : 

PIUS PP. IX . 
Dilecte Fili Religiose Vir, Salutem et Apostolicam Be-

nedictionem. Singularem Tuam, et istorum Tuorum Religio-
sorum sodalium pietatem, eximiamque erga Nos, et hanc 
Sanctam Sedem fidem, ac reverentiam libentissime recogno-
vimus in tuis Litteris die 23. Decembris anno proxime elapso 

datis. Eisdem enim Tuorum quoque Sodalium nomine et ve-
hementer doles gravissimas Nostras acerbitates, et vel maxime 
gratularis de victoria a Domino exercituum superiori anno 
concessa Nostris strenuissimis militibus contra perditissimo-
rum hominum turmas, qui furentes audacia, ac scelus anhe-
lantes hanc etiam almam Nostram Urbem aggredi et vastare 
cupiebant. Atque eodem tempore confirmas, ferventissimas a 
a Te et a Tuis Sodalibus preces sine intermissione Deo offerri, 
ut Ecclesiam suam sanctam a tantis, quibus ubique asperri-
mis hisce temporibus premitur, calamitatibus eripiat, ac Nos 
salvos incolumesque servet, custodiat, protegat, ac defendat. 
Gratissimi nobis fuerunt ejusmodi egregii Tui, et sodalium 
Tuorum sensus omni certe laude digni. Pro certo habe, Nos 
vicissim flagrantissima prece a miserationum Domino humi-
liter petere, ut super Te ac Tuos Sodales uberrima divinae 
suae gratiae dona propitius semper effundat. Atque horum 
auspicem, et praecipuae paternae Nostrae caritatis pignus 
Apostolicam Benedictionem toto cordis affectu Tibi ipsi, Di-
lecte Fili, cunctisque istis Religiosis Tuis Sodalibus peraman-
ter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 16. Januari i 
anno 1868. 

Pontificatus Nostri Anno vicesimo secundo. 
Pius PP. IX. 

PÁRIS. A „Patrie" „egy eset a lelkismeret Ítélőszéke 
előtt" czime alatt következő, bizonyosan tágas körökben 
érdeket gerjesztő tudósítást hozott : „Múltkor a sz. Rochus 
templomában érsekének elnöklete alatt egybegyűlt papság 
is a maga szempontjából vitatta meg a törvényhozó testület-
ben is napirenden levő gondolatjogainak nagy kérdését. Is-
merjük el mindenekelőtt, hogy Darboy érsek bátorságot 
tanúsított, és nagy szolgálatot tett, e fontos kérdést tűzvén a 
conferenczia napi rendjére. Nincs kérdés, mint tudva van, 
melyre nézve a püspökség, papság és sajtó véleménye inkább 
szétágaznék, s mely parancsolóbban követelne gyakorlati 
megoldást. S valóban, Párisban különösen a hivatalában mű-
ködő, a gyóntató pap majd mindennap azon helyzetbe jő, 
hogy nyilatkozzék a lelkismeret jogaira, és az ezekből folyó 
szabadságokra nézve. Minek is titkolnék ? A „Quanta cura" 
körlevél, és a hozzá csatolt Syllabus nemcsak meg nem 
szüntette a papságban az e pontban létező nézetkülönbséget, 
hanem inkább még élénkebben tüntette föl, sőt még a püs-
pökök körében is a Syllabus legkényesb pontjaira nézve két 
ellentétes magyarázatra talált. A czél, melynek elérését sze-
réntünk az érsek kitűzte, abban állott, hogy általánosan ér-
vényes szabályt nyújtson papjainak, mely lehetővé tegye a 
gyakorlatban fölmerülhető nehézségek legyőzését, anélkül, 
hogy a vélemény szabadságától a tisztán speculativus téren 
megfoszszon valakit. Ezen czél szeréntünk tökéletesen elére-
tett. Hogy erről Ítélhessenek olvasóink, ide igtatjuk a meg-
hányatásra kitűzött tételt, és azután a vitatkozások kivona-
tát." „Egy a politikai élet terén működő ember kijelenti 
gyónatyjának, hogy nem akar lemondani a nemzeteknél el-
fogadott modern tanokról, amelyek kifejezést nyernek: a 
vallások, és a sajtó szabadságában, és az államnak a vegyes 
ügyekbeni interventiójában." A M. . . . abbé, a madeleini 
egyház egyik áldozára által ritka szabatossággal és dialeeti-
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cával védett tétel következő syllogismusban foglalható össze : 
„A gyóntatónak nincsen joga a gyónótól, legyen ez magán-, 
vagy a nyilvánosság terén működő ember, követelni, hogy 
egy valószinü (probabilis) azaz komoly indokokon, és súlyos 
tekintélyeken alapuló véleményt föláldozzon." Ilyen pedig a 
fönemlitett, a cultus- és sajtószabadságra, s az államnak a 
vegyes ügyekben; interventiójára vonatkozó vélemény. A 
conferencziázó áldozár e tekintetben először is azt jegyzi 
meg, hogy itt csak az okos, mérsékelt, és nem a határtalan, 
zabolát nem ismerő szabadságról, vagyis inkább szabados-
ságról van szó, mely az isteni és emberi törvényeken tul 
teszi magát. Másodszor támaszkodván a papneveldéinkben 
nagy tekintélyű Gury tanitására, különbséget teszen a tárgyi, 
vagy is magában vett (objectiv) és a subjectiv, vagyis az 
egyedben levő tévely között. E megkülönböztetésből kiin-
dulván, azt mondja, hogy a magában vett tévelynek semmi 
joga sem lehet, ez magától értetik, de nem igy van a sub-
jectiv tévelylyel. Minden emberre nézve jog és kötelesség 
egyiránt azt fogadni el és követni a gyakorlatban, mit eléggé 
megvilágosított, vagy legyőzhetlen tudatlanságban levő lel-
kismerete neki mint igazat mutat fel. Felesleges megemlíte-
nünk talán, hogy a legyőzhetlen tudatlanság alatt azt értjük, 
mely miután minden lehetőt megtett az igazság fölfedezésére, 
a tévelyben megmarad. 

Áttérvén ezután a conferencziázó arra, mit ő hagyomá-
nyi védvnek nevez, bevitatni törekszik, hogy a fönnevezett 
szabadságokra vonatkozó pápai okmányok nem kárhoztatják 
a kellő határok között maradó lelkismeret-szabadságot, ha-
nem csak azon határt nem ismerő szabadosságot, mely min-
den vallás és társadalom alapjait ingatja meg, és azon kö-
zömbösségben nyilatkozik, mely minden vallás irányában 
egyenlő tiszteletet, vagyis inkább egyenlő megvetést tanusit. 
Áttérvén az államnak a vegyes ügyekbeni interventionalis 
jogára, azt alapítja meg, hogy ezen jog a világi hatalomnak 
a maga körébeni souveraine függetlenségén alapul, moly füg-
getlenséget a legünnepélyesebben elismert több nagy pápa, 
mint : Gelasius, Il-ik Gergely, első nagy sz. Miklós, kiknek 
e tárgybani szavaikat idézi. A világi hatalomnak interven-
tiója a vegyes ügyekben ép oly jogos, mint az egyházé. 
Állításának megerősítésére, és támogatására egy tényt hoz 
föl, mely 1828-ban történt. X-ik Károly egy bizottmányt 
állított össze, melynek tagjai valának : Quelen párisi érsek, 
Fraysinous cultusminister, de Cheverus bibornok, és Des-
jardin párisi érseki helynök. A király e bizottmányhoz a 
következő kérdést intézte : „A jezsuiták elüzetését a közvé-
lemény hangosan követeli tőlem ; ha szükségesnek látnám, 
elrendelhetem-e az t?" A bizottmány azt válaszolta, hogy a 
szükségesség kérdése tisztán politikai téren mozog, ebben 
illetéktelennek vallja magát, de hozzátette, hogy ha az el-
üzetés politikailag szükségesnek Ítéltetik, elrendeltethetik. 
Ezen határozathoz később több püspök csatlakozott. Érte-
kező azon következtetéssel fejezi be beszédét, hogy a „lel-
kismereti eset"-ben említett három kérdés a valószinü (pro-
bables) vélemények körébe tartozik, és hogy a gyóntatónak 
nincsen joga megtagadni a föloldozást az azokat valló gyó-
nótól. A hivatalbóli ellenvéleményező G. . . . abbé, aquinói 
sz. Tamás egyházabeli pap, támadását főleg azon értolmezés 
ellen inditotta, melylyel ellenfele a pápai okmányokat ma-

gyarázta. Szerénte eme okmányok ily széles (latitudinarius) 
értelmezést nem engednek. Hivatkozik a Spanyolország, 
Austria, és más államokkal kötött concordatumokra. Ezen 
concordatumok az 1832- és 1864-iki pápai körlevelekben 
foglalt elveknek gyakorlati alkalmazása. 

A párisi érsek most közbelépvén, nehogy a vita a kitű-
zött czélon tulcsapjon, megjegyzi, hogy az 1861-iki concor-
datum meggyengiti az ellenvéleményezőnek nagyon is abso-
lut állítását. Ezen okmányban csakugyan a szentszék nem 
követelte, hogy a kath. vallás államvallásnak ismertessék el. 
Ezen és más hasontényekből következtethetni — mond az 
érsek — hogy a pápák, amint ez kötelességök is, az álla-
mokkal kötött concordatumokban iparkodtak a kath. egy-
háznak lehető legjobb helyzetet biztosítani, de ha a körül-
mények követelik, legitim igényeikből engedni is tudnak. 
Ez tehát opportunitás kérdése, melynek az idő és hely sze-
rénti körülményekhez képest az egyház feje bírája. A ko-
moly gyülekezet egy perezre derültté lőn, midőn egy ál-
dozár a vitát megszakítván, közbeszólott, ritka bátorsággal 
kijelentvén, hogy bizony ő meg fogná tagadni a feloldozást 
mindazoktól, kik a fenidézett „lelkismeretbeli eset "-ben fog-
lalt elveket vallanák. Egy ujabb ellenvélemény meghallga-
tása után az érsek befejezte a vitát, a végszót a saint-sulpicei 
tisztes áldozárnak adván, kinek nagyon is csendes hangon 
mondott szavaiból, fájdalom, keveset érthettünk, annyit azon-
ban mégis, hogy a conferencziázó végkövetkeztetését ő is 
elfogadta, szintúgy mint az érsek maga. 

Végül kettőt kívánunk megjegyezni, először egy fön-
tartásnak (réserve) és másodszor sajnálkozásnak adunk kife-
jezést. A föntartás a X-ik Károly által egybegyűjtött egy-
házi bizottmánynak idézett válaszára vonatkozik. Ha jól 
fogtuk föl a mondottakat, ezen határozat politikai tárgyak-
ban az igazságot a haszon kérdésének áldozza föl, ez által 
tágas tért nyitván az önkénynek. Evvel ellenkezik legjelesb 
jogászaink véleménye, kik szerént bármily politikai tény 
csak akkor törvényes, ha először önmagában tekintve igaz-
ságos, másodszor szükséges, vagy legalább hasznos. Sajnál-
juk továbbá, hogy conferencziázó úgynevezett hagyományi 
indokolásában inkább a legújabb kor tényeire volt tekintet-
tel, és nem inkább a koresztényelem nagy századainak tör-
ténetéből merített, hol bőven talált volna védveket tételének 
támogatására. (A ,Patrie' ezen előadását az ,Univers' igen 
devalválta. Szerk.) 

CHINA. Verolles Mandzsúria ap. helynöke, a múlt 
évben meglátogatván Pekinget a mennyeinek nevezett biro-
dalom fővárosáról a következő képet nyújtja : Nincs ma már 
szó 2—3 millió emberről, kik e várost laknák; azt kérdez-
hetjük legfeljebb : hány száz ezer ? Legtöbben ötszázezerre 
teszik a lakosok számát. Peking körzete körülbelöl 6 mért-
föld, ebből a császári palota fél m. f., a menny (Tien-Than) 
pagodaja kétszerannyit foglal el. A Ti-Chan, hová a császár 
évenkint a föld imádására megy, King-Chan nagy lámapa-
lota, hol a főláma lakik, ki mindennap a czászár egészségeért 
imádkozik, és Mei-Chan nagy térségen terülnek el. A kisebb 
pagodákat nem is számláljuk, annyi mint esö után a gomba. 
A nyilvános épületek közé a császári lierczogeknek, hivata-
loknak, és a birodalmi 6 fötörvényszéknek házait soroljuk. 
Ezek mind széles, tágas helyet igényelnek. Vegyük ehhez, 
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hogy majd minden háztulajdonosnak megvan kert je , és a 
házak jobbára földszintiek, és könnyen megfoghatjuk, hogy 
itt nevetséges a lelkek millióiról beszélni. „Ha Ön látta volna 
Pekinget Tao-Kuang császár korában — mondá nekem az 
első minister — egészen mást látandott." Ami a fővárosban 
állitólag folyton tartózkodó 480,000 katonát illeti, csak papi-
í'on léteznek. A hires pekingi külvárosok sem sokat jelente-
nek. A főváros téréin semmi sincs, mi az európai fővárosok 
büszkeségét, tágas gyönyörű piaczait emlékünkbe idézhetné. 
Üres helyek, minden meghatározott alak nélkül. A tágas 
utczák Peking főereit képezik, a két oldaloni boltok, a járó 
kelő mindig mozgékony kereskedő nép némi érdeket kölcsö-
nöz, és magára vonja a figyelmet. A kép árnyoldala a papir-
ablakos földszinti házak. Az utcza közepén a kocsik számára 
szánt hely egy méterrel magasabb, mint a két oldalon a gya-
logok részére fentartott járda, moly azonban nincs kövezve. 
Az egyetlen kövezett ut az, amelyen a császár szokott járni 
az ég és földnek pagodáiba. Másutt esős időben sár és po-
csolya, száraz időben pedig roppant por , mely fulaszt és 
vakit. Szóljak-e valamit az emlékekről V Nagyon kevés, és ez 
is nem tudom, megérdendi-e a nevet. A nagy harang, mely 
hires, és mint mondják, érczből készült, kivül belől chinai 
feliratokkal, jegyekkel van megrakva. Súlya állitólag 60,000 
kilogram. Magassága 4, szélessége 3 méter. Mondják Yang-
Lo császár (a Mingek családjából) idejében a 15-dik század-
ban készült. Chinában egyébiránt a harangok vasból készül-
nek, a bonz a szabott időben jővén kalapácsosai szokott jelt 
adni. Emiitik még a 20 m. magasságú, ós száz karu Foe 
bálványt. Vad, csúnya, mint a többi bálvány, melyre a mű-
vészet mérvesszejét alkalmazni lehetetlen, ismeretes, hogy a 
császári palota bejárása szigorúan őriztetik. Ide csak néhány 
főmandarinnak van bejárása. Én egy közel magas helyről 
áttekintettem. Széles, tágas parkban, gyümölcsfák és cypres-
susok között itt-ott minden észlelhető terv nélkül sárgára, 
zöldre, vagy kékre festett pavillonok láthatók, némelyek 
emeletesek, a szokásos szines papir ablakokkal, faragványok-
kal, és aranyozással diszitve. Mindenütt hiányzik az igazán 
emlékszerü. Jobbára mindenütt a faragványokon, festménye-
ken az utálatos, kidüledezett szemű, tátott szájú sárkány 
(dragon) alakjára bukkanunk. Ez az „ég fiának" jellege. 
Ruháján, bútorain, pecsétnyomóján, edényein mindenütt lát-
hatni. A dragon alakja mellett tekenösbéka is látható. A 
chinai nép hite szerént a tekenösbéka hatalmat, a dragoné 
jóllétet jelent, és félnek e csúf állatok boszujától. Peking 
közelében, a halál nagy városában, a temetőben a hol annyi 
nemzedék nyugszik, mindenütt föllelhetők. A chinai ezen 
állatok jelképeinek setét árnyában akar pihenni, pedig az 
Apocal. (12, 9) szerént „ez a sárkány, mely elcsábitotta a 
világot." — Elutazásom előtt néhány nappal a császár szemlét 
volt tartandó csapatai fölött, mire az utczák, melyeken át-
menendő volt, szorgosan elzárattak, a házak ablakai befüg-
gönyöztettek, söt kivülről is gyékényfélével betakarva lőnek 
nehogy valamely merész halandó a nyíláson szemlélni merje 
az „ég fiát." Hanem egy kíváncsi ficzkó bizonyos távolban 
mégis kidugta fejét, mire azonnal elfogatott, és a halált ki 
sem is kerüli, ha jó összeg pénzen le nem csititja a zsoldo-
sokat. És mintha ez sem volna elég, a császárt az ő korabeli 
magasb rangúak kisérik, kik hozzá egészen hasonlólag öltöz-

vék, azt tartom mindez nem egyedül udvari illem, hanem a 
merény miatti félelemből is történik. — Minden hánytor-
gatott nagyuriasság, illemszabályok mellett továbbá a ma-
gasbb körökben is sok póriasságra, és semmittörődésre is 
akadunk. Barthemy franczia követünk bevezetett a minister-
hez. Egy földszinti, nedves, papirablakok által világított te-
rembe jöttünk, hol négy mandarin várakozott reánk. Egy 
asztal, és néhány faszék volt az egész bútorzat. Bizonyos 
meg nem nevezhető rovarok, nem a szőnyegen — mert ez 
nem is volt — hanem előttünk az asztalon sétáltak háborittat-
lanul. Ilyek történnek ama nép magasb köreiben, mely első-
nek tar t ja magát a világon. — Az, mi e hitetlen Babylonban 
legjobban esik szemnek és szivnek : a fogantatásról nevezett 
székesegyházunk, melynek keresztje a legújabb szerződések 
óta büszkén áll a magas tornyon ; egy más kath. templom, 
mely ez év első napján szenteltetett föl, tanodáink, árvahá-
zunk, és az irgalmas szüzek intézete. Ezen szüzek chinai 
ujonczaikkal szabadon viselik szerzetesöltönyüket Pekingben 
ugy, mint Tien-Tsin és Nin-Po városokban, sőt e viselet tisz-
teletet szerez a szüzeknek, és mintegy védelmöket képezi. 
Reméljük, hogy a kiildéreknek is meg fog engedtetni, ezek 
példája után indulva, egyházi öltönyben járhatni nyilvános 
helyeken, ami különben már meg is kisértetett. Én legalább 
azt vettem észre, hogy hosszú utamban egyházi öltönyöm 
visszatetszésre nem talált. — Két havi tartózkodás után a 
fővárosban bucsut vettem főt. Mouly úrtól és paptársaimtól, 
kik annyi szívességet mutattak irányomban. Pekingbe febr. 
havában indulván, midőn a folyók mind jéggel voltak boritva, 
szárazon kellett utaznom. Visszatérvén utamat Tien-Tsin-
nek vettem, hol más alkalmatosság hiányában egy pogány 
bárkát vettem, mely tizennégynapi kinos utazás után Sira-
Murem-Leao torkolatánál In-Tsé kapui előtt hozott a száraz-
földre. Atutaztamban Ta-Ku erődben ünnepeltem meg a 
pünköstöt, szentmisét tartván itt, hol még ekkor a franczia 
lobogó volt kitűzve. (Az erőd kiürítése 1865-ki aug. havában 
történt, midőn az a franczia katonaság részéről a dunaiak-
nak átadatott.) Jól éreztem magamat földieim körében, kik 
— különösen Tréve parancsnok — szívélyes fogadtatásban 
részeltettek. Mielőtt elhagytam volna e helyet, meglátogat-
tam az expeditio alat t elhunyt franczia vitézek sírjait. Ok 
is elhagytak volt mindent, hazát és családot, hogy e távoli 
helyeken védjék szent ügyünket, és érette vérüket ontsák. 
Tisztelet nekik ! Ok négyezer mértföldnyire távol hazájoktól 
egy magaslaton, az üdvözitő kereszt oltalma alatt nyugsza-
nak. Imát rebegtem érettök, Isten irgalmát könyörögvén le 
reájok, kiknek nemes halála bizonyosan nem volt eredmény-
telen, söt igen is termékeny és üdvös Isten országának e vi-
dékeni terjesztésére. 

IRODALOM. 
Die Kunst des Glaubens. Oder philosophische Vorbereitung 
um christlich zu glauben." Von August Nicolas. 2 Bände 

deutsch von Adolf Plifke. Regensburg. Manz. 1867. 
(Vége). 

A IV. könyv a hit örömeit, bo ldogságát 
mutatja ki ; hogy ez által is, lerántva egy ködfátyolt, mely-
lyel a hitetlenség ámitólag kecsegtet s a hit üdvpályájától 
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oly sokakat visszariaszt, indokot szolgáltasson a liit szelídebb 
igájának készséges fölvételére. Ha az emberi természetet 
kérdezzük: egyhangú a folelet, miszerént ellenállhatlanul 
boldogságra tör. S az evangeliuin e tekintetben is az emberi 
szív mély felfogását tanusitja ; midőn ugyszólva első és utolsó 
szava „beati !" A ezél mindannyinál egy : boldoggá lenni. 
Ebben mindannyian egyek vagyunk. D e a z u t k é t 
i r á n y r a s z a k a d . Az egyiknek jelmondata: élvezz, elé-
gitsd ki vágyaidat; a másiknak: teljesitsd kötelmeidet! Eb-
ből két külön jellemű érzelem származik, melyeket gyakran 
föl szokás egymással cserélni : az egyik az ö n z é s , mely 
mindent önmagára viszonyit; a másik a h c l - y e s ö n s z e -
r e t e t , mely mindent egyébre, az átalános rendre, az erköl-
csi törvényre, Istenre viszonyit. Az önszeretet természetszerű 
é3 leölthetlen közös ösztöne az emberi természetnek csak 
abban különbözik, hogy vagy önzéssé, vagy nagylelkűséggé 
válik, a szerint, amint vagy keresi önmagát, vagy áldoza-
tul adja. 

Az élvezetben ugy látszik van a boldogság — s a kö-
telességben a kényszer; — s a kik tehát élveikot hajhász-
szák, hamarább kellene a boldogsághoz eljutniok, mint azok-
nak, kik azokat magoktól megtagadják ; — s való, hogy a 
nagyobb többség mindig, inkább a gyönyört és élveket ke-
resi. — És mégis az egész emberiség tapasztalása mindenkor 
ama többség ellen nyilatkozott, nyilatkozik ma is, és végtől 
végig ellene fog nyilatkozni. — Sőt e többség maga is ellene 
nyilatkozik, midőn utoljára felkiált, „csalatkoztam" : mig 
ellenben a kôtelçsséghû kisebbség, melynek ismerve az Ur 
félelme, szakadatlanul küzködve bár és nélkülözve ez élet 
rögös utain, végre eléri a boldogságot; végperczeiben soha 
sem bánja meg, sőt örül, hogy vágyait zabolázta ; s utóvégre 
az élvsóvárgók összes többsége is nekik ad igazat: úgyhogy 
a boldogság kérdését, mondhatni az összes emberiség, s igy 
a benne nyilatkozó természet, a kötelességteljesítés javára és 
a világ örömei ellenére dönti cl. . . . Minél hivebben követ-
tük az egyiket, annál elégültebbek, boldogabbak vagyunk ; 
minél lázasabban űztük a másikat, annál inkább megbánjuk, 
annál boldogtalanabbak vagyunk. Az egyiket bánat követi 
és kétségbeejtő halál ; a másikat soha sem bánjuk meg, és 
mennyei öröm kiséri ki ez életből. Ez tény." 

De nincs-e talán középút, mint Eontenelle mondja, „a 
ki boldog akar lenni, mérsékelje magát és korlátozza vágyait, 
amennyire csak lehetséges; ne sokat változtassa helyzetét 
és ne is nagyon csüggjön rajta. Csak számitani kell : az okos-
ság mindig megtalálja nyereségét ?" — Igen, — de mi biz-
tosithat bennünket az élet oly sok bajai, kedveseink s bará-
taink elvesztéso, szerencsétlenségek, betegség, öregség, halál 
és az arra következő örök sors ellen ? Mindezek nem álla-
nak rajtunk s tőlünk függetlenül vegyülnek be a boldogság 
kérdésébe. — Fölveszi tehát szerzőnk o kérdést cz irányban 
és megvilágítja : 2. a h i t b o l d o g s á g á t a h a l á l r a ; 3. 
a z é l e t r e v o n a t k o z ó l a g . — Azután, a hit boldogsá-
gát, melyet ekkint, mint tényleges igazságot tüneményeiben 
felmutatott : bölcsolmi alapjában veszi vizsgálat alá s a me-
taphysikai szemlélődés utján, 4. a b o l d o g s á g n a k , a z 
e r é n y é s k i e n g e s z t e l ő d é s h e z , 5. a z e r é n y n e k 
a z é r d e m h e z é s a z é r d e m n e k a h i t h e z v a l ó 
viszonyából vitatja bo. Végre 6. „tekintsük, úgymond, a hit 

boldogságát, annak tuiajdonképeni szempontjából : a szivből." 
„Van ugyanis egy érzet, mely körül a boldogság egész kér-
désének forognia kellene, és melyet mégis a philosophia oly 
kevéssé vett figyelembe, mintha az Krisztus előtt az embe-
riségben nem is létezett volua. Ez érzet, melyet Krisztus ün-
nepélyesen ú j n a k , általa a világba hozottnak mondott: a 
szeretet; melyet ő omez uj, általa megismertetett értomény-
ben u j névvel is jelelt meg: az istenszeretet- és emberszere-
tet nevével." 

A szeretet, mint az erény indoka, a kereszténység 
gyümölcse ; a régiek nem birtak gyakorlati fogalmával. Csu-
pán Seneca omliti egyetlen egyszer ,,az istenszeretetet," mint 
Cicero szinte egyszer „az emberszeretetet," — a mi túlságo-
san elég volt arra, hogy a kritikusoktól észrevétessék. De 
szinte kiérzik, hogy ama, Soneca 47. levelében előforduló ki-
tétel, a Romában fogva tartott sz. Pálnak Onesimus rabszolga 
mellett Philemonhoz irt leveléből van elkölcsönözve ; — s ta-
gadhatlanul áll, hogy a régieknél az erény szeretet s követ-
kezőleg boldogság nélküli volt. Pedig mondhatni, hogy „mi-
nél több a szeretet, annál több az öröm s hogy a boldogság a 
szeretettel azonos." Ez annál nagyobb anomalia volt ; mert a 
szenvedélyek, melyeket az erényTnok zaboláznia kell, nem 
egyéb, mint rendetlen szeretet, mely az erény ellenében a 
szivro támaszkodik. Szükség tehát, hogy a szenvedélyek 
azzal cllensulyoztassanak, a mi azok csábját képezi, t. i. a 
szeretet, még pedig sokkal nagyobb szeretet által De 
honnét származhatott lelkünkbe az ilyen szeretet? 

Azon végtelen, örök szeretet által, mely előbb szeretett ; 
s mely szeretetét nem csupán szóval, hanem tettekben s in-
tézményekben : a bölcsőben, az urvacsorában, a keresztfán, 
valóban emberileg érezhetően kinyilatkoztatta, s az eucha-
risticus szentségben szeretetlángjának közátalános maradan-
dó tűzhelyét hagyta hátra. 0 saját szeretetét gyújtotta meg 
az emberi szivben, mely azt az áldozat által áldozatra, sze-
retet által szeretetre hijja fel. „Charitas Christi urget nos," 
mondja az apostol. Krisztus szeretetáldozata az, mely a hit-
nek eszközlője és egyúttal boldogsága. „Tudd meg, mondja 
Malebranche, hogy igám édes és terhem könnyűvé lesz az 
erő által, melyet azoknak megadok, kik nekem szolgálnak. 
A szelídség és béke, melyet a szivekbe öntök, fölér minden 
kellemmel; és azok, kik a világ éh eitől és hiúságaitól bucsut 
vettek, hitük arányához képest oly örömekben részesittetnek, 
melyeket képzelni nem hanem csak érezni lehet. Igen az igazi 
legfőbb jónak elöize végtelenül boldogabbá tesz, mint valódi 
élvezete azon javaknak, melyek mulandók." 

Eszméket fejtegető s azok szoros lánczolatában tova 
haladó értekezésénok a gondolatok egymásba fűződő, egymást 
olőkészitő és egymást viszhatólag kiderítő , s az egésznek a 
részletekre, a részleteknek az egészre ható vonatkozásaiban 
rejlik, valamint bogyőzö ereje, ugy egyszersmind fő kelleme, 
szépsége. 

Midőn az ilynemű irodalmi termékek mutatványos is-
mertetésénél az olvasóval a könyv eszmekörét akkint kény-
szerülünk átfutni, hogy annak csak egy-egy kiniagaslóbb 
pontjainál időzhetünk röviden s az illatos virányokba le nem 
ereszkedhetünk : a kép, melyet elé adunk, már a tárgy termé-
szeténél fogva, szükségkép olvoszti azon eleven színezetet és 
melegségot, s igy azon hatályt és világosságot is, moly az ily 
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müveknél az elejétől végig gondolkodva olvasót jutalmazza, 
gyönyörködteti. 

Ez t megjegyzendőnek tartottuk, igazolására azon ismé-
telten kijelenteni ohajtott Ítéletünknek ; miszerint e mii való-
ban becses időszerű hitvédirat, mely méltán sorakozik Nicolas 
többi enemü jeles munkáihoz ; és felette kívánatos lenne, 
liogy azt a hitetlenség mesteri fogásaitól körülhálozott, kivált 
műveltebb osztályú, közönségünknek jó fordításban kezébe 
adhatnók. D. N. 

VEGYESEK. 
— A nagyváradi templomokban a triduum alatt be-

gyült péterfillér teszen 929 frt. 6 ; 47 db. aranyt ; 1 db. 20, 
1 db. 10 frank, aranyban, 10 taléros, 14 db. 1 % frt. , 17 db. 
ez. frt., 1 porosz tallér, 2 orosz rubel, 1 török tallér, 49 hú-
szas, és 15 negyedfrt. 

— S t r o s z m a y e r György diákovári püspök ő ex-
clja a megyebeli tanítók segélyezésére 11,000, a Zágrábban 
tanuló bolgár ifjak számára pedig 9000 frtot adományozott. 

— Igen ajánlandó röpirat jelent meg S u l y o k Gábortól 
ezen czim alatt : A romai kérdés, azaz : mit kell minden 
katholikusnak tudni és tenni IX. Pius pápa ügyében ? A 3. 
ívnyi müvecskének ára 10 1er. 

— V a r g a Mihály zámolyi plébános előfizetést hirdet 
o két kötetü könyvre: „A keresztény család." Az egész mű 
ára 2 ft. a bolti ár magasabb leend. Az előfizetési összeg 
vagy Z á m o 1 y r a küldendő (ut. posta Győr) vagy H e n-
n i k e Rezső könyvkereskedésébe Győrött. 

— A bécsi urakházában elég keseredetten foly a vita 
a házassági törvényjavaslat fölött, illetőleg a concordatum 
ellen. Kik ez utóbbi mellett szólnak, a karzaton kigunyoltat-
nak, a sajtóban legalább is fanatikusoknak neveztetnek. A 
kisebbség votuma 69 szóval 34 ellenébon elvettetett. Ezen 
diadal önkénytes kivilágítást vont maga után, a ministerek 
éljeneztettek. Sajnos a vitatárgy, de megdöbbentőbb a benne 
és miatta nyilatkozó szellem, mint, mely engesztelhetlen gyű-
lölséget lehel. 

— Az elhunyt bajor király fölött Döllinger és Hanneberg 
után Dusmann kanonok tartotta a gyászbeszédet, melyben 
különösen annak az egyházi téren gyakorolt jótékonyságát 
ecseteli. Szerénte a boldogultnak jótékony alapitványai 
1862-ig 661,549, kegyes adományai pedig 765,385 frtra 
rúgnak. Egyházi építkezéseire és a művészetre nézve azt ál-
lítja, hogy Salamon óta fölség annyit nem áldozott azokra. 
Az emiitett időig 3,553,264 frtot teszen az áldozat összege. 
Ezen kivül temérdeket ajándékozott külföldi templomok 
emelésére is. Vallásos érzületének bizonyságául hozza föl, 
hogy a clerus neveltetése tekintetéből a Lajos-missio-egyletet 
alapította, hivő, egyházi szellemű tanárokat hitt meg, szerze-
tes rendeket hozott az országba, különösen pedig a kölni za-
varokban erélyesen lépett föl és eljárása teljes elismerést ér-
demel. 

— A berni nagytanács másodízben is elhatározta, 134 
szóval 50 ellen, a szerzetesek kizárását. A katholikusok meg-
fosztattak gymnasiumaik- és normál iskoláiktól, az ünnepek 
száma leszállittatott hatra az egyházi hatóságnak minden 
tudta nélkül, és igy folytonos jogsértés követtetik el a katho-
likusok ellen. 

— A genfi főpásztor, msgr Mermillod „L'egliso et le 

siecle" föliratú böjti körlevelet bocsátott ki, melyben reme-
kül állítja övéinek szeme elé, hogy a terjedő föloszlás ellen, 
mely a társadalom minden rétegében tapasztalható, egyedül 
a katholicismushoz való hü ragaszkodásban lelhető föl a si-
keres gyógyszer. 

— A lausenni megyébe kevés idő múlva teljesen a ro-
mai liturgia lesz már behozva, a mi 12 évi működésnek leend 
eredménye. 

— Jannolli, siciliai áldozár egy lapot indít meg érseké-
nek pártfogása alatt. A lap czime : „Sicilia cattolica," és a 
szentatya a vállalatot következő szavakkal helyesli : „Dum 
commotum in Ecclesiam bellum ali quotidie et irritari dole-
mus impiarum praesertium ephemeridum opera ; nequimus 
non optare, ut paribus armis decertetur, et hostiles impetus 
novis additis bellatoribus retundantur. Acceptissimum itaque 
nobis contigit propositum tuum, et perlibenter excepimus 
priora Siciliae tuae catholicae specimina. Gavisi sumus autem, 
quod opus huiusmodi, suffragante ac moderante egregio Ar-
chi-episcopo tuo, susceperis, illudque ab exordio commenda-
veris Immaculatae Dei Matri." 

— Az „Unita cattolica" szerént Urbinoban bizonyos 
Giacomini és Ma^cella, miután egy korcsmában a miseáldo-
zatot utánozva, azt kigúnyolták, a csőcselékkel processiot 
képezve, ugy tettek, mintha a szentséget valamely beteghez 
vinnék. És csakugyan bementek egyik czinkosuknak laká-
sába, ki épen részegen feküdt ágyában, és szörnyű hahota 
közt ellátták őt a haldoklók szentségeivel. 

— Az algiri érsek tudositása szerént az oda kivándo-
rolt spanyolok száma 70,000-re rug. A jövevények igen rossz 
állapotban vannak, minthogy a nyelvbeni járatlanság miatt 
minden hitbeli vigasztalást nélkülöznek, melyre annál inkább 
volna szükségök, minthogy anyagi helyzetük is igen nyo-
masztó, melynek némi enyhítésére már többen prot. missio-
nariusok hálójába kerültek és hitüket megtagadták. Legna-
gyobb szükségnek volna tehát elégtéve, ha mielőbb spanyol 
papok Küldetnének az ily gyarmatokba és ott templomok 
építtetnének. 

— Oroszországban is gondolkodni kezdenek a népok-
tatás ügyének javítása fölött. Alkalmat nyújt leginkább az 
utolsó ujonczozásnál nyert azon tapasztalat, hogy 92,104 
összeirottak közt csak 7851-en tudtak olvasni, valamint írni, 
és igy az orosz népségnek 95 perczentje a miveltség lega-
lantibb fokán áll. 

— Bajorországban egész özöne érkezik az iskolák 
szándékolt reformja ellen intézett tiltakozásoknak ezernyi 
és ezernyi aláírással. Említők, hogy az uj választásoknál ren-
desen a clerus által kijelöltek választatnak meg, minek egyik 
eredménye az is, hogy kik eddig a világért sem akartak 
katholikusoknak látszani, most szívesen vallják magokat 
azoknak, hogy megválasztassanak, de természetesen, jól is-
merik az illetők embereiket. Hogy az ellenpárt ezért dühöng 
és mindent kigondol a papság gyalázására, igen természetes. 
Legújabban olvassuk, mintha egy bajor káplán prédikálás 
alkalmával biretumjába tette volna két ellenvéleményü je-
leltnek a nevét, és minekutána a népet fölszólította, hogy 
vele együtt hívná segítségül a Szentlelket, a papi párt jelölt-
jének nevét húzta ki a fővegből, ki tehát a Szentléleknek 
is jelölt je ! 

— Gratzban a munkások gyűlést tartottak, melyben 
egyikök mondá : mi képző-egyletet akarunk, de nem ultra-
montánt, a katechismus nem kell, más ismeretekre van szük-
ségünk ; a kath. legényegyleteket pedig a gono :z idők szüle-
ményének mondotta. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. 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 legújabb magyar szentírásról. — 
Tanügy. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A legujabb magyar szentírásról. 
(Vége) 

B a 11 a g i Mór t. tagtársunkkal én is elismerem, 
„hogy a bibliafordítás mily nehézségekkel jár, főleg 
ha elgondoljuk, mily kevéssé alkalmasak a modern 
fordulatokhoz szoktatott, mesterséges szerkezetű iro-
dalmi nyelvek általában arra, hogy az emberiség 
gyermekkorának kezdetleges alkatú, liimezetlen be-
szédét sajátos egyszerű szépségében visszaadják. A 
biblia eredetijének minden egyes müvében a stil 
minden kezdetlegessége mellett egyik vagy másik 
szépség uralkodó, egyik vagy másik tulajdon sajá-
tabban, fényesebben van kifejezve, mi az egyes mü-
veken végig ömölvén, mindegyiknek sajátságos jel-
leget kölcsönöz. Vannak utolérhetetlen szépségű 
darabok, melyek a tartalom magasztossága mellett a 
kifejezés rendkívüli egyszerűsége, mondhatnám gyer-
metegsége által tűnnek ki, másoknál a kifejezés keleti 
fénypompája tündöklik, s a szavak mérarányos lej-
tése gyönyörködteti a fület; ismét másokat a nyel-
vezet tömöttsége, jelentős rövidsége tesz hathatósakká. 
Az irály mind e változásait más nyelvben hiven 
visszatükröztetni bizonyára nem könnyű feladat, s 
csak olyantól remélhető, ki a mellett, hogy a biblia 
nyelveit tökéletesen érti, annak szellemi légkörében 
él, és minden bib:ia-iró lelkületébe magát bele tudja 
képzelni, saját nyelvét mesterileg forgatja, és idegen 
rámára is úgy birja vonni, hogy nemzeties zamatja 
akkor is megmaradjon." 

Igy formulázza t. tagtársunk a biblia forditó és 
fordítás kellékeit kétségtelenül aranyszavak, 
arany elvek de kérdezhetjük, ily forditót óhajtva, 
a szentírási bölcs szavaival : Kicsoda ez ? és dicsérni 
fogjuk őt, mert csoda-dolgokat cselekedett életében '). 
En még ily tökéletes forditást nem ismerek, szabad 

óhajtva óhajtani, de annál kevésbbé merem remény-
leni, minél inkább távolodunk a bibliai események 
korszakától. » 

Inkább azon kevesebb igényű de könnyebben 
valósitható elvekhez ragaszkodom, melyeket t. tag-
társunk ugyanazon értekezése végén igy-fejezett ki : 
„Biblia-forditás igazitójától nemcsak az eredeti szö-
veg teljes ismeretét, hanem egyebet is méltán vár-
hatunk; első sorban pedig kívánhatjuk, hogy nyelve 
correct és műizlése olyan legyen, hogy nemcsak az 
igazítandó szövegben esett-hézagokat pótolja, hanem 
annak összebonyolt szerkezetű, válogatlan kifeje-
zésü, kerekdedségre nem ügyelő beszédeinek bájt és 
kellőséget is kölcsönözzön" 2). Épen ez az, mire szent-
ii'á-;i munkámban én törekedtem, s t. bírálómban 
nem annyira ellenmondásnak vagy következetlenség-
nek, mint inkább jobb meggyőződésre jutásnak tu-
lajdonítom, hogy értekezése végén a bibliaigazitás 
elveit igy állapította meg, mig annak első felében, 
fordításomat legszólóbb tanúságúi hozván fel arra, 
ho gy nyelvünk Heltai óta mennyire fejlett, mennyit 
nyert szókincsi szabatosságban úgy mint szerkesz-
tési könnyüség- és hajlékonyságban . . . megrovólag 
igy folytatja: „de T á r k á n y i szabályzott előadásit 
nyelve, könnyű folyású irálya modern színezetű, s 
épen azért nem arra való, hogy az ó szövetség ódon 
egyszerűségét vagy az ú j szövetség egészen sajátos 
nyelvezetét hiven visszatükrözze." Szerencsémre az 
vigasztal, hogy t. tagtársunk a mit bennem megro-
vott, K á l d i b a n dicséri, midőn mondja rólfi: hogy 
„öntudatos műgonddal fordít, keze alatt a nyelv 
elveszti merevségét, nyelve könnyű folyású stb." 

De midőn az líjitás szükségét vitatom, határo-
zottan kijelentem, hogy ezt csak azon határig tartom 
eszközlendőnek, melyet a biblia szent méltósága és 
érthetősége megenged. Mert az igen is divatszerű s 
főleg napjainkban félelmesen lábrakapó nyelvczikor-
nyát és túlzást szintoly vétségnek tartom a szent 
könyv ellen, mint a triviális, aljas kifejezéseket. Én 

' ) S i r á k k . 31 , 9. 
2) Nyelvt. közi. III. k. 188. lap. 
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úgy vélem, liogy a népszerűséget nyelv tekintetében 
is nem abban kell keresnünk, hogy a néphez p. o. a 
korcsmáig leereszkedjünk, hanem hogy a népet a mű-
vészet legszebb csarnokába, a legdicsőbb templomba 
emeljük, melyhez a bibliát méltán lehet hasonlíta-
nom. Munkám folytán teljes igyekezettel azon vol-
tam, hogy abból egyetlen egészséges, népszerű kife-
jezést se hagyjak el ; só't volt eset rá, hogy némely 
mondatot egészen a nép közmondása szerint fordi-
tottam; p. o. hogy csak egyet emlitsek: qui fodit 
foveam, incidet in eam, minden habozás nélkül úgy 
fejeztem ki mint népünk közmondása tar t ja: a ki 
másnak vermet ás, maga esik bele 3); s ezt mindenik 
birálóm helyben hagyta mig más részró'l szintoly 
bátorsággal használtam a sanctuariumra a szentély, 
visiora a látomás-szót ; a machinât a patriarkális kor-
szakban hadieszköznek, hadiszernek forditottam 4), 
a makkabeusi időben pedig, midőn már a hadakozás 
hadtudomány lett , öntudattal hadi gépet irtam 5), 
melyet népünk most mindenütt megért. Azonban az 
érthetőség még nem ad jogot bibliában minden új 
szó használatára ; p. o. az ezredes, százados-szókat a 
régi szerint bizvást lehet használni ; de már p. o. a 
rendőr, melyet Bloch Mózesében találtam, szerintem 
csak oly visszás, mintha valaki a századost kapitány-
nak, az ezredest óbesternek irná a bibliában. Ennek 
megítélésére ép, egészséges nyelvérzék kivántatik, 
mint egyik igen fontos kelléke a bibliafordítónak, 
melyet t. Ballagi úr értekezésében szintúgy meg-
említhetett volna. 

Mindig előttem forgott az, hogy K a z i n c z y 
Eerencz, nálunk a nyelvszépségnek oly nagy szószó-
lója, K á 1 d i t a biblia legszebb fordítójának nevezte6) 
s jól történt, hogy e szép nyomon haladva munkám-
ban, elkerültem azon megrovást, melyet t. Ballagi 
úr Károlyi Gáspárra nézve tett: „Csak nézzük (úgy-
mond) a dolgot elfogulatlanúl, lehetetlen be nem 
látnunk, hogy a mi nem szép, az bár bibliafordítás-
ban legyen is, csak nem szép marad ; és ha valóban 
ilyen, nem bűnös mulasztás-e részünkről, ha minden 
módon arra nem törekszünk, hogy a szépnek és igaz-
nak örök forrását, a bibliát, nemzetünk is hozzá illő 
alakban b í r ja?" 7) Ez volt az én törekvésem is, mi-
dőn fordításomban szép bibliát adni szándékoztam; 
és erre most is oly súlyt fektetek, hogy jelen előadá-

3) Péld. 26. 27. 
*) Móz. V. 20, 20. Krin. II. 26. 15. 
5) Makkab. I. 5, 30. 
6) Magyar régiségek és ritkaságok 18. lap. jegyzetben. 
7) U. ott. 167. lap. 

somban is nem annyira a nyelvtudomány érveivel 
védem forditási elveimet, hanem, az akadémia enge-
delmével, mint a szép tudományi osztály egyik tagja, 
öntöm ki érzelmeimet a könyvek könyve iránt, mely-
nek rendeltetése, hogy csak úgy helyet foglaljon a 
szegény ember kezében és mestergerendáján, mint 
a királynak asztalán, a mint hogy apostoli szellemű 
Maecenásom, midőn a hivek ezreiről sok ezernyi pél-
dánynyal gondoskodott az líj szentírásból, a legelső 
pár díszpéldányt az apostoli magyar királynak és 
királynénak nyújtotta. 

Ama viszonynak, mely engem irodalmunk e 
nagylelkű pártfogójához oly régóta csatól.rám nézve 
az egyik nagy szerencséje, hogy az ő aegise alatt 
megjelent műveim közönségesen több kiadást érnek. 
Bár bibliám is e szerencsében részesülhetne! hogy 
valamint az első kiadást akadémiánk tagjaitól nyerte 
a kath. magyar egyház és irodalom, úgy az ú j kia-
dás is, legalább közvetve, az akadémia egyik czélját, 
nyelvünk művelődését mozdithatná elő a legbehatóbb 
s legbiztosabb módon, t. i. a vallásosság szent utján. Az 
e czélra sürgető kötelességérzet teszi előttem becsessé 
akadémiai székemet, melyet most azon Ígérettel ha-
gyok el : hogy lia szentirásom ú j kiadást érhet, ezt 
Káldi szép nyomán még szebbé fogom tenni. 

Tárkányi. 

T a n ü g y . 

Ez azon ügy, melynek mai nap ügyes és ügyetlen egy-
aránt óhajt ügyvéde lenni. Mindenki előtt ismert a törekvés, 
mely ezen ügy teljes függetlenitését czélozza az egyháztól. 

Véleményünk, szemben e mozgalommal, ez : hiszszük, 
hogy meg fogják kisérteni a tanügy elkülönitését az egyház-
tól; de azt már nem hiszszük, hogy ez sikerülni is fog — 
egyelőre. Később azonban sikerülhetne, ha elejét nem veszszük. 

Mit tegyünk tehát ? Föl kell ismerni teendőinket, s a 
tanügy terén a haladás élére állnunk. 

Jól tudjuk, hogy ez által épen nem fogjuk végkép el-
hallgattatni elleneinket; mert hisz leginkább a kath. egyház 
iránti ellen zenv forrása a sok helyütt nyilatkozó követelés-
nek, miszerént az egyház kebléről szakittassék le legkedvesb 
gyermeke, az iskola, melyet a történet bizonysága szerint 
hazánkban is, sz. Istvántól kezdve mai napig folyton anyailag 
ápolt és ápol. De az is tagadhatlan, hogy, ha mi a tanügy 
érdekében minden lehetőt megteszünk, ez által a főfogyvertől 
fosztjuk meg elleneinket, melylyel különben leginkább har-
ezolandnának ellenünk. 

S épen azért szándékunk most előre sürgősb teendő-
inkre forditani a figyelmet, s azok mielőbbi életbeléptetését 
sürgetni. 

1. Ma minden állás betöltésénél „képesség" kerestetik; 
következőleg a tanügyet kezelőknél is. — És helyesen ! A ki 
nem játszik a szavakkal, hanem egész mélyében fölfogja a 
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nagyhorderejű eszmét, melyet e szó: „népnevelés," jelez; az 
nem fogja nekünk rosz néven venni, ha mi egy népiskolai 
igazgatónál nem elégszünk meg az „a priori" supponált ké-
pességgel, de még azon futva tanult paedagogiácskával sem, 
melyet a pastoralis professor mellékstudiumként sebtében trá-
dál t : hanem tőle elméleti és gyakorlati, nem bánom, a régiek-
nél supponált, de a leendőknél okmányilag bebizonyított 
képességet sürgetünk. Igaz, a pap tanításra van hivatva, s 
eddig, mig az iskolában főleg csak olvasást, irást, s a négy 
alapszámmiiveletet tanították : nem csak a szószéken, hanem 
az iskolában is mint igazgató joggal s tekintélylyel állta meg 
helyét. — De miután jelenleg a már fönemlitetteken kivül 
egyébb tárgyak is, és pedig a régitől nagyban elütő módszer-
rel adatnak elő, mely nem ragad magától az emberre, hanem 
egy külön tanulmány tárgyátképezi : most, mondjuk ki, a pap, 
csak azért mert pap, még nincs képesitvo a népiskolák igaz-
gatására. Tagadhatlan, hogy vannak oly igazgatók, sőt tan-
felügyelők, kik az ujabban behozott tantárgyakban, pl. fej-
számolásban, elemzésben, nyelvtanításban, szemléltetésben, 
irva-olvasástanban, ütenyirás-tanban járatlanok. Es mi egy-
részt ebben látjuk okát azon tiszteletlen önviselotnek, melyet 
magának egykét néptanító igazgatója irányában megengedett. 
Mindebből nem az következik, hogy a tanügy az egyházi fér-
fiaktól vétessék el, hanem az, hogy az egyházi férfiak képe-
sitsék magukat a tanügyben. Nem uj eszmét pengetünk, 
midőn sürgetjük, hogy minden, tanfolyamát bevégzett pap 
egyszersmind képesített „fő tanító" is legyen. Ez t az állam 
is méltán követelheti az egyháztól, ha utóbbi a tanügy keze-
lését a maga részére vitatja. S midőn az egyház o követelés-
nek enged, adósává teszi az államot. Egyelőre is legisleg-
szükségesebbnek tart juk, hogy mindazon öregebb s fiatalabb 
lelkészek, kik az u j tanmódszerben s az ujabb tantárgyak 
előadási kezelésében még járatlanok : szerezzék meg maguk-
nak a szükséges munkákat, s igyekezzenek egy kis időt ezen 
tárgyak elsajátítására fordítani ; hogy midőn idővel, — vagy 
tán nem sokára — szükség lesz reá, a magyar egyház minden 
papot, mint egyszersmint szakférfiút a tanügyben mutathas-
son be e téren elleneinek.*) 

2. Emelnünk kell a falusi iskolákat. — Hány iskolánk 
van, melyek jelenleg is oly meztelenek, mint minők egy szá-
zad előtt voltak ? A padokon s a tanító korhadt asztalán 
kivül mitsem látunk bennök. Nincsenek szemléltetésre szol-
gáló képek, betű-táblák, földképek, iskola-könyvtárak. 

Az oktatás-ügyi minister állítása szerint is : korunk 
kiválólag hajlik, sőt áttért a reálirányra. A külföld jó példá-
val járt elő ; hittan-, olvasás-, számoláson, s iráson kivül nyelv-
oktatást, helyesírást, földrajzi, történelmet, természettani is-
mereteket, éneket adatott elő a népiskolákban. Kövessük e 
jó pédát. 

3. Az elkezdett tanitói tanácskozmányokat folytassuk 
és tökéletesítsük. Itt-ott folytatják ugyan, de többhelyütt ab-
banhagyják. Csoda-e, lia a tanítóknak kedvök kerekedik — 
magántanácskozmányokat tartani ? 4 Máshol, gondolom Ba-
jorországban, a tanítók kötelesek, mig az államnak tiz évig 
nem szolgáltak, a kerületi iskola-vizsgáló által feladott tételt 

*) Esztergomban igen szép példa adatott erre nézve ; önnek 
általánosítása sennni nehézséggel sem jár. 

Szerk. 

irásbelileg megfejteni s benyújtani. Nálunk divatba jött ugyan 
ilyesmi, de nem mindenütt. 5. A félévi vizsgák tartassanak 
meg szigorúan és rendesen. 6. Az iskolai relatiók szerkesztes-
senek oly módon, hogy statistikai adatok által a magyaror-
szági tanügy állapotát föl lehessen tüntetni, s ekként a hiányo-
kat láthatókká tenni. 7. Angolországban már 1689-ben iskola-
szaporitó társaság alakult ; s azon időtől fogva a legujabbig 
különféle egyletek jöttek létre, melyek közül egyik a nép-
iskolákat, másik a vasárnapiakat, ez az óvodákat, az a dolgo-
zó-iskolákat, amaz a csavargók iskoláját vette pártfogása alá. 
Nálunk a cultusminister tett indítványt a „népnevelési egy-
letek" alakitása iráni. Karoljuk azokat föl igazi hév- és buz-
galommal ! 8. Sok tanitót a jegyzői vagy kántori hivatal 
akadályozza hivatása kellő betöltésében. — Senkinek sem 
szeretjük kenyerét kisebbre szabni, de azt ma már mindenki 
belátja, hogy a jegyzői teendők oly bokrosak, miszerint azok 
egy egyén erejét egymagán is teljesen igénybe veszik. Még 
a segédtanító működése fölötti fölvigyázást s utánnézést som 
engedik meg. — S azért azon nézetben vagyunk, hogy a 
tanitó nem lehet egyszersmind jegyző is. 

A kántorságot nem véljük teljesen elválasztandónak a 
tanitói állástól. Hol a községek nagyobbak, s az egyház körüli 
teendők gyakoriabbak, ott a gyermekek száma s a tanitó jö-
vodelme is nagyobb, s igy a tanitó segédtanitó-tartásra köte-
leztetik, s a mellett fötanitói kötelmeinek is híven megfelelhet. 
A kisebb községekben ellenben a tanitónak egyházi functioi 
oly gyérek, hogy valóságos s a népre költséges pedanteria 
volna, a tanitói s kántori teendőket külön egyénnel végeztetni. 
Íme főbb teendőink. 

* 
* # 

Hogy a kath. egyház általában mindenütt, de különösen 
hazánkban mit tett a tanügy érdekében, azt magunk tudjuk 
legjobban ; de nem is tagadja okos ember. — De ki tehet róla, 
ha most már nem elég arra hivatkoznunk : mit tettünk ; hanem 
nem kell magunkat a nevelészet terén fölülmulatui engedni. 
Nem nagy megerőltetésünkbe fog kerülni, és jó tanárokban s 
tanítókban, valamint a tanügy vezetésében senki sem fog 
versenyezhetni velünk. Ugy, hogy midőn oljő az idő, melyben 
az iskolát az egyháztól, a gyermeket anyjától, el akar ják 
szakítani, bátran mondhassa a magyar egyház : „ki tanít, ki 
nevel jobban, mint én" ? A herczeg-primás lelkes szavaival 
fejezzük be o czikket : 

„Igen is, a kath. egyház nemcsak hivatását, de dicső-
ségét is találja abban, ha vezetése alatt híveinek, a népnek 
vallás-erkölcsi nevelése a szellemi fejlődéssel karöltve halad, 
és semmit sem óhajt inkább, mint hogy a kath. népiskolák a 
virágzásnak azon fokára eljuthassanak, mely csak elérhető 
az ország nyomasztó egyetemes anyagi és culturai viszonyai 
között." (B. Eötvös József közoktatási minister levelére a 
kath. egyház autonómiájának ujabb szervezése érdekében 
adott válaszban.) s. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart . 24-én. Az urakháza Bécsben bevégezvén 

a házassági törvényjavaslat fölötti általános vitát, közöljük 
annak vázlatos folyamát. A véleményadásra kijelelt bizott-
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ság két részre oszlott, az egyik concordatum-ellenes javas-
lattal lépvén föl, többséget képezett, a másik a szerződés 
megtartása mellett liarezolt. Mindkettő beadta jelentését ; 
a többség ugyanazon inditványnyal, hogy a ra. ház az előter-
jesztett és a képviselőház részéről közölt törvényjavaslatot 
fogadná el, a kisebbség pedig, hogy határozná el a m. ház : 
„miután a szőnyegen levő törvényjavaslat a szentszékkel 
kötött egyezmény 10-ik czikkelyével ellenkezik, az urak-
háza pedig kötelességének tar t ja az államhatalom áital a 
szerződésekben elvállalt kötelmeket tisztelni : reá nézve most 
jogilag lehetetlen, hogy az előterjesztott törvényjavaslatot 
elfogadja. Mihelyt azonban az urakháza a házassági ügyekre 
nézve most jogilag fenálló rend lényeges megváltoztatását 
szükségesnek vagy óhajtandónak ismerendi, kötelességének 
tartandja e tekintetben indítványt tenni, hogy ezen módosí-
tások keresztülvitele végett alkudozások nyittassanak a szent-
székkel." A többség votuma alatt Schmerling és Lichtenfels 
neve volt olvasható ; a kisebbséget pedig Sanguszkó László, 
Blome gróf, Rauscher bibornok, Litwinoviez érsek és Mens-
dorft'-Pouilly jegyzék alá. 

Ezen jelentések fölött f. hó 19-én kezdődött a vita. A 
többség részéről előadó volt Lichtenfels báró, a kisebbségéről 
Blome gróf. Az általános vitát a jelentés után gr. Mensdorff 
kezdette meg, ki hivatkozván arra, hogy az 1855-ben kötött 
concordatumra nézve a kormány ép most van alkudozásban 
a szentszékkel, indítványozza, miszerént a törvényjavaslat 
tárgyalása halasztassék akkorra, midőn az alkudozás ered-
ménye már tudva lesz. Ez azonban nem fogadtatván el Has-
ner cultusminister hosszasb beszédben kijelelte a kormány 
álláspontját és kinyilatkoztatta, hogy a polgári házasság a 
kormánynak sem ideálja, de a mostani körülmények közt 
elodázhatlan kisegitő eszköz. A concordatumra nézve véle-
ménye az, hogy, ha mindjárt szerződésnek vétetnék is, nem 
kötelező, mivel nem köttetett jogkötelezőleg. Beszéde végén 
kijelentette, hogy a kormány az ellenfél által támasztandó 
vihart nyugalommal, és pedig az erős, de becsületes elhatá-
rozottság nyugalmával fogja fogadni. — Utána R e e h b o r g 
gróf beszélt a többség javaslata ellen, melyet részletes bírálat 
alá vett, és kiemelte, hogy ha elfogadtatnék a többség nézete 
az állam legfőbb felügyeleti jogáról az egyházi ügyekre néz-
ve, azon oroszországi államelv érvényesülne, mely szerént 
az államfő egyszersmind az egyháznak is feje. Ha valamely 
szerződés nincs is összhangzatban az alkotmánynyal, abból 
még nem következik, hogy azt egyoldalulag azonnal föl is 
lehet bontani ; figyelmeztette a házat Austria rendezetlen bel-
viszonyaira, melyekot a vallási viszonyok ily érintése még 
bonyolódottabbaklsá tehet. Következett utána B l o m e gróf : 

különösen megtámadta azon tételt, mely szerént a concorda-
tumot el kell törleni azért, mivel a kitűzött czél nem lőn el-
érve ; ugy látszik, épen azért ostromoltatik annyira, mivel 
nagyon is megfelelt a czélnak; egyébiránt 12 mozgalmas év 
alatt nem is fejthette ki még egész erejét, engedjék legalább 
70 évig működni, mint a josephinismust, és majd akkor lehet 
Ítélni, mint felel meg a czélnak. A concordatum ellenei zász-
lójukra e szavakat i r ták: szabadság, haladás; szép szavak! 
de sajátszerű, hogy mindkettő nevében először is az állam 
elválasztását ez egyháztól, másodszor az iskola elszakitását 
követelik az egyháztól, még egy harmadikat kellene hozzá 

csatolni, tudnillik a logicának elválasztását a józan emberi 
észtől. Beszédét e szavakkal végzé: En a szőnyegen levő 
törvényjavaslatra nézve tiltakozom, nevében a drága időnek 
és sürgető kérdéseknek, melyeket meg kell oldanunk, ezen 
idővesztegetés ellen ; az állambölcseség nevében tiltakozom 
oly conflictus előidézése ellen, mely a monarchia szétbomlá-
sát vonhatná maga után ; a szabadság nevében tiltakozom a 
bennünket fenyegető szolgaság, és a haladás nevében azon 
reactio ellen, mely bennünket az 1848-i előtti időkbe vethet 
vissza, végre az erkölcsiség nevében tiltakozom az ily mó-
don elkövetendő szószegés ollen. R a u s c h e r bibornok be-
széde magán viselé a nála már megszokott mélység és szaba-
tosság jellegét ; vége ekkép hangzott: „A bizottság kisebb-
sége által beadott javaslatnak czélja föntartani a szerződés 
jogát és elmellőzni oly szennyet, minő Austriának dicíő czí-
merét az ős időktől fogva még soha sem érte; czélja egy 
legfontosabb kérdésben az ezt megillető, minden oldalróli 
megvizsgálást biztosítani és a polgári házasságot a haza föld-
jétől távol tartani. — A r n d t tanár beszéde, jogi és politikai 
szempontból igen jele3 volt, s főkép a concordatum érvényes-
sége körül forgott. „Hogy a concordatum, mondá a többi 
közt, mint egyház-államjogi szerződés a nemzetközi szerző-
désekhez, a juris gentium egyezkedésekhez tartozik, bizo-
nyítják a legjelesebb irók, mint Eichhorn, Heffter és a prot. 
Richter, k ik közöl egyiknek sem lehet ultramontán irányla-
tot vagy rokonszenvet szemére vetni." A romai alkudozá-
sokra vonatkozólag mondta : „Ha a szerződőkkel alkudozást 
kezdünk, azalatt pedig a szerződést megszegjük, ez megsér-
tése a politikai és a nemzet-közlekedési illemnek, ily eljárás 
valódi meggyalázása a másik szerződő félnek és ily esetben 
nem is gondolható más, minthogy a pápa a császári udvarnál 
levő képviselőjét visszahívja." — S c h w a r z e n b e r g bi-
bornok inkább a házasságot tárgyalta, és szerénte Párisban 
is sok ezeren kötnek házasságot a világi hatóság előtt, anél-
kül, hogy az egyház áldását is kikérnék, és igy a polgári 
házasság e tekintetből is a vallás megvetésére irányul. Ezen 
kivül Francziaországban az elválás nincs megengedve, de 
ily szigorú törvény a mi képviseleti testületünktől nem re-
mélhető, sőt nem is lehet várni oly kormánytól, mely az egy-
ház szerződési jogát tagadja és annak szerződésileg biztosí-
tott jogait el akarja törölni. „Uraim, mondá, ha ezen ház 
elfogadja e törvényjavaslatot, és az igy mind a két háztól 
elfogadott javaslat sanctio végett ő Fölsége elé fog terjesz-
tetni, mily végtelen horderejű elhatározás áll akkor be 
Urunkra nézve ! Nincs-e hatalmunkban őt megkímélni e sú-
lyos helyzettől ? igen, és pedig ugy, ha a javaslatot elvetjük. 
Uraim, ha magunkra vonjuk is a lapok nyilait, ne gondol-
junk vele, a nyilakból borostyánok származhatnak. Őseink 
közöl sokan küzdöttek a harcztéren Austria becsületeért, 
nagyságáért, álljunk most is a trón mellé, mint erős védfal, 
ha mindjárt életünkbe, vérünkbe kerülne is." A bibornok 
után K r a u s báró beszélt, a házasság lényegét a polgári 
szerződésben helyezte, a polgári házasságot szükségbeni ki-
segítőnek tartja, ha tudnillik az egyház megtagadná az egy-
bekelést; beszédét azon fenyegetéssel végezte, hogy ha az 
oly nyiltan kifejezett követeléseknek nem tétetnék elég, azok 
fokoztatni fognak, pedig ezt jó volna elkerülni. Kraust S a l m 
herczeg követte, ki a concordatum mellett emelt szót. A nap 
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ellen. Az „Univers" erre vonatkozólag következőleg tudósit : 
„íme — mond — a következőkben közöljük a saint-sulpiceí 
lelkész végkövetkeztetéseit. Nem indiseretio többé annak 
közlése, sőt kötelesség teljesítése az öt megillető tiszteletre 
méltó lelkész, és a sok hamis tudósitás által félrevezetett 
közönség irányában. — 1-ör A gyóntató kivánhatja a gyó-
nótól, hogy magát az egyház mult, jelen, és jövő összes taní-
tásainak alávesse, még akkor is, ha e tanok ellenmondanának 
a modern nemzeteknél divatos tanoknak, mert csak ezen föl-
tétel alatt mondható katholikusnak. 2-or. Következésképen a 
gyóntató követelheti, hogy a gyónó kárhoztassa azon véle-
ményt, mely absolut szabadságot kiván minden gondolatnak, 
vallásgyakorlatnak stb. mert az ily szabadságot ismételten 
kárhoztatta az egyház, nevezetesen az 1864. decz. 8-iki pápai 
köziratban. 3-or Ami a rosznak bizonyos határok közötti 
tűrésére vonatkozik, ha a poonitens nagyobb baj kikerülésé-
vel a roszat megakadályoztathatja, azt tenni tartozik. Szent 
Lajos egykor ezért büntette oly keményen a káromkodókat, 
Anglia és az Egyesült-államok ezért büntetik a vasárnap 
megszentségtelenitőit. Es azért minden kormány, mely az 
Isten, a vallás és az erkölcs ellen intézett támadásokat, ha 
súlyos baj nélkül teheti, meg nem bünteti, szörnyen bűnös. 
Ha a gyónó a megakadályozás lehetetlenségében van, tűrheti a 
roszat, de előmozdítani nem szabad. Nem szabad neki a jó és 
rosz, az igazság és tévely között egykedvűnek lenni. 4-er 
Meddig terjednek a gonosz tűrésének határai, ezt megszabni 
a hely- idő- és személy körülményeitől függ, a szellemek han-
gulatától, a helyzetektől, melyek megitélése sokszor nem an-
nyira a theologia, mint a politika dolga, következéskép a 
gyóntató ennek megítélésébe ne bocsátkozzék, hanem hagyja 
az eldöntést a gyónóra, kiről tudja, hogy nemes, tiszta szán-
déka van vallását és hazáját a legjobban szolgálni." Az „Uni-
vers" ezek után megjegyzi, hogy az érsek ezen „mérséklő-
hez" járulván, neki megelégedését nyilvánította. 

hőse azonban az egyház elleni harezban A u e r s b e r g gróf 
volt ; invectivái közöl elég legyen a következőt följegyezni : 
„Midőn a coucordatumot nem sokára életbelépése után olvas-
tam, különösen azon helyeit, melyekben a pápa kegyelméből 
fejedelmünknek oly jogok adatnak és oly ténykedések en-
gedtetnek meg, melyeket őseitől öröklött és melyeket régóta 
maga is gyakorolt, fölháborodott egész bensőm és ugy tünt 
föl, mint egy nyomtatott Canossa, hol a 19-ik századi Austria 
a 18-ik századi josephinismusért zsákban és hamuban kény-
telen bűnhődni." A mart. 21-i ülésben gr. Thun Leo védte a 
concordatumot ; gáncsolta a módot, mely a concordatum meg-
döntésére választatott, és az ily eljárást sem őszintének, sem 
igazságosnak nem vallhatta ; tiltakozott a házban ejtett, és a 
kath. egyházat mélyen sértő szavak ellen, Auersperg beszé-
dére nézve pedig megjegyzé, hogy igen szomoritó, hogy az 
ezen házban, és egy kath. családnak oly mivelt sarjadékától 
mondatott. Utána S c h m e r l i n g szólt, szerénte az nem 
szegi meg a szerződést, ki oly egyezményeket nem tart meg, 
melyeket az erkölcsi és physicai helyzetre nézve gyakorlati-
a k n a k nem itél. (Különben ezen úrra nézve a „Hon," mely 
egyébiránt bizonyára örvend a minoritás megbukásán, a kö-
vetkező megjegyzést teszi : „Nevéről és életéről ugy beszél 
Schmerling, hogy azt képzelné az ember, Austriának nincs 
nagyobb fia nálánál, kinek vére, élete semmi, midőn a nép 
jóléte és érdeke forog szóban. Sch. urnák elég alkalma lett 
volna bebizonyítani, mit kell tenni egy igaz hazafinak a né-
pek érdekében, és ez alkalmat arra használta fel, hogy vég-
í'omláshoz vezette a birodalmat. Most midőn hatalma nincs, 
egyike a legszabadabb elvű férfiaknak, akkor pedig, midőn 
hatalommal bírt, egyike volt a legundokabb zsarnokoknak. 
Most, midőn csak beszélni lehot, minden szava a felvilágoso-
dás mellett szól, minden szavát tetszés követi, de midőn még 
tennie is lehetett, minden tettét gyalázat, romlás és átok kö-
veté. Kevés önnek Sclim. ur, hátralevő élete, hangzatos plirá-
zisokkal jóvátenni azt, mit tetteivel elrontott.") A szónokok 
közöl még H e r b s t igazságügyi minister említendő, ki a 
concordatumra vonatkozólag mondá, hogy az nem nemzet-
közi egyezmény, különben az „azon esetre, lia a szent atya, 
mitől Isten mentse, földi hatalmától egészen, ha mindjárt 
csak rövid időre is, megfosztatnék, ipso facto megszűnnék." 
Ugy látszik, az egész ministerium nevében a következő el-
vet mondá ki : az oly ministerium, mely nem volna képes 
mellőzni a concordatumot, az alkotmányt sem léptethetné 
életbe, és valljon lehetséges volna-e más ministerium, a tör. 
ténet fogja megmutatni. — Végig tekintve a beszédeken, 
látható, hogy a szellem a minoritásnak, a korszellem pedig a 
majoritásnak volt a részén, és azért nem csuda, hogy a ki-
sebbség votuma 69 szóval 34 ellenében elvettetett, és ekkép 
a részletes megvitatás határoztatott el a majoritás javaslatá-
nak alapján. 1-k. 

PARIS, (még valami a „lelkismereti esetről.")} A párisi 
«rsek által vitatkozás alá bocsátott esetről, melyről múltkor 
irtunk, a lapok írván, a többi között az „Opinione Nationale" 
megdicséri a párisi papságot. Ily nagyon kétes oldalról jövő 
dicséretet a párisi papság nem akar kiérdemelni. Tudjuk 
ugyanis, hogy a saint-sulpicei egyház papjai tiltakoznak 
azon egyház lelkészének Hámon urnák tulajdonított szorep 

PÁRIS (Az orleansi püspök utolsó válasza Duruy köz-
oktatási ministerhez, ily czimmel: a keresztény ésfranczia nő.) 
A francziaországi középosztályu nők számára megnyitandó 
hitnélküli tanfolyamok ügye a franczia püspökök heves fel-
szólalását vonta maga után. üupanloup mint mindég, ugy 
most is a küzdők élén állott. E tárgyban megjelent utolsó 
müvéből következő, fölötte érdekes részt közöljük : „Önök 
maga a természet és annnak legmélyebb ösztönei ellen indí-
tanak harczot. A vallásnak a nőnemrei hatását önök nem 
fogják leronthatni. Ez fönállott, fönállés fön fog állani mindig 
és mindenütt, értik önök ? Mert a vallás és a nő között oly 
kapocs létezik, melyet önök nem képesek fölfogni, de melyet 
még kevésbbé sikerülend önöknek széttépni. Tekintsenek 
önök körül a catliolicismuson kivül, Angliában, és az ezer 
felokezetokre megoszlott Amerikában. Mindezen felekezetek-
ben a nők imádják az Istent, és jobbak a férfiaknál. A pro-
testantismusban, hol a papi nőtlonség nem létezik, a vallás 
szolgáinál a házassági tisztaélethüség példásabb. Mindenütt, 
hova a keresztényelem behatott, a nőket vallásosakká tette. 
A katholikus nő népesiti meg templomainkat, a protestáns nő 
a protestáns imolákat, hozzá tehetném, a zsidó nő a zsinagó-
gákat. A nő becsülete, hogy gyengeségének és szemérmének 
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védelmét az oltárnál keresi. Es önök el akarnák onnét ra-
gadni. 

Önök nem akar ják többé, hogy a nők jobbak,boldogabbak 
legyenek önöknél. A tekintetet, melylyel néha gyermekeik 
iránt viseltetnek, meg akarnák tagadni nejeiktől. Ha elesnek, 
habár ők a kevésbbé vétkesek, oly szigort alkalmaznak, melyet 
titok fed, de mely megmenti önök becsületét. Es mégis önök 
ki akarnák tépni kebleikből gyökerestől, a leginkább meg-
védő, legnemesebb érzelmeket. 

Még az islam-vallásban és mormonismusban is, melyek 
meggyalázzák őket, keresik azt, mi az igazság ős nyomaiból 
reájok kedvező lehet, és ragaszkodnak ahhoz. Mert való, 
hogy Isten beléjök csodálandó tűzhelyet alkotott, melynek 
lángja még akkor is törekszik fölemelkedni, midőn a férfiak 
önmagokkal ránt ják le őket az aljasságokba, melyek furda-
lásait és szégyenét a férfiaknál ők inkább érzik. 

Kétséget nem szenved, hogy önök bizonyos számú nő-
ket tehetnek vallástalanokká, és eme nők hitetlenségökben 
önöknél is szemtelenebbek leendnek, hanem még ezek is cy-
nismusukban néha néha a kétségbeesés hangjait fogják hal-
latni, melyek fölött önök ugyan nevetendnek, de melyek önöket 
leikök mélyében megijeszteniük. 

Ez, hogy magam úgy fejezzem ki, onnét van, mert a 
női nem, ezen annyira gyenge és gyengéd nem oly gyengéd 
és mégis oly erős kéz által, és oly magas társadalmi czélra 
alkottatott, hogy nem tehetnek ellene semmit, kisikamlik ke-
zeik közöl, ha Istentől elválasztani megkísértik. 

Nem, nem, önöknek nem sikerülend a természet alap-
törvényeit lerontani. Elégedjenek meg avval, hogy a politi-
kai rendben századok müvét fölforgatták. Hagyják legalább 
békében az erkölcsi és társadalmi rendben Isten müvét. Ha-
talma müvének legtitkosabb és legnemesebb része ez, tanul-
ják meg azt tiszteletben tartani. Kényes ennek tanulmányo-
zása, nehéz kimondása, de önök erre kényszerítenek, annál 
rosszabb önökre. Egy öreg püspök végre is mindent meg-
mondhat, és bizonyos esetekben köteles azt kimondani. Nem 
kizárólag a vallás érdeke, mi foglatkodtat, mert ha valaki 
püspök, nincs megtiltva, hogy franczia, hogy ember is legyen, 
hogy emberi, társadalmi, nemzeti szempontból foglalkozzék 
valamely kérdéssel. 

Szólottam az emberi természetről. Jól tehát ! ez a nőnél 
valami gyengédebbet, tisztábbat, jobbat kíván, ami inegkü-
lömböztesse a férfiútól. A pogányoknál, a szégyen nélküli 
vadembereknél, volt és leend mindig valamely törvény, ha-
gyomány, legyőzhetlen ösztön, előítélet, ha önöknek ugy tet-
szik nevezni, ami az életben, társadalomban, családban, ne-
velésben föntartandja a férfi és nő közötti, Isten által létesített 
megkülömböztetést, távolságot. Mért ? Ez titok de tény. 

És ha önök azt akarják, hogy a fiatal leányok ugy ne-
veltessenek, mint az ifiu emberek, hogy a nőtestvérek ugy 
oktattassanak, mint a fitestvérek, ugyanazon könyvekből ol-
vassanak, és merítsék azokból a hitetlenséget, a 14—18 éves 
leánykák oktatását 3000 államtanitókra bízván, azt mondom, 
hogy önök hallatlan, lehetetlen dolgot akarnak. 

És ha a történelem megőrzendi önök vállalatának em-
lékét, elmondandja kétségen kivül, hogy az méltatlanság, de 
azt is, hogy őrültség volt. Oly valamin erőlködnek, mi alatt 
le fognak rogyni. Spárta kisértett meg csak valami ehhez 

hasonlót, de elég lesz Platóból olvasni elméletét, hogy föl-
fogjuk, mi volt az. Hogyan ! önök azt akar ják, hogy a nő 
önökhöz hasonlitson, de ha önökliez hasonlóvá válnék, irtóz-
nának tőle. 

Azt akar ják önök, hogy szokásaikat, nyelvöket, sza-
badságaikat tegye magáéivá, hogy olvassa mind önök köny-
veit, hogy tekintetre, eszmékre, szivre, lélekre, szeméremre, 
vallásra nézve önökhöz hasonlitson ! Nem, nem, az emberi-
ség könyörög érettök kegyelemért. 

De önök itt nem csak az emberi természet alaptörvé-
nyei, hanem a franczia természete ellen is intéznek támadást, 
mely ugyan nem más, mint emberi, de azon, nem tudom va-
lami megkülönböztetett, ritkább sajátságaival. 

Valóban a franczia társadalom van kérdésben, a fran-
czia nő, anya, feleség, testvér, leány ugy amint azokat Isten, 
és a keresztény erkölcs tizennyolczszázada alkották nekünk. 

Bármi legyen is bölcsészeti oka, — és nem volna nehéz 
azt kijelölni — minden nép bír saját jelleggel, jellemmel, 
kifejezéssel, és szükséges, hogy a nevelés ezekkel összhang-
zatos legyen. A francziák nem angolok, sem nem poroszok, 
a francziának megfelelő nevelés sem lehet tehát angol vagy 
porosz, hanem olyan, mely megegyez nemzeti jellemünk sa-
játságaival. És ismerik önök uraim a nemzeti szokásainkban 
egyenlően mély kettős sajátságot, mely a franczia nő fensőbb-
ségét teszi ? Ezek : nevelése és vallása. A franczia nő lénye-
gesen keresztény nő, és legmélyebb meggyőződéssel mondom, 
mi fogna elveszni, lia egy minister képzelmében élő, önök 
által ujongva fogadott dolgok u j rendje létesülne : nem csak 
a keresztény, de a franczia nő is. 

Igen, ha én egy franczia nőt tökéletes teljességben 
akarok magamnak képzelni, ezt nem tehetem anélkül, hogy 
kereszténynek képzeljem. Bájaitól nem választhatom el eré-
nyét. Érzem, hogy kisebbíteném, sőt egészen elvenném bájai 
legszeretetreméltóbbikát, lia eltekintek lelkének legfőbb kin-
csétől : nem mondok eleget, franczia lelkének legszebb diszé-
től. Mert a keresztényelem annyira áthatotta nálunk, annyira 
nemesbité a nőt, hogy nála a franczia lélek a keresztény 
lélektől elválaszthatatlan. 

r 

Es tudják önök mért? Mert díszünkre és szerencsénk-
re, Jézus Krisztus vallása, a szűzies tisztaság, a szeretet, a 
véráldozatig kész vallás, és a nagylelkű, különösen a nőknél 
nagylelkű franczia természet között csodás és mély összhang-
zat létezik. 

Igy, nézzétek csak, a legáldozatkészebb vallási élet 
nem Érancziaországban, és különösen a franczia nők köré-
ben talál e hősies követőket ? Nem ők-e azok, kiket kül 
déreink és katonáink oldala mellett találunk azon franczia 
és keresztény küldetésekben, melyek áthatnak minden aka-
dályokon, Krimiában és Chinában ? Önök csodálkoznak ezen, 
de ha okát fürkészik, beismerni kényszerülnek itt is a ke-
reszténynyel párosult franczia nagylelkűséget. Igen, a ke-
resztény vallás hozta létre e csodát : a keresztény nöt, a sze-
retet, az irgalom testvéreit, az irgalmas szüzeket, e bátor 
leányokat, kiket kórházaitoknak megnyerni szerencsének 
tart játok, szintúgy mint árváitok, aggastyánaitok, sebesült 
vitézeitek és az irgalom és részvét mindazon müveinek, me-
lyek nagy önzetlen szeretetet, az anyainál nagyobb, szűzies 
önfeláldozást követelnek. 
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Kétségen kivül lehetnek itt is gyengeségek, de mégis 

ri tkán találhatók. De itt is, mint mindenben a vallás panasza 
őszintébb, élénkebb, és mélyebb leend, mint a tiétek, és min-
dig megmaradand ama tény : a franczia természetnek, külö-
nösen a nőknéli mély összhangzása a keresztény vallással. 

Es önök a franczia nök e nemzeti jellegének gyökeres 
megmásitását akar ják, azokból szabadgondolkozó nőket (li-
bres penseuses) istentagadó nőket képezni. íme ezek önök 
tanai, törekvései. De nem érzik-e, hogy amely napon a fran-
czia nök ily módon leszállanának önökhöz, ez a hanyatlás, 
és nem sokára gyógyithatlan romlás volna ? 

A társadalom szomorú helyzetében szükséges volna, 
hogy önök magok körül mindenütt a szeretet, a világosság, a 
béke tűzhelyein éleszszék a lángot, és önök saját lábaik alatt 
a fájdalom és szégyen üregeit ássák." — B ó d o g , orleansi 
püspök. 

LONDON, febr. Habár talán még távol is vagyunk az 
anglikán egyháznak testületi megtérésétől, az egyes megté-
rések mindegyre sürüebbek. Egyedül a westminsteri megyé-
ben a mult év folytán történt megtérések száma közel két-
ezer. Öt nap előtt az anglikán egyház két papja : tisztelendő 
Shapcote és Edgar urak tették le a kath. hitvallomást. Nem 
kisebb figyelmet gerjesztett egy puseyta női zárda főnökné-
jének 7 társnőveli együttes megtérése. — A lapok által ter-
jesztett azon hir, mintha Manning érsek Londont elhagyná, 
és Romába tenné át lakását, alaptalan, az sem valósul, hogy 
a scótiai hierarchia visszaállíttatnék ; a lelki joghatóság ezen 
országban ezen tul is az apostoli helynököknél maradand. — 
Skótiában nem rég nem mindennapi esemény adta elő ma-
gát. Mult vasárnap a három apostoli helynök collectiv pász-
tori körlevele olvastatott föl az összes kath. templomokban, 
mely által a „glasgowi szabad-sajtó" (Glascow free Press) 
czimü lap kárhoztattatott. Ezen lap, mely katholikusnak 
vállá magát, egy idő óta botránykoztató volt. Czikkeiről 
értesitve lőn a hitterjesztő egyesület elnöke, kitől függnek a 
missiói tartományok apostoli helynökei. Ennek folytán Bar-
nabó bibornok fölszólította a skótiai helynököket, hogy a 
bajt orvosolnák. Erre adatott a fönérintett körlevél. „Hosz-
szabb idő óta — igy irnak a főpapok — vettük már észre, 
hogy azon lap a kath. egyház elveivel homlokegyenest ellen-
kezőket iparkodik terjeszteni, és meggyülöltetni azon pap-
ságot, melyet a szentszék a ti oktatástokra és igazgatástokra 
küld, gyűlölséget szít a különféle nemzetiségek között, és az 
apostolnak tanítása ellenére engedetlenséget a kormány 
iránt, melynek pedig engedelmeskednünk kötelesség. Ily 
lapot hivatalunknál fogva el kell Ítélnünk, és eltiltani olva-
sását, vagy bármily módoni elősegítését." — A pásztori kör-
lóvéi a felfüggesztést ipso facto rój ja minden áldozárra, ki 
azon lapnál közreműködnék, vagy azt terjeszteni merészelné, 
az olvasókra pedig, kik azt olvassák, vagy pártolják, szintén 
egyházi büntetésekat szab. A „glasgowi szabad-sajtó" poli-
tikai tekintetben a fenianismus támasza volt. 

Az irodalmi világ sokat foglalkozik egy kötet költe-
ménynyel, melyet Newmann atya adott ki. Az elszórva kö-
zölt költemények most egy füzetben nyújtatnak az olvasó 
közönségnek, és miután jobbára a szerző megtérése előtti 
időből valók, ő mindazt visszavonta vagy módosította, mi 

hitével nincs összhangzatban. Az itészet jól fogadta e köny-
vet. N. a költő semmit sem enged az irónak és hittudósnak. 
A protestánsok sajnálkoznak, hogy ily kitűnő ember nem 
övék többé, és ismétlik, mit megtérése alkalmával róla ba-
rá t j a Pusey mondott : hogy ez a reformatio óta Angliában a 
legjelentékenyebb esemény. 

JERUZSÁLEM, febr. A szentsir temploma kúpjának 
újjáépítési munkája gyorsan halad, miután a Franczia- és 
Oroszország által küldött két építész Mans és Springer urak 
a szükséges anyagokat megkapták. Talán a bekövetkező 
húsvéti ünnepek alatt már fel is lesz avatható az ú j épület. 
Ismeretes, hogy a különböző felekezetek az újjáépítés fölté-
telei körül meg nem egyezhetvén, az ügy a diplomatia ke-
zeibe került. Végre Oroszország és Francziaország megegyez-
tek, és a Sultán is hozzájárult, mint a terület ura, a költsé-
gek fedezéséhez. Az építészeknek meghagyatott, hogy minden 
olyféle diszitmények, jelvények alkalmazásától tartózkodja-
nak, melyek a különböző keresztény felekezetek érzületét 
sérthetnék. Ily értelemben szerkesztetett a jegyzőkönyv, 
mely 1862-ki sept, ö-én íratott alá. Midőn az építészek elké-
szítették terveiket, és nevezett jegyzőkönyv szavainak ma-
gyarázata újra szőnyegre került, a latin és a görög egyház 
papsága között ujabb vita támadt. Ugyanis az épitészek azon 
megegyező véleményt adák, hogy nem csak a kúp, hanem a 
boltozat, melyre a kúp közvetlennül emelendő lett volna nem 
nyújt elegendő biztosítékot, és azért ez is újra épitendö. Ez 
ujabb nehézséget keltett, ugyanis azon boltozat benső részein 
1808-ban a szakadárok által az evangolisták képei byzanti-
nus alakban görög fölirással alkalmaztattak ; azon kérdés 
támadt tehát : valljon ezek most ismét ily alakban alkalmaz-
tassanak-e ? Ezen kivül, eddig csak a görögök járhattak fel 
az úgynevezett lámpák gallcriajára (galerie des lampes) vall-
jon ezen kiváltság továbbra is meghagyassék-e nekik, miután 
időközben egy régi, de elfalazott följárás fedeztetett föl, mely 
egy latin zárdából vezetett a nevezett helyre '? Ezen utolsó 
akadályt is végre legyőzte a franczia és orosz udvar békülé-
keny szelleme oly módon, hogy elhatároztatott, miszerént em-
iitett helyen semmi felirat alkalmaztatni nem fog, és a csar-
nok lámpái mindon ünnep alkalmával meg fognak gyújtatni. 
Szintén ekkor lett elhatározva, hogy az épités ideje tarta-
mára a szent sir fölé ideiglenes fedélzet alkalmaztassák, mi-
szerént az isteni tisztelet háborittatlanul folytattathassék. 

1867-ki február 23-ikától kezdve a három felekezetű 
papság által minden szent ténykedések akadály nélkül meg-
történhettek, és mialatt a franczia épitész Párisba utazott, 
hogy az itt készülő anyagrészleteket megszomlélje, orosz 
épitésztársa a kőfaragó munkákat szorgalmazta. Munkaköz-
bon egy történeti szempontból érdekes esomény fölfedezése 
történt. Ugyanis régidőktől fogva a templom bejárásánál a 
közlekedést néha megszorító két kőrakás volt. Most a görög-
örmény és római kath. patriarchák közös kérelme folytán 
azok elmozdittatván, sirkö fedeztetett fel, és alatta D'Aubigny 
Fülöp, keresztes hadjarát-kori franczia lovag tetemoi, kinek 
neve és czimere egészen tisztán veit szemlélhető. 
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VEGYESEK. 
— J e k e l f a l u s y Vincze székesfehérvári püspök ő 

mlga 50, m. K a c z v i n s z k y Viktor jászói pi-épost pedig 
10 frt adományozott a pesti oltáregyletnek, melyért ő mlgaik-
nak ezennel a legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. 

— A m. g y ő r i püspök urnák körlevelei közt olvassuk, 
hogy a katona-kötelezettek jegyzökönyvének könnyebb elké-
szítése végett ezután a halálozás napja a kereszteltek anya-
könyvében is följegyzendő. — Az első gyónásra nézve pedig 
rendeli, hogy az oly gyermekek, kik nem tartoznak azon 
plebanushoz, kihez az első gyónást végző gyermek a szülők 
által vezettetik, saját plebanusukhoz utasíttassanak. 

— A bécsi urakházában történt legújabb szavazás ered-
ménye következtében a főpapok visszavonulnak a tárgyalá-
soktól, miről Schwarzenberg és Rauscher bibornokok értesí-
tették is a ház elnökét. 

— A sz. Mihályról czimzett kath. egylet Bécsben, mult 
vasárnap tartotta közgyűlését, melyben Rauscher bibornok 
szellemdús beszédet tartott, érintvén benne a legújabb ese-
ményt is. A lelkesültség egész a tüntetésig fokozódott ; ha-
zánkfiai közöl je lenvol t M á j e r Károly ur, kinek beszéde 
mély hatást gyakorolt a fényes gyülekezetre. 

— Budán a ráczvárosi plébániát eddig a ferencziek 
birták ; most a tanács folyamodványt intéz a herczeg-primás-
lioz, hogy ezután a választás ne szorittassék egyedül a feren-
cziekre , hanem szabad választás engedtessék a városnak, 
mint a többi plébániák betöltésében. 

— Lipótvárosi plebanusnak f. hó 23-án ft. S i m o n 
Ferencz, eddig bajcsi plebanus választatott meg 153 szava-
zattal 264 szavazó mellett; és igy egy magának több szava-
zat jutott, mint a többi kijelöltnek összesen. E fényes siker 
legyen záloga pályája sikerének és fényének is ! 

— Az elhunyt bajor király végrendeletére vonatkozó-
lag hirlik, hogy a régkészült végrendelethez 12 codicillus 
járul, melyek egyikében tetemes összeg hagyatik a szentatyá-
nak. 8 szekrény lepecsételve találtatott azon utasítással, hogy 
azok egy része 25, a másik pedig 50 év múlva nyittassék föl : 
sejtik, hogy fontos ok- és emlékiratok foglaltatnak bennök. 

—• A londoni alsóház ülésében Gladstone három resolutiot 
terjesztett elő, melyek az államegyháznak Irlandbau való 
megszüntetésére vonatkoznak, természetesen teljes tekintet-
tel a személyi érdekek- és birtokjogra nézve. 

— Párisban a chinai nyelvet legjobban tudja Voisin 
szerzetesatyn, kit minden kétes kérdésben az academia tagjai 
is fölkeresnek. Leon Pages, a Monde dolgozó társa, jelenleg 
egy franczia-japán szótárt ad ki, ö sokáig tartózkodott China-
és Japánban, nagy szolgálatot tesznek neki azonban a spa-
nyol és franczia missionariusoknak idevágó régibb müvei is. 

— Algirban az éhség még mindig növekedik. Az éhen-
lialtak száma már alig mondható meg. Lopás, gyilkolás napi 
renden van, e napokban egy négert is megöltek, kinek húsát 
a gyilkosok föl is emésztették. 

— Az irlandi egyház kérdése mindinkább szőnyegre 
kerül. Az angol ministerre nézve ugyan veszélyesnek látszik 
az egyházi javak ügyét megpenditeni, ámbár kimondhatlan 
igazságtalanság, hogy az aránylag oly csekély számú protes-
tánsok után a katholikusoktól roppant jövedelmet húznak az 
angiikan papok, mi az elégedetlenség egyik oka marad, mig 
csak igazságosan nem fog ezen érdek szabályoztatni ; de a 

helyett kath. egyetem fölállítása helyeztetik kilátásb. aValó-
ban különös, máshol kath. alapítványi egyetemek fosztatnak 
meg jellegüktől, a prot. Angolország pedig kath. egyetemet 
hajlandó alapítani. 

— Egy párisi levél szerént a legveszedelmesebb iratok 
ijesztő mennyiségben terjesztetnek. A vértszomjazó Courrier 
français Marat, Verginaud, Robespière és Danton müveit 
adja ki, a Siècle pedig Voltaire munkáit. Ezen czim alatt : 
„Les Murailles revolutionäres" egy gyűjtemény jelenik meg, 
mely magában foglalja az 1848- és 49-ki években megjelent 
forradalmi és vérengző fölhívásokat, falragaszokat stb. Eze-
ken kivül megemlitendők oly iratok is, melyekben I I I . Na-
póleonnak és mostani híveinek egykori elvei nyilváníttatnak, 
de melyeket most már többé nem követnek, a compromittá-
lásra azonban annál alkalmasabbak. 

— A szentatya meghagyásából Rahault de Fleury gaz-
dag és tudós férfiú több évek óta foglalkozik az Üdvözítő 
szenvedésére vonatkozó reliquiáknak gyűjtésével. E czélból 
beutazta egész Európát, és fáradalmait meglepő siker jutal-
mazta. Például a tövis koronának különféle helyeken létező 
részeit sikerült neki ugy összeállítani, hogy csak csekély 
hézag marad fön. A sz keresztnek különböző templomokban 
őrizett részei együtt véve még alig teszik egy harmad részét 
a keresztnek, a minőnek okvetlenül lennie kellett. Kutatá-
sainak eredményét különös munkában fogja bemutatni, 
melyre a tudományos világ elég kíváncsi. 

— A würtembergi katholikusok f. hó 3-án tartották 
gyülésökot Biberachban. A számos és kitiinő jelenvoltak 
közt egészen uj elem is volt látható, tudnillik a tübingai 
egyetemi ifjúságnak különféle karokbóli küldöttsége. Bissin-
gen gróf a szép kath. üdvözlettel lépett a szószékre, és nagy-
hatású beszédét ekkép kezdé: „Mai gyűlésünket ugy tekin-
tem, mint szükségest a würtembergi katholikusok becsüle-
tére ; ha szemeinket Németország-, Belgium-, Hollandia-, An-
gol-, Franczia-, Spanyolországra és Amerikára forditjuk, 
melyek nemcsak gyűléseket tartottak és bőven adakoztak a 
szentszék jogaiért, hanem gyermekeik vérét is fölajánlották, 
joggal kérdezem : vall jon mi, Würtemborg katholikusai ma-
radjunk-e hát ra? Arczomat pír futná el, ha tudnám, hogy e 
tekintetben megelégszünk, ha egyesek csak imádkoznak 
csendes magányukban és néhány fillért adnak a szentatyá-
nak." — Hefele előadása élénk helyeslésben részesült ; álta-
lában a gyűlés igen lelkesült volt és méltó Németország egyéb 
kath. gyülekezeteihez. 

— A „Mondo" egész terjedelmében közli Felix atyá-
nak első conferentia-beszédjét a Notre-Dame-ban; t á rgya : 
az atheismus és haladás. Ész és szív egyaránt igénybe van 
véve az eszmék és érzelmek gazdagsága által. Hyacinth 
atya ezalatt Romában arat ja a babérokat, csak azt mondják 
róla, hogy a franczia gloire-t nagyon előtérbe tolja, nem ár-
tana, ha egy kissé jobban feledné, hogy nincs Párisban. 

-— Olaszországban sok szerzetes minden évi díj nélkül 
űzetik ki a kolostorból. A kormány tudnillik különbséget 
tesz a törvényes és törvénytelen szerzetesek közt. Törvénye-
sek azok, kik koruk 21-ik éve után tették le a fogadást, a 
kik pedig azon évben vagy előbb léplek a szerzetbe, tör-
vénytelenek, és igy az államtól semmit sem kapnak. Az 
„Unita Catt." ezen megjegyzést teszi : Ugy látszik, a mi 
képviselőink azon véleményben vannak, hogy az olasz sem 
észszel, sem szabadakarattal nem bír, csak 21-esztendön tul ; 
és ha tekintjük némely ministerek és törvényhozók beszédeit, 
tetteit, kétkedhetünk, ha valljon 40—50 esztendős korban is 
meg van e már az ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÂK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Gtalgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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A káté és katekizálás. 
i . 

Nem lehetvén tagja az esztergomi igen tisztelt 
„kátébizottmány "-nak, de a vallási népoktatás ügyét 
36 éves papi pályámon át szivemen viselvén, bátor 
vagyok én is szerény véleményemet e tárgyban, — 
e becses lap utján elmondani. 

Bár a legújabb nevelészeti, vagyis inkább di-
daktikai-, oktatástani-fejlődés vivmányai közé látszik 
számíttatni azon mozzanat, miszerint a gyermekek 
az iskolában, minél lehet, könnyebben, a gyermeki 
lélektan természetéhez alkíilmazottabbarff elbeszélé-
sek, mondák, sat. által mintegy játszva tanittassanak 
a szükséges hitelvekre: de annyira soha okosan és 
czélszerüen nem fejlődhetik a keresztény hitoktatás, 
hogy minden könyvet, azaz : minden gépileg beem-
lézendő symbol a mot, hitösszeget nélkülözzön. 

Ily meghatározott kézi könyvre szükségünk 
van : még az ugy nevezett „könyv nélküli katechis-
mus" — használata esetében is. A positiv, természet-
feletti vallástanban másodrendű igen, — de első-
rendű és határozó nem lehet azon felfogás, miszerint 
a gyermeknek, minden és mindenkor, a logikai ész-
müködés synthetikailag elemező utján, egészen ter-
mészeti észszel megfogható igazságok adassanak elő. 
A mi természet feletti tanintézetünkben azon észtani 
közmondás: „omnis per intellectum ad animum pé-
nétrât affectus" ellensulyoztatik sz. Pálnak azon tit-
kos, de tagadhatlan értelmű mondatával: „Vivus est 
enim sermo Dei, et efïicax, et penetrabilior omni gla • 
dio ancipiti." A gyermeki lélek t. i. a betanult, de 
reá nézve most még értetlen hitágozatokat és tano-
kat, — mint a test az anyagi étkeket, — lassankint 
magában elfőzi, s ha nem assimilálhatja is azokat 
egészen, de bizonyára jótékony kenettel hatnak azok 
a gyermeknek ugy, mint minden romlatlan, sőt még 

a romlott embernek kedélyére is: szintúgy mint a 
sz. irás olvasása, melyből csak ugyan a hittanitás-
nak is főképen kell merittetnie ; a mit egy sz. atya 
azzal akart kimagyarázni : „quoties, úgymond librum 
hunc de manibus deposueris, semper melior ab illius 
lectione recedes." 

Ezt látszanak mutatni sz. Ágoston, sz. Cyrill, 
Origenes stb. jeles hitelemző sz. atyák, kik a hitnek 
sarkig^zság^t; a sz. háromság — a megtestesülés, — 
a feltáínadás, szóval: az apostoli hitvallás titkait t a - 4  

nonczaikkal beistanultatták, és nékik azokat magya-
rázták, jól tudván, hogy a keresztény ember, — ha 
gyermek-korában sokat nem .ért is, de később jártá-
ban keltében eszébe jutnak a bemagolt szavak, téte-
lek, mondatok: és akkor — „justus ex fide vivit:" — 
de ha nem tanulta, nem emlézte, — mi jusson eszébe ? 
IliszePazon igon realszortt, már tetemoa szóbőséget, 
és koránkifejlett itélő tehetséget feltételező történelmi 
„ön szavú" elbeszélése a hallottaknak a gyermek 
által, — minden gépszerű emlézés nélkül, — utol-
jára oda is vinne, hogy még az imádságot sem kel-
lene az öt, hat éves kisdedekkel az első osztályban, 
vagy korább is a szülői házban tanultatni ! Már 
pedig ha csak azokkal nem tartunk, kik a „nihilis-
ticus szabadelvüség" a „szabadkömivesség" elvei 
szerint még az imádság betanulását is lenyügzőnek. 
lélekbutitónak tartják a kisdedeknél, el kell ismer-
nünk, hogy ugyan ezt a káté „bemagolásáról" sem 
állíthatni : mert mi egyébb a káté, mint az imákban 
foglalt hittannak bővebb kifejtése? azon megczáfol-
hatlan elv szerint : „formula orandi facit legem 
credendi." 

Azután az emletehctségnek kifejtése és gya-
korlása is egyik tagadhatlan feladata a népiskolák-
nak : már pedig daczára a ker. kath. hittan magasz-
tos és egészen soha át nem érthető természetének, 
egy tárgy sincs a népiskolákban, mely nem csak az 
emlékező, hanem a lélek egyébb tehetségeinek fejlesz-
tésére is alkalmasabb volna a hittannál. Avagy mit 
emlézzen be az oskolában a népgyermek? Az olvasó 
czikkeket ? De ezek sokkal terjelmesebbek, mint sem 
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azoknak felét is bemagolhatná, és igy nagyobb 
„gépszer ü-lélekbutitó" emlézési teher fog reá három-
lani. — Vagy holmi világi, vagy erkölcsi költemé-
nyeket, regéket, verseket, mint az úgynevezett „fino-
mabb" házi, mondanám, „meleg ágyi" nevelés köré-
ben — a katekizmust ellökve — tenni szokták? De 
a regék, költemények, ha világiak, a gyermek kép-
zelő' tehetségét az emle és ész — de még a sziv és 
kedély rovására is igen túlnyomó lag szokták ébresz-
teni, és igy a concentricus — összhangzó fejlését a 
tehetségeknek — a nevelés fő maximáját — meghiú-
sítani és megzavarni. A morális költemények, miben 
külömböznek a kátétól ? Abban talán, hogy morált, 
hit és Isten nélkül tanitanak? Ha ezenmegfejthetlen 
és nem természet feletti, hanem természet-ellenes 
titok, „morál Isten nélkül," nem nehezül butitólag a 
gyermek emletehetségére : akkor bizonyára a sz. 
háromság, a megtestesülés, a sz. lélek működése a 
feltámadás stb. sem. 

Ellenben : ha veszszük, hogy a positiv, természet 
feletti vallás kátéja a szemlélődő ész legelvontabb 
eszméinek életképes kifejezéseit foglalja magában: 
ha tekintjük, hogy a világ létre jöttének és fentartá-
sának eszméje, az atya Isten által, — a bűnös embe-
riségnek az örök jóvali kicngesztelődése a l e i s t e n 
által, — az erkölcsi világgali egyesülés a szent lélek 
Isten által van a leghűbben és legméltóbban a káté 
tanaiban kifejezve : ha megengedjük, hogy az ily ér-
zéknézleti — intuitionalis — tanokat a nagy részint 
még csak érzéki benyomásokra képes gyermeki szel-
lem sokkal könnyebben felfogja és ép azért köny-
nyebben is betanulja, mint a fellengző, üres elvont 
fogalmakat, melyek csak hangok hur nélkül, fogal-
mak tárgy nélkül, igék test nélkül, — „aures habent 
et non audiunt; oculos habent, et non vident, os ha-
bent et non loquuntur," ha mondom, ezt megenged-
jük, akkor a népnevelés köréből oly semmikép sem 
száműzhető emle-gyakorlásra — a káté tanainál 
czélszerübbeket, alkalmasabbakat nem találhatunk. 

Igen, azt mondják a természeti psychologus 
nevelészek, — de hol marad az itélet fejlesztése, az 
észtan, a log ica? Lehet-e azt a népnevelés köréből 
száműzni, a nélkül, hogy a bizonyos sirirat : „hic 
jacet memoria exspectans judicium" megforditva ne 
illjék a kátéféle nevelésre ? Avagy lehet-e az itélet, a 
logica, az észszerű összefüggés gondolatfejlesztésének 
érvényt szerezni a ker. kath. kátéban ? 

Erre nézve : mellőzve a socratikai, vagy cate-
chetikai, vagy synthetikai vagy heurisztikai modor-
nak, nem már a kátéval, mint tankönyvvel, hanem 

a katekizálással, vagyis hitelemzéssel összefüggő 
mivoltát, csupán a hitigazságok tartalmát tekintve, 
bátor vagyok megjegyezni: hogy valamint a theo-
logiában egy tantárgy sincs, melyben a tanár az 
észtant, a logicát, a metaphysicát, szóval az egész 
bölcselmet oly tüzetesen tárgyalhatná és a többi 
tágabb értelemben vett theologiai tanulmányokra e 
részben szükséges készületet eszközölhetne, mint 
épen a dogmatica, és moral terén, ép a fogalmak 
tüzetes kényessége miatt: ugy az egész akár közép, 
akár reál- vagy világismereti, akár néptanodákban 
sehol az észnek alaki fejlődésére oly alkalmazottai! 
nem működhetik egy tanár sem, mint a vallástanár, 
mert ha az elemitanulóra nézve nem tart juk is érvé-
nyesíthetőnek ama magasztos nézetet, miszerint a 
kijelentett ker. kath. vallástan, nem egyéb b, mint az 
isteni működésnek, actiónak bölcsészete, philoso-
pliiája : de, hogy gyakorlati használatára a logikai 
elveknek : milyenek pl. „idem non potest simul esse, 
et non esse." „Nihil est sine ratione sufficienti" — 
„princípium exclusi medii" — azután a logikai ca-
thegoiiák — mindezekre az Isten, a lélek, a világróii 
vallástanok legkénytetőbb alkalmat nyújtanak : 
csak az tagadhatja, ki evvel soha sem bibelődött. 

Mindezekből eddig csak azt akarom ész-gyöző-
leg bevitatni, hogy a népgyermekeknek mind anyagi 
mind alaki mivelésére és képződésére a legczélszerübb 
és legnélkülözhetlenebb eszköz a káté : vagyis vallás-
elemi tankönyv. 

(Folyt.) 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után . — 

I. 

A nyelvészeti tanulmány, vagyis a népeknek ez általi 
classificatiója, korunk tudomány-ágai közé tartozik. Az el-
nevezés, melyet a francziák okszerűen „Linguistique" vagy 
„Philologie" szókkal jeleznek, eléggé kifejezi e tanulmány 
tárgyát és modorát, azért szükségtelen lenne ennek itt ujabb 
definitiót adni, miután az olvasó — a szerint, amint tárgyunk 
fejtegetésében előbb-előbb haladunk — fokozatosan szemlél-
heti ezt egész terjedelmében. 

A nehézségek mély érzetével fogok e mühez. E tudo-
mánynak eddig még nem volt történésze s alig birunk róla 
néhány elemi mü-töredéken kivül egyebet, ugy, hogy nekem 
kell összeböngészni nagy számú szerzők után a vázlat anya-
gát, melyet elé akarok adni: és igy e tudomány egyszerű 
történelme nyomán gyönyörrel fogjuk belátni, miszerént a 
mózesi elbeszélésnek, az emberi-nem szétszóródását illetőleg 
— csakugyan igaza van. 

Fölösleges lenne az őstörténelem ezen töredékét itt le-
írni. Az emberi-nem, egy családtól származva, egy nyelvet 
beszélt ; utóbb az embereknek egy, a Gondviselés ellen irá-
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nyúlt terve miatt, nyelvöket összezavarta a mindenható, 
minek következtében egymástól szétszóródtak ; e néhány 
szóban foglaltatik az egész esemény, melyet a teremtés 
könyve előad. (11. fej.) 

E fejezet értelmezői általában azt hitték, hogy ezen 
összezavarás nem a közös nyelv lerontásában, hanem oly 
különböző módositások behozatalában állott, melyeknek ok-
vetlenül az emberi-nem szétszóródását kellett maguk után 
vonniok. Valóban csak e föltevés birhatja rá az embert, hogy 
az ősnyelv hosszú és fáradságos buvárlására szánja magát. 

De a kinyilatkoztatás ellenei ezen eseményt egyúttal 
mesének, mythosnak is mondják.1) A bölcsészeknek szabad-
ságában áll, hogy bizonyos elvont kérdések fölött véleked-
jenek, minők pl. ezek : a beszéd, lehet, hogy az emberi-nem 
fokozatos találmánya, vagy hogy Isten ajándoka, miként 
Johnson és Bor,aid A. vélik ; vagy Humboldt2) szerint az 
emberi szervezet szükségképeni és önkényes kö, etkezmé-
nye. — Mindaddig, mig az ily fölfedezések szerzőiről föltesz-
szük, hogy képzelődnek, mindaddig, mig csupán azon Mes-
terrel beszélünk, ki tanitványait a természet tanítására bizta, 
vagy Soave szerint két vadra, melyek bizonyos szigeten 
egymástól elkülönitve éltek, mindaddig, mondjuk, szabad a 
tér s a vita veszélytelen. 

Más irók azonban e tárgybani szemlélődéseiket a tör-
ténelem uralma alá veték : Maupertius pl. föltételezi, hogy 
az emberi-nem kezdetben beszéd nélkül volt, mindaddig, 
mig különféle ágai fokozatosan föl nem találták a különféle 
dialectikákat. Kousseau és Volney3) ugy áll i t ják elő az em-
bftttf. mint a régiek „mutum et turpe pecus" -át, „mely — 
ezek Volney szavai — mintegy véletlenül vettetett a puszta 
földre, árván hagyatva az ismeretlen Lény által, ki azt te-
remté;" aztán fedezte föl a társadalmi élet első elemeit a 
következő epicuri költemény elvének értelmében : 

Ergo si variéi sonsus animalia cogunt, — Muta tarnen 
quum sint, varias emittere voces ; — Quanto mortalis magis 
aeqtíüm est tum potuisse — Dissimileis alia atque alia res 
voce notare? (Lucretius, lib. V. 1086. v. és k.) 

A nyelvek eredetérőli ezen vélelem még napjainkban 
is gyakran előhozatik. Nodier Károly a „Le Temps" újság-
ban egy sereg czikket tett közzé e czim alatt : Notions élé-
mentaires do linguistique, melyekben állítja, miszerént a 
nyelvek az önerejéből munkálkodó emberi tehetségek müvei. 
Sőt még oly irók is e vélemény mellett látszanak lenni, kik 
mentek a bibliávali ellenkezés gyanújától is.4) 

Az ezen szempontbóli fürkészet megtámadja Mózes ok-
mányainak hitelét, melyekot az emberi-nem östörténelméről 
ránk hagyott. Tehát kötelességünk vizsgálni a tudományt, 
mely ezen ellenvetéseket szülte, vagy megerősité és csakha-

' ) Gesenius : „Geschuhte der hebräischen Spracho und Schrift." 
Loipsick. 1815. 13. 1. 

-) „A beszéd, az én mély meg'győződósom szerint , ugy tekin-
tendő, mint mely az emberrel vele születet t ; mert lia ugy tokintjük, 
mint t iszta értőimének müvét, akkor ez megfejthotlen valami. A hypo-
thesis kedveért, ezer és ezer évet tételeznok föl, azonban nyelv soha-
sem talál tathatot t föl egy, az emberben már előbb létező jelleg nélkül. 
. . . . „Über das vergleichende Sprachstudium." Berlin, 1822, 247. 1. 

3) Ruines, Par is . 1820. 37. 1. 
4) PI. Dr. Murray, „Hist, of european languages." Edimb. 1823. 

I. k. 28. 1. 

mar belátandjuk, hogy minél inkább tökélyesbiilt (e tudo-
mány), annál inkább megerősité a zsidó történelem igaz-
ságát. 

A nyelvészeti tanulmány ugyanazon látványt nyúj t ja 
az erkölcsi tudományok közt, melyet a vegytan a természet-
taniak közt. Mialatt a vegytan az összes betegségek ezerjó-
füvének meddő kutatását tűzte ki feladatául, azalatt a nyel-
vészeti tanulmány az ősnyelv nem kevésbbé meddő keresé-
sével lön elfoglalva. E két nembeli kutatásnak mindenesetre 
fontos és meglepő fölfedezések lőnek következményei, de 
csak azóta, hogy a két tudományba az elemző fürkészet elve 
behozatott. . . . 

Az ó-nyelvészek képzelgő kutatásainak inditó oka 
nem volt más, mint a mózesi történelem igazolási vágya, 
vagy azon ősnyelv megismerésének ambitiója, mely nyelvet 
az emberrel az Istenség közlött bizonyos ihlet által. Es va-
lóban — mondák — lia sikerülne kimutatni azon egy nyelv 
létezését, mely a többiek csiráit magában rejté, akkor a bá-
beli zavar kitűnő megerősítést nyerendene, mert akkor kö-
vetkeznék, hogy hajdan azon egy volt az emberiség közös 
nyelve. De sok vetélytárs állott a küzdhomokra s ellenkező 
önhittségök oly erős lábra kapott s a valószínűséget oly mérv-
ben sajátitá el, hogy elegendő megczáfolásukat remélni sem 
lehetett. 

A czelta-nyelv buzgó pártfogót talált a tudós Jezron-
ban; 5 ) a chinaiakat melegen védte Webb és több más iró.6) 
Még napjainkban is (no mort az ily képzolgőkben most sincs 
hiány) többeket tudnék megnevezni,7) kik ugy tünteték föl 
magukat, mint a bask-nyelv bajnokait és pedig oly sikerrel, 
minő egykor csak az igen tudós és igen otromba Groropius-
Becanusnak lön osztályrésze, midőn azt híresztelte, hogy az 
ő anyanyelvét — a flamand-ot — beszélték a paradicsomban. 

Daczára e fenhéjázó önhittségnek, a szemitai, vagy 
nyugatázsiai nyelv legtöbb védnököt talált ; de — oh bal-
sors ! — itt meg a testvérek közt támadt viszálkodás. Az 
abyssinok azt vitatták, hogy az övék az anyanyelv, melynek 
még a zsidó is csak fia. A szir-szerzők közöl egész ármádia 
vitatja azt, hogy a zsidónyelv Noe és Ábrahám idejében linea 
recta az övékből származott. De mindezen „gondolom"-ok 
közt a zsidónyelv bir legtöbb bizonyítékkal és a legnagyobb 
nevü irók, mint Lipse, Scaliger, Boohart és Vossius emelik 
e véleményt az igazság érvényére. 

Azonban a tudós és itész Molitor, ki, hogy az általa 
fölkarolt kath. hitet védje, temérdek zsidó gyűjteményt sze-
dett össze, elismeri, hogy a zsidó-hagyomány, mely szerint 
Ábrahám és a többi pátriárkák nyelve zsidó vala, betűsze-
rinti értelemben nem engedhető meg. 0 mindenesetre oka-
datolva állitja, hogy elégséges csak a biblia ihlettségét elis-
merni arra nézve, miszerént elismerjük, hogy a nyelv, me-
lyen Íratott, hü, habár csak földi hasonmása a paradicsomi 
nyelvnek, valamint a bukott emberben is észlelhetők még 
ősi nagyságának némi jelei. 

' (Folyt.) 
5) ,,Antiquité de la langue des Celtes." Par is . 1704. 
6) „The an t iqu i ty of China." . . . London, 1678. 

A lángeszű iró meg is nevez többet, de biz ón nom irtam le , 
mert igen ezifrák s előttünk, ugy hiszem, ismeretlenek. Mutatónak csak 
egygyel szolgálok : Iharce-Bidassou-et-d'Aroztogui. (! !) A forditó. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TARANY, mart. 20-án. (Helyreigazítás.) T. Kovács 

Albert pesti lielv. h. v. tanár ur a „Protestáns egy. és isk. 
lap" ez évi 4-ik számában, engemet hazafiatlanságról vádolva, 
és irodalmi munkálkodásom rugóját is feszegetve, az ő isme-
retes modorában olyképen támad meg, bogy, mint ugyanazon 
lap t. szerkesztője constatálja, amiatt „több felöl, helytelenítő 
észrevételt kelle hallania ; helyén és idején kivülinek állíttat-
ván most, az oly kemény fölszólalás" ellenem. T. Ballagi 
Móricz ur azonban ama helytelenítést visszautasítva, ezt i r ja : 
„A mi terünk nem a salon, hogy egymásnak szépet mondo-
gassunk, hanem föladatunk a hamis vélemények becsempé-
szését, minden (?) utonmódon meggátolni, és — ha máskép 
czélt nem érünk, — meztelenre is levetkeztetjük — magától 
értetik morális értelemben — a csempészt." (1. id. 1. 6. sz.) 
É n e fenyegetéstől nem félek ; csempészetet, — tudva s akar-
va legalább soha el nem követtem ; mindig azon igyekeztem, 
nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a nevezett lapból a szö-
veghez híven reprodukáljam a tényeket és eszméket, és az 
objectivitás álláspontján maradva, a higgadt discussió korlá-
tait tul ne lépjem, a személyeskedéstől és támadástól egyiránt 
őrizkedvén, és csakis a védelmi téren belül tartózkodván. 
Én, minden föllépésem alkalmával szemem előtt t a r tám ez. 
Pál apostol ezen utmutatását : „Vigilate — úgymond — sta-
te in fide, viriliter agite, confortamini. Omnia vestra in charitate 
fiant." 1 Cor. 16. Ennélfogva, és miután a közöttünk fön-
forgott vita, a személyeskedés terére vitetett , melyre én soha 
nem léptem, nem is lépendek soha; ennélfogva mondám a 
visszatorlás kétélű fegyverét még akkor sem venném igénybe, 
ha a .Religio t. u j szerkesztője „Alaprajz" czimü czikksorozata 
folytán ki nem nyilatkoztatta volna is, hogy nincs szándoká-
ban azon velünk szemközt álló lappal polemisálni ; söt még e 
nyilatkozatom is elmarad, ha nem vélném szükségesnek t. 
Kovács Albert urnák helyreigazítani eme teljességgel valót-
lan állítását : „Ha jól emlékszem — úgymond — a veszprémi 
püspökségben,a cseszneki járásban" (Veszprém vármegyében) 
„72 népes katholikus gyülekezetben van : I (olv. egy) népis-
kola." A leghitelesebb helyeken szerzett bizonyos tudomásom 
szerint — mihez nem egyhamar juthattam, és ezért nem 
szólalhattam föl előbb — sem az egész veszprémi egyházme-
gyében, melynek 221 plébániájában, 505 népiskola foglal 
helyt, sem pedig a cseszneki járásban nincs oly katholikus 
község, melyben rendes elemi iskola nem léteznék. És épen 
a cseszneki esperesi kerület 35 jól rendezett népiskolával bír ; 
melyek közül öt iskola ugyanannyi népesebb pusztára esik. 
Ez alkalommal el nem hallgathatom azt sem, hogy épen azon 
községben, melyről a cseszneki járás elnevezését nyerte, tehát 
Csesznek-helységben, mig 500 lelket számláló helv. hit v. 
a tyánkfia inak nincs iskolájuk, és a 40—50 ottani tanuló gyer-
mek Magyar sz. Király nevezetű, félóra járásnyira lévő faluba 
kénytelen télen-nyáron iskolába fáradni : az alatt ugyan Csesz-
neken a kissebbséget képező katholikus polgároknak van 
iskolájok. E sine ira et studio tett helyreigazítással tartozni 
véltem a valódi tényállásnak, és a tisztelve szeretett veszprémi 
egyházmegye reputat iojának is, mely szintén mindig szivén 

hordozta a népnevelés nagy ügyét, és melynek én is egyik 
egyházi tagja vagyok. Bevies József. 

P A R I S , mart (Giagarin atya folytatólagos szemléje az 
egyház állapotáról Oroszországban.) Katkoff ur diadalt ara-
tott, amennyiben a bolügyministerium, az „Északi Pos t a" czi-
mü félhivatalos lapja jelentése szerént, K. nézeteit tévé ma-
gáivá. Mi helyeseltük K . azon követelését, hogy szüntettessék 
meg az oroszhoni kath. egyházra nézve fenálló tilalom, mely 
az orosz nyelv használatát ennek megtiltja. Ehelyett most — 
amitől fé l tünk a félhivatalos lap azt hirdeti, hogy nem lehet 
többé lengyel egyház, miután nincsen többé lengyel állam. 
Mindig ugyanazon téves fogalom, mely az egyházat az állam-
tól származtat ja . Az egyházat Krisztus alapitá, és ez meg fog 
maradni a világ végéig, régiebb minden jelenkori államnál, 
melyek mind eltűnhetnek. 

Nem tehetjük, hogy ' issza ne t é r jünk felállított elve-
inkre. Irhoni állam például nincsen, de van irhoni egyház, 
azaz olyau, melyben a püspökség és papság irhoni. A Nord-
post elveiből folyó következtesések szerint, teszem, a török 
kormánynak nem volna szabad birodalmában görög, örmény 
bolgár egyházakat tűrni, hanem helyökbe török egyházat kel-
lene állítani. — Az igaz elvek igen egyszerűek. Az egyház 
universalis, minden népek meghivatnak hozzája csatlakozni, és 
minden néphez az egyház saját nyelvén szól. Igy tehát Orosz-
országban is a kaih. egyház a németeknek németül, a geoló-
giaiaknak georgiai nyelven, az oroszoknak oroszul szóland. 
Következéskép az ezen népekből papi pályára hivatot takat 
nem kell elnyomni,hanem alkalmat szolgáltatni kiképzésükre, 
neveidéket állitani, amint ez Saretofban a Volga vidéki né-
met ka th . hivek számára történt. 

A nevelés ügyére vonatkozólag sem vagyunk mindenben 
egyértelemben a tudós szerkesztővel. Mi felekezeti középta-
nodákat óhajtunk a katholikusok, protestánsok, staroverek 
számára is. A vegyes vallásnélküli tanodák szükségkép val-
lási közönyösséget szülnek, ésnihilismusra vezetnek. 

K . azt óhajtja, hogy a tannyelv mindenütt az orosz 
legyen minden osztályban. Ami az államintézetet illeti, mert 
csak ezekről szólunk, helyben hagyjuk, hogy az orosz nyelv 
tanitása kiváló helyet foglaljon el, de a többire nézve csak 
azt ismételjük, amit múltkor a ká té ra nézve mondottunk : 
azon tartományokban, hol a tanulók anyanyelve nem az orosz, 
legyen a tannyelv a tartományok ós nyelvek szerint megál-
lapítva. A tapasztalás igazolja, hogy a haladás a tudományok-
ban, és ez a főczél, csak is igy eszközölhető. 

Talán azt fogja mondani K. ur, hogy igazunk van, 
hanem, hogy nem szabad szem elöl téveszteni azon fölötte 
nagy érdeket, mely követeli, hogy a czár alattvalói mind-
annyian bírják az orosz nyelvet. Azt válaszolandjuk erre: 
terjeszszételc az orosz nyelvet ahogy csak lehet, de ne köve-
teljetek többet a tanodától, mint amit föczélja veszélyeztetése 
nélkül adhat. Tanítsátok minden iskolában az oroszt. Azután 
vannak a terjesztés más eszközei is, ott van a sajtó. Azon 
fejlődés, melynek a hírlapirodalom 10 év óta örvend Orosz-
országban, többet tett e tekintetetben, mint a tanodák, és 
minden megszorító rendszabályok. N t h á n y orosz lap, mely a 
többi,nél kevesebb ellenszenvet mutatot t a lengyel ügy iránt, 
többet járul t Lengyelországban az orosz nyelv ottlioniasitá-
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sához, mint a mesterkélt eszközök. Adjatok ki sok oly müve-
ket, melyek érdemesek az olvasásra és olvasni fogják a 
németajkú tartományokban ugy, mint Lengyelhonban. 

Ami különösen a könyveket illeti, megkell említenem, 
hogy kath. irodalom lengyel és német nyelven böviben van, 
nem igy orosz nyelven. A fönemlitett tilalom megszűntével 
ez majd máskép lehetend, de egy föltétel alatt, hogy ily 
könyvek a zsinat censurája alól mentessenek föl. Szükségök 
leend továbbá az orosz a jkú katholikusoknak egy lapra, mely 
egyházunk érdekeit védje, és az elöitéleteknek még hihetet-
len setétse'gü ködét szétoszlassa. Nem szükséges-e, hogy 
legyen lap, mely hirdesse, miszerént a kath. bucsu nem meg-
hatalmazás a jövőbeni vétkezésre, hogy a szeplőtelen fogan-
tatás hitágozata nem azt parancsolja hinnünk, miszerént a 
Szűz Mária a Szentlélektől fogantatott, és több más dolgokat. 
Szeretnők, ha Katkoíf ur lapjában megemlítené, kifejtené, e 
tekintetben mily reményre lehetnek foljogositva az oroszhoni 
katholikusok ? 

Hogy sokat hallgatással mellőzzünk különösen azon 
kétféle mértékre nézve, melylyel él Oroszország a nem-
zetiségi ügyben, és melyet K. ur is védeni látszik otthon az 
eröveli eloroszositást pártolván, másutt a slávok elnyomásáról 
panaszolkodván, még csak egy kérdést vagyunk bátrak in-
tézni. Igaz-e, hogy a birodalom nyugalma, jóléte azt teszi 
óhajtandóvá,hogy mindaz alattvalók egy nyelvet beszéljenek ? 
Mi nem hiszszük, és nem birjuk magunknak megmagyarázni, 
hogy K. ur, ki kész lemondani a vallási egységről, annyira 
sürgeti a nyelv egységét. Azt mondandják nekünk, a lengyel 
nyelv a lengyel nemzetiség egyesitő köteléke, mely ellenséges 
irányunkban, azért nem tűrhetjük. Megengedjük, hogy a len-
gyelek gyűlölnek benneteket, de vagy igazságtalan ellen-
szenv által megvakittatva, vagy igaz okból. Az első esetben 
az előítéletet el kell oszlatni, a másodikban a méltó panasz 
okait elhárítani, és nem szaporítani. Emiitettük már, hogy az 
irhoniak megtanulták legyőzőik nyelvét, de azért még sem 
szűntek meg Anglia ellenesei lenni. Az orosz nyelv nem fog-
na-e egykor a lengyelek kezeiben hatalmasabb fegyver lenni 
magánál a lengyelnél ? Nem okosabb-e eloltani a gyűlölet 
lángját a szivekben, mint eszközt szolgáltatni azoknak, hogy 
oroszul (en russe) lihegje ki magát? Azt beszélik, hogy mi-
dőn az arabok Syriát elfoglalták, parancsot adtak, hogy 
mindazok nyelvei kivágattassanak, kik arabul nem beszé-
lendnek. Ezen, Ollendorfénál is hathatósabb módszernek meg 
volt sikere, Syria egész népessége beszél arabul. De a nyelv 
egysége nem szüntette meg mégsem a gyűlölet és megoszlás 
okait, amint azt az ujabbkori mészárlások eléggé bebizonyí-
tották e vidékeken; a kormányok feladata nem lehet, a vallás 
vagy nyelv egységét létesíteni, hanem jól kormányozni a né-
peket, és az elégedetlenség minden ürügyeit is megszüntetni. 

Katkoíf urnák sikerült az „Északi Postát" meggyőzni 
arról, hogy a vallás egységesítése Oroszhonban chimera, bár 
győződnék meg ö maga is arról, hogy a birodalom jóléte és 
virágzása semmikép sem követeli a nyelv egységét. 

LONDON, mart. Végre Irhon ügye, moly a katholi-
kusoké is, az alsóház napirendére került épen azon időben, 
midőn Amerikából azon hír érkezett, hogy a féniek a britt 
telepitvények támadására készülnek. A fénianismus, mely 

Angliának akarván bajt szerezni, szegény írhonnak annyit 
ártott, végre ennek mégis látszott némi szolgálatot tenni, 
felhiván a müveit Europa figyelmét, és kényszeritvén An-
gliát az égető kérdés megoldásának keresésére. Ezért volt 
mult kedden az alsóház minden padja elfoglalva, és a karza-
tok zsúfolásig tömve. 

Maguire, Cork városának követe, mint bejegyzett első 
szónok védte hazája ügyét. Mily szomorú a szegény ország 
sorsa. Habár csekély számú rendes bűntények követtetnek 
el, az ország elárasztatik roppant számú katonasággal. Az 
alkotmányos szabadság haldoklófélben van, a személyes sza-
badság nem nagyobb, mint Abyssiniában vagy Moxicóban. 
A „Times" által ügyesen összeállított statistikai adatok ugyan 
bizonyos anyagi haladást mutatnak fel, de ez mesterséges 
kimutatás. A fö'.dmivelés és ipar hanyatlottak. Irhon érzelmei 
Anglia irányában többet fejeznek ki, mint elégedetlenséget, 
gyűlöletnek lehetne nevezni. Vannak béke és rendszerető 
emberek, kik kételkednek a parlamentáris tárgyalások sike-
rében, a parlament igazságosságában, a kormány bölcseségé-
ben, és Anglia jövőjén. 

Bár támadna kormányférfiu, ki helyre tudná állítani a 
jólétet és bizalmat, és kitörölni a mult keserű emlékeit. Az 
irhoni bérlők legnagyobb része ingatlanát tekintve, a gazdag-
tulajdonos szeszélyeitől, jóakaratától függ, nincs más kezes-
sége. Tengerentuli, amerikai polgár e helyzet megértésére 
sem képes. Hogyan, mondá nekem egy amerikai, semmi biz-
tosíték azon javításokra nézve, amelyek a földön eszközöl-
tetnek ? Egész családoknak a birtokkali együttes eladása ? 
És ti nem vagytok biztosak a felől, hogy eltűnik szigetetek-
ről ama parasita egyház, és nem vagytok képesek négy mil-
lió embert a forradalom absolut szükségéből kiragadni? Jó 
Isten ! mi másként cselekednénk. 

A földbirtok kérdése a fénianismus támasza, melyhoz 
a pórok a kétségbeesés erélyével kapaszkodnak azon véle-
ményben, miszerént ez egyedüli eszköz arra, hogy hazájok 
téréiről el ne sepertessenek. Szükséges ; hogy e czélból eré-
lyes, üdvös rendszabályok alkalmaztassanak. Mindenekelőtt 
az irhoni anglikán egyházat meg kell fosztani suprematiájá-
tól, és jogtalanul szerzett vagyonától, mely Irhonban folyton 
a hódításra emlékeztet. A kath. egyház nem kíván egyéb-
iránt e vagyonból semmit. A közoktatás méltányosabb alapra 
fektettessék, a közmunkákrai költségvetésben Irhonra na-
gyobb tekintet legyen. Egy királyi székhely írlandban sok 
jót eszközölhetne, de ha egyedül tekintetnék orvoslásnak, ez 
bárgyú nézet volna. 

Az irhoni nép nagyobb, józanabb része irtózik az erő-
szaktól, csak azt kívánja, mi méltányos. Hozzon neki az an-
gol parlament, mely egykor megfosztá nemzeti képviseleté-
től, oly törvényeket, minőket ez utóbbi hozott volna. Bárki 
legyen azon minister, ki Irhon kibékitésének nagy müvét 
befejezi, emléke áldott leend, és dicsőített. Szónok megtapsolt 
beszédét azon inditványnyal végzi, hogy alakuljon a parla-
ment bizottmánynyá Irhon ügyének azonnali tárgyalására. 

Maguire többek ellenzésére is talált. Mayo lord azt 
vitatja, hogy ha az irhoniak zsaroltatnak, zsarnokaik irho-
niak, hogy a fénianismus nem bir gyökérrel Irhonban, hanem 
csak külföldről tartatik fenn, hogy a habeas corpus felfüg-
gesztése után is a kivételes bíróságot irlandiak képezik, és 
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hogy a Maguire által festett kép nem élethű. A kifáradt 
hallgatóság figyelme csak akkor élénkült, midőn szónok a 
ministerialis előterjesztésre tért át. 

Kővetkező héten, úgymond, a kormány ti tkára tör-
vényjavaslatot terjesztend elő, mely midőn a bérlőknek az 
eszközölt javításokért kárpótlást biztosit, a kisebb birtoko-
soknak is terjedtebb jogokat ád. Hasonlólag a választási tör-
vénynek módosítása is várható. A katholikusoknak mód fog 
nyújtatni egyetem alapítására, melynek segélyezésére a par-
lament később fel fog hivatni. 

„Az irhoni anglikán egyház — folytatja tovább — 
szintén egy királyi kiküldött bizottmány vizsgálódásainak 
tárgyát képezi, melynek eredménye még ezen ülésszak fo-
lyamában fog előterjesztetni. Politikátlanság volna tehát 
azonnal bolygatni e kérdést. Nincs, miért siessünk. Ha az 
anglikán egyházat Irhonban ma megszüntetjük is, nem leend 
egy fénivel sem kevesebb a szigeten. Egyébként is eddig 
senki sem nyújtott be gyakorlati tervet arra nézve, mire for-
díttassanak ama egyház jövedelmei. Az egyházi kérdésben 
szintúgy mint a birtokjogiban kobozások által nem fogunk 
czélt érni. A politika és a méltányosság bizonyára követelik, 
hogy az irlandi egyház vagyonát és jövedelmét tekintve, ke-
vésbbé egyenetlenül történjék az osztalék, de ezen czél el-
nyerésére nem a színvonal alászállitása, hanem inkább föl-
emelése által kell törekedni." 

Horsmann képviselő indítványára a kormány előter-
jesztései fölötti vita jövő csütörtökre halasztatott. 

Sokan azok közöl, kik többet vártak, csalatkoztak a 
kormány propositioiban, de ezeknek is szeretnők emlékeze-
tükbe idézni a mult évi választási törvény módositása alkal-
mával történteket, és akkor föléledhet ismét reményük. 
Amit mig ma talán megtagad a kormány, holnap megadhatja. 

NANGASAKI (Japonia.) 1867. nov. 6. (Poirier apos-
toli küldér levele az angersi püspökökliez.) „A jó, mely a 
legtávolibb kelet eme vidékein eszközöltetik, csekélynek 
lenne mondható, ha a még történhetőket veszszük figyelembe, 
de magában véve roppantnak mondandó. A Gondunkra bizott 
missiói 20 állomásokban évenkint középszámmal 10 ezer 
embert keresztelünk. Nem is szólok a neveldékről, tanodák-
ról, árvaházakról, melyeket alapítunk. Csak egyet említek : 
chinai és annami állomásainkon a halál veszélyében forgó 
gyermekeknek, kiket megkeresztelünk, száma felrúg néhány 
százezerre, mind megannyi angyalok, kik közbenjárnak 
családaikért. 

Méltóságod kétségenkivül értesíttetett arról, miszerént 
ama missióban, hol Isten akaratából ténykedem, három év 
előtt a 26 japáni vértanuk tiszteletére emelt kis székesegy-
házban, melytől nem távol szenvedték a vértanúságot, két 
küldértársam (az egyik Petitjean most már püspök és ap. 
helynökünk) a régi keresztények utódaira akadtak, kik a 
harmadfélszázados üldözés daczára sem vesztették el egé-
szen hitöket. Számuk nagy, az általunk ismertek több ezerre 
mennek, és többen még ismeretlenek. Az előbbiek közöl né-
melyek velünk közlekedésbe léptek, másokat a Szentlélek 
még nem világosított meg annyira, hogy e lépést kövessék. 
A számkivetés törvénye, mely sújt ja mindazokat, kik az or-
szág pogány hitétől elszakadnak, még mindig fennáll. Meg-

ítélheti ebből méltóságod, mennyi küzdelem, mily sokj aka-
dály áll utunkba, midőn tanítani akarjuk e szegény embere-
ket, kik a keresztényelemből csak igen keveset őriztek meg. 
Csak néhány volt érvényesen megkeresztelve azon helységi 
főnökök által, kik tízévenként erre fölhatalmaztattak. Mások 
rosszul, bizonyosan kétesen. Végre Isten kegyelméből az 
1865. mártius 17-én történt fölfedezéstől kezdve egész a mult 
évi karácsony ünnepekig vagy ötven közölök, hihetetlen elő-
vigyázat mellett taníttathatott, kereszteltetett és megáldoz-
tatott. Taníttatásuk gondos volt, miután nagyobb része cate-
chistáknak volt szánva, és mint ilyenek alkalmazást is nyer-
tek. Ezek azután falvaikban oktatván a többieket, f. évi jul. 
15-ig 1200-at bocsáthattunk a szentségek felvételére. Min-
den vigyázat mellett a tör,téntek tudomásukra jutottak a ha-
tóságoknak, melyek azután a várostól nem messze fekvő 
faluban 65-öt fogtak el,néhány nappal később ismét 15—20-at, 
egy másik főnök pedig két falu 200 ker. lakóit. Ez utóbbiak 
most is a börtönökben szenvednek a kiszabadulás reménye 
nélkül. Az előbbiek csak azon ígéret mellett bocsáttattak 
szabadon, hogy a keresztény vallás-gyakorlatot abba ha-
gyandják ; többen kegyetlenül kínoztattak, és fájdalom, egy-
nek kivételével mind gyáván viselték magokat. De kiszaba-
dulásuk után lelkismeretük furdalásai által indíttatván, el-
mentek a hatóságokhoz, hogy visszavonják az írásban adott 
Ígéretet hangos tiltakozással. Azóta ugyan be nem fogattak, 
de őrszemmel kisérik őket. Nem tudjuk, mi töi'ténendik, fog-
lalkozás nélkül levén, miután sem minket híveinkhez, sem 
azokat mihozzánk nem bocsátják. Vicariusunk Francziaor-
szágba indult, hogy a franczia kormány közbenjárása által 
helyzetünk javulását eszközölje. Mi minden esetben Istentől 
inkább, mint az emberektől várunk segélyt, amiért is méltó-
ságodtól számunkra és híveink számára forró és hatalmas 
imájának segélyét kérjük ki. Japonia ujabb kötelékkel fű-
ződik méltóságodhoz egy másik lelki fiának, Plessis áldozár-
nak körünkbe jötte által, ki nem rég megérkezett, és velem 
együtt könyörög méltóságod atyai áldásáért." 

IRODALOM. 
„Das Recht ausserhalb der Volksabstimmung." Von Ernst 
Freiherrn v. Mo y de Sons. Regensburg & New-York 1867. 

A dicsőült szerzőnek, kinek ritka tudományosságát 
csak mély vallásossága s egyházhozi hűsége s buzgalma 
mulá felül, e müve tán utolsó hattyúdala volt. Oly kincset 
hagyott fon abban, melyre a mostani jogeszme-zavarban min-
den jogtudósnak és politikusnak a legnagyobb szüksége van. 
Feladatul tüzé ki magának a jog- és törvénynek igazi tiszta 
fogalmát tüntetni ki s azt a mostani chaosból az igazság 
fényéhez vezetni vissza. „Azon pontra jutottunk — mondja 
az előszóban, — »bogy nem tudjuk többé mi a jog, s nem-e 
az anarchia azon dicső ideál, mely után törekednünk kell. 
Habozva tántorgunk a történelmi, magát conservativnek kép-
zelgő iskola közt, mely a mult törvényei alatt visszatartani 
akarna minket, és a haladás iskolája közt, moly a jövő tör-
vényét akarja ránkhozni, egy jövőnek, melyet minden párt 
az ő vágyai s gyűlölete szerint a legkülönfélébb színekben s 
alakban tükrözi elő magának. A valódi társadalom, ugy lát-
szik, mintha jövö nélkül volna, és az ő természetes védői 
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elbátortalanítva zavarban látszanak lenni fölötte. Az általá-
nos szavazat-jogban, mely universal-gyógyszer gyanánt dicsér-
tetik, nemsokára senki sem fog hinni többé. Némi tekintetben 
nem is más ez Lamennais „általános emberiész" systemájánál 
alkalmazva a jog és politika kérdéseire. De ép oly kevéssé 
mint az igazság, alapszik egyszersmind a jog is egyedül az 
emberek vélemény- s nézetein, s nem hagyja magát a szava-
zatok száma szerint formálni. Ott van az,ahol csakugyan meg-
van, s a szavazatok mennyisége, akár mellette, akár ellene, 
mitsem von cl tőle, sem nem ad hozzája. Bizonyos benső szük-
ségesség által áll fen az, melyet eszünk visszásán érthet, de 
a melyet akaratunk nem változtathat meg. 

„S hogy azt föltaláljuk, álláspontunkat a philosophicus 
systemákon kivül, melyek a jelen zavart hozták reánk, — 
kell helyeznünk, s csupán az emberi természetnek megdönt-
hetetlen és elévülhetlen szükségleteihez kell magunkat tarta-
nunk; mert ami szükségleteink azok, melyek a törvényt hoz-
zák meg nekünk, — és a viszonyok, melyek a mi valódi 
szükségeinknek megfelelnek, kétségkivül azok, melyek meg-
illetnek minket, s a melyekben egyedül állhatunk fen. S ha 
viszonyaink az igazságon alapszanak, akkor azok a jövő 
szükségeinek szintúgy, mint a jelennek meg fognak felelni ; 
mert minden igazságok egymást viszonosan elősegítik, s az 
igazság kifejlődése soha sem áll veszteg. Ellenben amig vi-
szonyaink, hamis és felfordult alapon fognak rendeztetni, a 
társadalom, a közönség soha sem fogja jól érezhetni magát, s 
ezen elégületlenség a forradalom örökös forrása leend. Hogy 
a forradalmak örvényét bedughassuk, szükséges az igazság-
hoz visszatérnünk." — Mily dús, s az összes jog kérdéseit 
mily alaposság- s bölcseséggel tárgyaló munka ez, nem 
szükség többet mint magát a tárgymutatót ideiktatnom. A 
bevezetése következendő értekezletekből áll : 1. a jogról ál-
táljában. 2. a jog eszme eredetéről az emberi öntudatban. 3. a 
jognak alap elveiről. 4. az igazságról. 5. a rendről. 6. az 
igazságosról. 7. a szabadságról. 8. a társadalomról. 9. a 
jogalakulásról a társadalomban. 10. a jog felosztásairól. 
11. a jog személyei- vagyis alanyairól. 12. a jogintézmé-
nyeiről. 13. a jog és moral közötti viszonyról. 14. az idő, hely 
és nemzetiség befolyásáról a jogintézményekre. 15. a termé-
szeti és positiv jogról. 

I. könyv: a magán vagyis polgári jogról. A bevezetés 
után előforduló fejezetek, 1. a családjogról. 2. a tulajdonjog-
ról. 3. a tartozásjogról. 4. az örökösödési jogról. 5. az egyén 
s annak jogairól. 

I I . könyv: első rész az egyházi jogról. 1-ső fejezet az 
egyház s annak jogairól általában. 2. az egyház alkotmányá-
ról s az állam- s családhozi viszonyairól. 3. az egyházi hata-
lom különféle ágairól. 4. az egyház egységéről. Másodikrész: 
az állam-jogról 1. fej. mi az állam sat. 2. az államhatalomról. 
3. az államhatalom szerzéséről. 4. az államhatalom korlátairól. 
5. az államalkotmányról. 6. a monarchiáról. 7. a köztársaság-
ról. 8. az államkormányzatról. 9. az államjavai- s jövedelmei-
ről. 10. az államszolgálatról. 11. a népnek a kormánynáli köz-
reműködéséről. 12. a souverain s az alattvalók együttmun-
kálásáról az államczélokra. 

I I I . könyv : a nemzetközi vagyis államok jogáról. 
1. fejezet általános kérdések. 2. az internationalis jogok-
ról a területre nézve. 3. személyes viszonyok- és kötelmek-

ről a souverainek közt. 4. a fejedelmok s azok állomai közt 
fentartandó barátságos közlekedés eszközeiről. 5. a nemzet-
közijog szerint megengedett kényszereszközökről. Zárszó. E 
zárszó leginkább tükrözi vissza a boldogult dicső férfiú kath. 
szellemét s lelkületét ; a többi közt mondja : „Az előadtam 
tanok, noha látszólag ujak, mégis nem egyebek aquinoi sz. 
Tamás egyik mondata kifejtésénél. Az iskola ezen angyala az 
emberek természeti törvényét nevezi : participatio legis aeter-
nae in rationali creatura." (Mutatványul szolgáljon a „nyilvá-
nos jog" czimü részlet :) 

„A nyilván-jog az, melynek tárgya a társadalom föntar-
tása s azon czélok betöltése, a melyekért az fönáll. — De a 
társadalom, a tagjainak szükségeiért áll fen. Minthogy pedig 
ezek halhatatlan lélekkel birnak, s következőleg rendelteté-
sük eléréséhez mindenekelőtt arra van szükségök, hogy az 
igazságot megismerjék, s rend és igazságoság szerint éljenek, 
azért a társadalomnak nyilván az a czélja, miszerint tagjait 
az igazság megismeréséhez vezesse s abban a rend és igazság 
utján fentartsa. — Ezen társadalom természetszerűen férfiak-, 
nők-, gyermekek- és felnőttekből áll, azaz lényekből, melyek-
nek oltalom- és vezetésre van szükségök, s másokból, kik 
oltalmat és oktatást adni képesek és hajlandók, amihez azon-
ban tisztelet- és engedelmességre van szükségük. Ezen viszo-
nyos szükségleteken alapszanak mint minden más társadalmi 
szövetségnek ugy a családnak kapcsai, s ezen szükségletek 
szerint szüntelen meg fognak ujulni ezen kötelékek. 

A társadalom tehát szükségkép két részre oszlik, me-
lyek egyike tanit, a másika pedig tanul, az egyik parancsol, 
a másik engedelmeskedik ; s ezen alaptörvénye a társadalmi 
életnek semmikép se idegenitsen cl minket, miután az nem 
egyébb, mint ismétlése annak, mi az egyénnél is előfordul. 
Mi mindnyájan két részből állunk ; az egyikből, mely paran-
csol, s a másikból mely engedelmeskedik. S valamint annak 
daczára tökéletes viszonosság uralkodik lelkünk és testünk 
között, ugy a társadalomban is ezen látszó egyenlőtlenség, 
a társadalmi élet különféle előnyei által enyészik el, melyek 
viszonosan kiegyenlítik egymást, miután az elvok a hajla-
moktól, a hajlamok pedig az egyének képességeitől függnek. 

„S minthogy más tulajdonok kívántatnak a tanításhoz, 
s más az oltalmazáshoz, innét a társadalom ismét egy más 
felosztása fejlődik ki. A szükséglet, mely az embereket egy-
mással összehozza, magával hozza az t , hogy a szüksé-
gelt oktatás elnyerése végett azok köré csoportosuljanak, kik 
erre való belátással,a szükségelt oltalom elnyerése végett pedig 
azok köré, kik erre való hatalommal birnak. Tagadni nem 
lehet, hogy voltak idők, midőn az erő volt minden, s az isme-
ret csupán az élv tárgya, vagy az erő nagyobbitásának esz-
köze vala. Azon időben a tanitóhatalom ugyszólva nem is 
létezett, s azért a társadalom ilyetén fólosztása nem vala esz-
közölhető általa. Ez az ó-világ állapota. De Krisztus megje-
lenése ezen állapotnak végett vetett, Krisztusnak ama sza-
vai : „mit használ az embernek ha az egész világot meg-
nyeri is, de lelkének vesztét vallja ?" és „ne féljetek azoktól, 
k ik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik, hanem in-
kább féljetek attól, ki a testet is s a lelket is az örök kárho-
zatra vetheti," — ezen szavak átalakiták a világ képét. 
Ezektől áthatva Péter apostol a nagytanács előtt fölkiálta : „Is-
tennek kell inkább engedelmeskedni, m:.nt az embereknek." S 
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ezen idő óta azok, k ik az Isten nevében szóltak, valódi hatalmat 
gyakoroltak, oly hatalmat, mely ha nem nagyobb, legalább is 
oly nagy,mint az államhatalom. Azon időtől fogva Krisztus egy-
háza egy társadalmat alakitott magának, mely az államtól füg-
getlen, melyben a családatyák s államfők tekintélye mellett ott 
áll a papság tekintélye is. — Valamennyi ezen tekintélyeknek 
ugyanaz a feladatuk, t. i. alattvalóik közt a társadalom müvét 
létrehozni, miután azokat az igazság megismeréséhez vezetik, a 
rend és az igazságosság ut ján megtart ják, csakhogy mind-
egyike más czélból, más körben, és más eszközökkel teszi 
azt, A szülői tekintély feladata, gyermekeit a szabadsághoz 
vezetni, miután azon állapotba helyezi őket, hogy magokat 
kormányozni tudják . A papi tekintélynek az embereket a 
szabadság jogszerinti használata által az Istenneli egyesü-
lésre kell vezérelni. Az államtekintélynek pedig, a polgári 
és a vallási társadalmat védeni, — s a szabadságot az által 
fentartani, hogy az azzali visszaélést akadályozza. 

A társadalmi vagy nyilvános jog meghatározza a kor-
látokat, melyek közt a tekintély gyakorolható, valamint a 
kötelességeket, melyekot betöltenie kell, — továbbá a módot, 
mely által az megszerezhető vagy elveszthető. A vallási és 
politikai tekintély szabályozza a társadalmi életet, s a családi 
tekintély fentar t ja és őrzi azt. A család kebelében s annak 
fegyelme alatt fejlődik ki a szabadság, melynek czélját az 
egyház, határai t az állam szabja ki. Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK. 
— H a y n a i d Lajos érsek ö excája a m. t. társaság 

igazgató tanácsának tagjává lön megválasztva. 
— N o h i b a János püspök ő mlga a kalocsai főegyház-

megyei kiérdemült papok nyugdijalapjának 500; a kántorta-
nitói nyugdíjintézet alapjának 200, a kalocsai háziszegények 
segedelmezési alapjának 100, az elemi tanitók értekezletei 
munkálatait jutalmazó alapnak 4 0 ; A s z a l a y László egri 
kanonok ő nsga pedig az egri megyei káplánok fizetésének 
javítására 500, az elaggott papok nyugdíjalapjának szintén 
500 frtot. méltóztatott adományozni. 

— L u k á c s i Kristóftól ily czimii munka jelent meg : 
„Adalékok az erdélyi örmények történetéhez." Ara 80 kr., 
a tiszta jövedelem ajánlva van a szamos-ujvári árva-ház épí-
tése költségeinek fedezésére és alap-tökéjének gyarapítására. 

— A „Hon" skorpiója uj szóval bővítette a papság 
iránti dühének szótárát, ekkép írván szombati esti lapjában : 
„ A papok ezen eljárása ismét ujabb adat s e m m i r e k e 1-
l ő s é g ü k h ö z." Is agyon m i n d e n r e k e l l ő lehet e müveit 
ur és alkalmasint olyan, ki a zodiacus minden állati jegyein már 
keresztiilmenve utálatos mérgét végre mint skorpio ömleszti ki. 

— Bonaparte Lucián a bibornoki jelvény átvételekor, 
msgr Riccihez a következő szavakat intézte : „Kérem önt, 
mondja meg a szentatyának, hogy lelkem mélyéből köszö-
nöm jelvényét azon méltóságnak, melyre legkevesbbé sem 
érzem magam méltónak s melyet csak azért fogadok el, mi-
vel tudom, hogy a szentatya, midőn azt nekem adományozta, 
tulajdonképen atyai jóságának zálogát aka r t a nyújtani azon 
nemzet iránt, mely az egyháznak legidősb lánya, valamint 
dicsőséges uralkodója irányában is. Igyekezni fogok, hogy 
mindinkább az egyháznak és a lelkek üdvének szenteljem 
magam, meg akarván ekkép érdemelni, hogy egykoron ezen 

kalap, mely koporsómra fog tétetni, valódi választottnak sir-
ján nyugodjék." 

— Romában a böjti idény alatt üdvös szokás szerént 
köztiszteletre kitétetnek a sz. ereklyék. Ezekben igen gaz-
dag a jeruzsálemi sz. keresztről nevezett templom, hol sz. 
Gergelynek 213 különféle ereklyéből álló gyűjteménye is 
őriztetik, melynek mindegyik darabja fölirattal levén ellátva, 
a szemlélő kellőkép tájékoztatik. Krisztusra és a sz. Szűzre 
vonatkozó reliquiák nagy számmal fordulnak itt elő, mint a 
következő föliratok is tanúsítják : De lapide, quo tegitur se-
pulchrum Yliesu; lapis ubi sedebat Xristus quando dimisit 
peccata Marie Magdalane ; lapis domus ubi fuit Virgo Maria ; 
lapis de sepulchro beate Marie Virginis ; de sanguine Xristi ; 
lapis, ubi Xristus jejunavit ; lapis ubi stetit angélus quando 
annuntiavit Virgini ; lapis, ubi natus est Xristus ; végre Re-
liquie undecim prophetarum et de virga Aaron, que floruerat 
in deserto. 

— Francziaországban egylet alakult, mely valódi re-
mekmüvet akar kiállítani a közelgő concilium alkalmából. 
Hat , a nyomdai művészet teljes pompájával diszlő kötetben 
fogna megjelenni. Az első 4 kötet magában foglalja I X . Pius 
és a bibornokok életrajzát arcz- és egyéb fényképekkel ; 
a ké t utolsó kötet pedig a concilium történetét és határozatait 
Az egyletnek mindeddig 500,000 f rank áll rendelkezésére. 
A szentatya áldását küldötte a szép vállalatra. 

— A bajor képviselőház bizottmánya az iskola-törvény 
3-ik czikkelyét 8 szavazattal 5 ellen akkép fogalmazta, hogy 
az egyházi hatóságot egyedül a hi toktatás elrendelése és ve-
zérlete illeti, a mennyiben ez az alkotmányszerü határoza-
tokkal megegyeztethetö ; az ifjúság- vallás-erkölcsi életére 
való fölügyelet azonban megvonatik tőle. Valóban nem csoda, 
ha az ily javaslat ellen magában a müncheni külvárosban 
1082 családatya irta a lá a tiltakozást. 

— A milanói nagy szellomek igen zajongnak, hogy az 
elemi iskolákban feszület függesztetett a falakra. Ily meg-
hagyás Zano, zsidó hivatalnoktól származott. Ha a szabad-
kömivesség jelvényei alkalmaztat tak volna, bizonyára semmi 
kifogásuk sem volna oly embereknek, kiknek szemében mél-
tán szálka lehet a kereszt, mely kárhoztat ja életüket, tet-
teiket. 

Alázatos kérelem. 

Mélyen érzett érdekeltséggel olvasám e becses lap ez évi 
1-sö számának 5-ik oldalán a következő passust: „Hányszor 
sóhaj tanak Jézus Krisztus szolgái a lelkészek szegény föld-
művesek lakaiban" (még inkább a népiskolában) „tehetségdus 
és nemeslelkületü gyermekekre akadván, kiknek kiképzését 
a szegénység akadályozza !" És : „Mily nagy érdemet sze-
rezne Isten előtt az, k i jövedelme egy részét ily gyermekek 
neveltetésére forditaná !" Ennélfogva Is ten szent gondviselé-
sében bizva, ki jóttevők által is csodálatosan szokott működni, 
bátorkodom egy, plebániámbeli katholikus magyara jku 12. 
éves, az egyházi pályán nagy reményekre jogosító oly tehet-
ségdus, nemes lelkületű, és kitűnő tanuló gyermeket, ki 
szegény pásztor-szülőktől származott, a földi javakban és ke-
gyességben egyiránt dús nagylelkű ifjúság-barátok pártfo-
gásába, kiképeztetés végett ajánlani, azon alázatos kérelem-
mel : miszerént ha esdő szózatom azon mélyen tiszteltek 
közöl valakinek segiteni kész nemes szivében óhajtott vissz-
hangra találna, méltóztatnék csekélységemet eziránt értesí-
teni. Tarany , mart. 20-án 1868. Utolsó posta : Nagy Atád 
(Somogy.) Bevies József. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. 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 dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes -
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai i rodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sa rkán , 9. sz. a.) 

Pesten, aprii 4-én. »8. I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A káté és katekizálás. — A szentatya 
levele a wiirzburgi egyetem ifjúságához. — Nyelvészeti tanul-
mány. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A káté és kílt^íkigikís. 
n . 

Azonban valamint ez tagadhatatlan : ugy cse-
kély nézetem szerint az is bizonyos, hogy minden 
tankönyv, — ugy minden káté elég arra, hogy a 
lényegeseket magában foglalva, mindenkit kielé-
gitsen. 

A római kátén alapult kézikönyvétől kezdve a 
boldog Canisius Péternek, melyet a hajdani oskola-
testvérek talán nálunk is nagy sikerrel használtak, — 
egész a 4-8 előtti szintén ötréűzii felosztással biró 
Batthyányi-féle kátéig, mindannyian eleget foglaltak 
a hittan lényegéből magukban: valamint az ezek 
mellett kivált Némethonban eláradt — Weinkopf, 
Schuster, Fellöcker, Pusztet, Deliarbe-féle káté özöne 
sem elégithet ki mindenkit. 

A vallástannak lényege az által semmi sérel-
met sem szenved, lia egyik szerző ezt, másik azt a 
kérdést tartja ez, vagy amazon gyermek-osztályra 
szükségesnek: ha egyik ily, másik amoly felosztás-
sal vél eleget tenni az észszerű, katechetikai, követ-
kezetes egymásutánnak. E tekintetben az egyesség 
sokkal nagyol>b előny: mint a különbféleségben 
érvényülő szabadság. 

De ezen a lényegesekbeni egyesség után való 
törekvésből épen nem következik, hogy felesleges 
dolog a káté javítását foganatba venni. Az egyszerű, 
a ker. kath. vallással ugy, mint az ember természetével 
megegyezőbb felosztás, a kérdések- és feleleteknek 
korunk erkölcsi Ínségeihez mért megválasztása, — a 
kérdések és feleletek tisztább, világosabb, rövidebb 
és mégis hithű, pontos és tüzetes fogalmazása, és 
összefüggő lánczolata, — mind oly mozzanatok, me-
lyeket egy uj, hosszú nemzedékre szóló káté szer-
kesztésében mulhatlanul figyelembe kell vennünk, 

és midőn ezt teszszük, akkor mondhatjuk, hogy a 
káté-ügyben haladtunk a korral. De ú j ra bátor va-
gyok ismételni, hogy e műveletben az egyességet, 
sőt az egységet véghetetlenül előbbre kell tennünk 
a különbféleségben nyilatkozó szabadságnak. Mit 
szül a kátébani szakadozottság ? eléggé látjuk a pro-
testánsoknál : és innét lehozhatjuk a kátékbani 
egyesség és egységnek fontosságát. A szakadozott-
ság, halál ; az egység, élet a vallásra nézve. 

Ámde ezen egységet csak az egyházi legfelsőbb 
tekintélyek, — a püspökök egységes határozata ké-
pes eszközölni, melynek a kátéra nézve, minden 
józanul gondolkodó vallástanitó saját vallásának ér-
dekében köteles magát alárendelni. 

Midőn tehát az e czélra működő esztergomi t. 
^ t é b i z o t t m á n y t örömmel üdvözlöm, a már hosszura, 
nyúl t átalános fejtegetéshez tüzetesen, a használat-
ban lévő és javitás alá vett kátékat, illetőleg akarom 
elmondani rövid és igénytelen észrevételeimet. 

Mindenesetre a leglényegtelenebbekben is ke-
resztül viendő egységnek érdekében kell kivánnunk, 
hogyT a kisebb és nagyobb kátéban az ugyanazon 
kérdések és feleletek közti szóbeli különbféleség meg-
szűnjön : és ezekben a teljes összhangzás hozassék be. 
Kivánja ezt a beemlézés érdeke, mely, ha a gyermek-
nek ugyanazon feleleteket más és más szavakkal 
keíl ujabb osztályokban betanulni, bizonyára igen 
nehezítve, sőt veszélyezve van : holott ha az összhang-
zás létre jön, az első elemi osztályban betanult fele-
leteket a másodikban már nem kell ú j ra tanulni. 
Igen jó gazdálkodást láttunk e részben foganatosítva 
a régi kátéban, a hol a három csillaggal jelölt első 
osztályú kérdések a másodikban, a két és három csil-
laggal jelöltek a harmadikban, — a három, két és 
egy csillaggal jelöltek a negyedik osztályú kátéban 
az ugy nevezett „öreg katekizmus "-ban szóról szóra, 
betűről betűre egyformán fordulván elő, a terjedtebb 
tankönyvnek betanulását elősegítették és lehetővé 
tették : a mi az eddig fönforgott lazultság, és különb-
féleség mellett majd lehetetlen. 

(Folyt.) 
28 
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A szentatya levele a würzburgi egyetem ifjúságához. 
Dilectis Filiis Auditoribus Universitatis Wirceburgen-

sis — Wirceburgum. 
Pius, PP . IX. 

Dilecti Filii salutem et Apostolicam Benedictionem. Gau-
demus, Dilecti Filii, significationibus Vestris, et magnopere 
delectaraur indignationis sensu, quem proditis, in nefarios ausus 
osorum Ecclesiae et hujus Sanctae Sedis. Siquidem haec Vos 
non modo Nobis arete conjunctos ostendunt addictosque isti 
Petri cathedrae ; verum etiam in pietate et justitiae amore, 
quern praeferunt, indubium pignus exhibentemolumentiox con-
silio et opera Vestra postea obventuri religiosae juxta et civili 
societati, quarum spes estis. Itaque si execratis arma in Nos 
impie intentata, si damnatis violatam jurium omnium sanctita-
tem, si pro Nostra, quae est Ecclesiae causa, stare profitemini, 
si pro viribus Nobis suppetias afferre proponitis ; non grato 
dumtaxatsed et gratulabundo excipimus animo isthaec officia, 
quippe quae et incolumitatem fidei in Vobis, et religionis 
patriaeque Vestrae utilitatem haud obscure portendant. Vos 
igitur etiam atque etiam rogamus, ut egregiam istam animi 
comparationem fovere studeatis : et quoniam sufficientes non 
sumus cogitare a'iquid a nobis, quasi ox nobis, sed sufficientia 
nostra ex Deo est, Vos hortamur, ut impensa prece, per Im-
maculatam Virginem, ab Ipso poscatis copiosa caelestis gratiae 
auxilia, quae Vos ab insidiis periculisque tueantur, ac in pio 
proposito confirment. Auspicem interim divini favoris et pa-
ternae Nostrae benevolentiae testem apostoliçam Benedictia^ 
item Vobis omnibus peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 7. Martii 1868. 
Pontiíicatus Nostri Anno XXII. 

Pius PP. IX. 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után. — 

(Folyt.) 

Ez a tárgy, mely felé a nyelvészeti tanulmánynak 
minden figyelme — legalább általában — irányul, mely irány-
latban két lényeges tévedés vehető észre s mindkettő azok 
szűk látköréből származik, kik a tudományt müvelék. 

Egyik az, hogy alig látszanak megengedni más nyelv-
rokonságot, mint a származást, (filiatio.) Alig gyanítják, hogy 
a nyelvek párhuzamosan egy közös anyától származhattak. 
Mihelyt két nyelv között valami hasonlóságot vettek észre, 
azt következtették, hogy egyik a másiknak forrása. így a 
perzsa és németnyelv közti hasonlóságot korán észrevették 
Justus Lipsius és Salmasius;1) de e tüneménynek nem lehet 
más oka, mint az, hogy egyik a másiktól kölcsönözött. Hodi-
erna (lingva persica,) mondja a tudós Wilkins Dávid — ex 
multis Europae et Orientis voeibus composita est, latinis seil, 
germanicis, graecis.3) Walton előbb fejezte ki ugyanezen vé-
leményt, mint egyátalán bizonyosat: ,,Ut gens persica ipsa 

' ) Lipsius, „Epist. ad belgas." Antw. 1602-4. Salmasius „de lingva 
helleniat." 

*) Oratio Dominica. Amst. 1705. 

Graecorum, Italorum, Arabum Tartarorumque colluvies est, 
ita lingva quoque ejus ex horum lingvis est conflata."3) 

Ezen elv vezette a tudós Reland-ot egy másik tévedés-
be, mely még furcsább. O összeállította, régi szerzők nyomán 
az ind szavakat s ugy találá, hogy nagyobb részét e gyűjte-
ménynek perzsául is lehetett értelmezni. Ebből azonban nem 
következtette az ind és perzsa nyelvrokonságot, de a közön-
séges kiutat, mely annak föltevésében áll, hogy egyik nyelv 
a másiktól származik, nem tudván hogyan alkalmazni, a ta-
lányt az akkori elvek szerint nem birta megfejteni, hanem 
vélte, hogy az összegyűjtött szavak, nem ind-, de perzsasza-
vak, és hogy a régiek azokat csak gúnyból nevezték in-
doknak.4) Sőt a legújabb korban Denina abbé sem volt képes 
a teuton és görög nyelvek rokonságát máskép megfejteni, 
mint azon föltevés által, hogy a régi germánok kisázsiai gyar-
mat valának. Es igy valóban elmondhatjuk a költővel: 

Hic quoque sunt igitur graiae, quis crederet? urbes 
Inter inhumanae nomina barbariae; 

Hue quoque Mileto inissi venere coloni 
Inque Getis graias constituere domos. (Ovid.) 

A másik tévedés az, hogy kizárólag az etymologiához 
ragaszkodnak s az egybevetést elmellőzik. Az említett szer-
zők, amint be akarták bizonyítani, hogy a többi nyelvek attól 
származtak, mely melle tt ők kardoskodtak, szükségképen e 
tévedésbe jutottak. A szó vagy formahasonlóság csak azon 
nyelvek rokonságáról tanuskodhatandott, melyekben mutat -
kozék ; tehát előnyösebb volt a kedvenez nyelvben valamely 
eredetinek vélt szót találni, mely magában rejté a keresett 
kifejezés érteményét : ez könnyebb volt, mint az ugyanegy 
családból származott nyelvek rokonságának nyomait fürkészni 
az úgynevezett testvérnyelvekben, vagy pláne odáig leeresz-
kedni, hogy a kérdéses szót anyanyelvének világos elemeiből 
származtassák. Igy származtatja Jennings e görög szót 
aavXov (asylum) e zsidó szótól S^jx eshel, tölgy, bokor, liget, 
daczára azon egyszerű szószármaztatásnak, melyet már a ré-
giek ismertek : fosztóérteme'nyü a és avlaoj együtt a sért-
hetlenség fogalmát fejezik ki. Ilyképen ezen angol szót to cut 
off (elválasztani) is származtathatnék e szir igétől : cataf, mi 
ugyanazt jelent. Ezen rendkívüli szószármaztatást még ujabb 
időkben is helyeslik oly írók is, kik a zsidónyelv mellett van-
nak ; de mások is. Becanus pl. flamand-nak állitja a Genesis 
minden sza át. . . Ki vonhatja kétségbe csak pillanatra is, 
hogy Ádám és Éva flamandul beszéltek, midőn szerző vilá-
gosan kimutatja, hogy az első ember neve e két szóból ered : 
hat (gyűlölet) és dam (gát,) miután ő a kigyó gyűlöletének 
gátként állott ellen ; és hogy társának neve e két szóban fog-
laltatik : e (eskü) és vat (kád, csöbör,) miután ő az eskünek, 
vagyis a Megváltó ígéretének hüvelye volt ? ! 

De térjünk vissza. A tévedések, melyeket tanulmányunk 
előidejének történelmében megjeleltem, természetes következ-
mények voltak. Szükség volt először a nyelvészet nézetét és 
terét körvonalozni, hogy eredményre juthassunk. U j modor-
ban kellett kezdeni, hogy a tények észlelése jobb rendszer-
nek szolgáljon alapul. 

Ha a modern irók is e pontból lettek volna kénytelenek 

J ) Prolegom. XVI . §. 2. 
4) De veteri ling, indica. 1713. 
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kiindulni, ugy sok év folyandott le a tudomány érett koráig, 
mert az anyagok összegyűjtése sok időt vett volna igénybe. 
De szerencsére a régiek londitettek valamit e tekintetben, 
habár meghatározott czél nélkül. Az utazók — a többi fur-
csaságok közt — azon vidékek szavaiból állítottak össze 
szósorokat, ahol jár tak ; a hitküldérek fensöbb szempontból 
tanulmáuyozák az általok megtérített népek nyelvét és ele-
mi könyveket irtak oktatásuk végett: e k é t forrás szolgál-
tatta a szükségelt adatokat a nyelvészeti összehasonlitó tu-
domány fejlesztéséhez. 

Az első utazó, ki az ily idegen szósorokat behozni kez-
dé, a mulattató és hivő Pigafetta volt, ki Magellan kíséreté-
ben utazta körül a világot. Naplójának végén három kisszerű 
szógyűjteményt állított egybe, az első brazíliai szavakból áll ; 
a második, mely az e könyvben oly különös szerepet játszó 
Patagon óriás szavait tartalmazza, a Tehuelé ; a harmadik 
pedig Tidoré, mely a molukki szigetek egyike. Az ő példáját 
követték későbbi hajósok is. Majd mind azon utazók, kik u j 
földrészeket fedeztek föl, vagy kik a már föltaláltakon tőnek 
további kutatást, gyűjtöttek össze hasonló szócskákat, habár 
gyakran megkülönböztetés és mindig pontosság nélkül5). 

Több ily gyűjtemény könyvtárakba is bejutott, s a tu-
dósok által később fölhasználtatott. Az itész Reland, kinek 
ez irodalomágbani munkálatai többékevésbbé méltánylandók, 
a leydeni könyvtárból több ilynemű kéziratot tett közzé 
melyek malayi, cingali, malabári, japáni és pavei szavakat 
tar talmaztak. . . Sőt Messerschmidt gyűjteményei is, melyekre 
Sziberiábani 7 évig tartózkodása alatt tett szert s melyek a 
szentpétervári könyvtárban vannak, nevezetes szolgálatot 
nyújtottak Klaprothnak „Asia Polyglotta"-jához. 

Azon könyvek, melyeket a hittéritők az általok keresz-
ténységre téritett népek használatára először kinyomattak, 
természetesen imakönyvek voltak, s hihetőleg a Miatyánk is 
bennük volt. Tehát ez uton lehetett legkönnyebben a külön-
féle nyelvek ismeretéhez jutni ; ez volt egyszersmint az egy-
szerű mód azokat összehasonlítani. Kicsiben gyűjtöttek ilye-
neket : Schildberger, Postol és Bibliander ; de kinek agyában 
a nyelvek egyesítési eszméje megszületet, az a naturalista 
Hesner volt, ki 1555-ben tevé közzé Mithridates-ét. E k i s mü 
érdeme az, hogy kulcs gyanánt szolgált a későbbi gyűjtemé-
nyekhez ; és habár mosolyoghatna az ember, midőn látja ter-
jedelmes hangazonosságát (homonyme,) mégis gyönyörrel 
szemléli benne az emberi szellem feltünedező nyomait. A 
nyelvek betűrendben vannak benne elhelyezve s legalább 
fele hibásan van megnevezve, vagy kiirva ; midőn meg azt 
állítja, hogy az isteneknek is van saját nyelvök, mert Homer-
nak tetszett azt ugy képzelni — fogalmatok lehet Ítészeiének 
illetékességéről. E gyűjteményt, valamint később Müllerét, 
Ludekét, Stark- és másokét is messze túlszárnyalták Wil-
kius és Chamberlayne gyűjteményei, melyek a mult század 
kezdetén láttak először napvilágot Amsterdam ban.6) 

Ezen adat egy oly korszakba vezet bennünket, melyben 
e tudomány pusztább téren folytatá a fürkészetet és változ-
tatá az észleletek jellegét oly módon, hogy a legfontosb föl-

•'') Balbi, Atles etlmogratique <iu globo Paris, 1826. 

Oratio Dominica in Unguis diversis omnium fore nat ionum versa. 
Auetore Chamberlaynio. Ainst. 1715. 

fedezésekhez készitett utat. Talán ez volt a népleírás és val-
lás válságos ideje. 

Leibnitz neve a lánczszem, mely az elértük korszak 
minden tudományát összeköti. Ha egyszóval akarnók e nagy 
ember összes kutatásait megjelölni, nem mondhatnánk mást, 
mint, hogy azok bölcsészetiek. De ezt tenni igaztalanság len-
ne, mert több más müvei oly dicsőitést érdemelnek, mint a 
minő fényt árasztottak azok a tudomány egyes ágaira. Leib-
nitz lángelméje mintegy prizmája vala kitűnő korának. E g y 
sugár lövelt abból ki, ezerszer megtörve, tündökölve, ragyog-
va a különféle hasábokon, csaknem észrevehetlen fokozatban 
árasztván egyik a másikra a fényt. Irataiban e sokszoros su-
garat fogjuk követni, mely átragyog az egész tudományon ; 
és ha központjához eljutánk, be fogjuk látni, hogy mindezen 
változatok egy elvből a bölcsészeti gondolatok élénk és vilá-
gos folyamából folynak. Nála a számtan, bölcsészeti morál, 
történelem és nyelvészet egy központtal birnak, és e lángész 
tekintélye előtt meghajolnak még azok is, kik ezen tudo-
mányágakban mély szaktudósok ; ö mindeniket fölkarolta s 
mindeniket kölcsönös előnyükben részesité. 

Egy ily embertől várhat juk lényeges javitását a tudo-
mánynak, melyben a különféle ismeretek egybevetése szük-
ségeltetett. Es az valóban Leibnitz, kinek a néprajz köszöni 
elveit, melyek azt a tudomány polczára emelék, habár ira-
tainak egykét helyéből látszik is, hogy a zsidónyolvnek adott 
előnyt az ősiségét illetőleg ; de Tenzelhez irt levelében ezt 
elveti. Bármint legyen, a szavak egyszerű egybevetésének ö 
mondá ki első elvét ; ujabb időkben az összehasonlitó rend-
szer vitatói talán egyetlen analógiát sem birtak felmutatni, 
melyet már ö előbb nem körvonalozott volna; legtöbb remé-
nye valósult s véleményeinek legnagyobb része igazoltatott. 

O ahelyett, hogy a nyelvtanulmányt a régi nyelvészek 
által hasztalanul buvárlott tárgyra szorította volna, elismerte 
és kifejezte annak hasznát a történelem előhaladására nézve 
és azon előnyt, melyet az a régi népek költözködésének 
nyomozására nyújt , s mely az évkönyveik legnagyobb, leg-
ismeretlonebb részét elfödő fátyolon is keresztül segit hatolni. 
E tág látkör szükségképen a modor megváltoztatását hozta 
be. Leibnitz mindenesetre játszhatott jelentéktelenebb szó-
származtatásokkal, de erősen belátta azt, hogyha hasznossága 
iránt meggyőződést akar kelteni, ugy az egymástól legelü-
több nyelveket szabályszerűen földrajzi helyzetük szerint 
kell összehasonlitni. Sajnálatát fejezé ki afelett, hogy az 
utazók nem fordítottak elég gondot minden nyelvtájnak össze-
gyűjtésére ; és lángelméje megjeleli még a módot is, melyet 
az egyszerű szósorok vezetésében követniök kellett volna. . . 
Barátait buzditá, hogy összehasonlitó tábla alakjában gyűjt-
sék össze a szavakat, hogy igy szembesittethessék az örmény 
a kopttal, az albán a német- és latinnal. Buvárlataibau figyel-
me és kitűnő esze keltette föl benne azon nézeteket, melyek 
bámulatosan igazoltattak az ujabb kutatások által : igy a 
többek közt gyanitá, hogy szórokonságot találhat a bask és 
kopt, a spanyol és egyptomi nyelvek közt, mely vélelem — 
mint látni fogja az olvasó — Young tudor számtani kivetése 
által igazolva lön. 

(Folyt.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, febr. Az algíri érsek az éhhalállal küzdő ara-

bok segélyezésére alakult bizottmány tagjaihoz egy levelet 
intézett, melyből kiderül, hogy itt nem csak az éhezők táp-
lálásáról van szó, hanem még valami fontosabbról, a babona-
ságban és vakbuzgóságban megrögzötteknek megtérítéséről 
és polgáriasitásáról. Ha ezen érzelemgazdag és költői népre 
valami fog hathatni, bizonyosan a keresztény szeretet példás 
müvei eszközlendik A levél imigy hangzik. „Kötelességem 
hálát mondani a nemes adományokért, melyeket szegény 
arabjaim részére hozzám juttattak. A kath . szeretet segélye 
lehetővé tette nekem sok nyomort enyhíteni, özvegyeket és 
árvákat megmenteni, legyenek érte ezerszer áldva. A fran-
czia szeretet ezen ujabb lelkesültsége annál csodálandóbb, 
mert pogány nép irányában nyilvánul. Minden nyomor kö-
zött, megvallom, reám leginkább hatott a szegény árvák 
nyomora, kikre kiváló gondot forditottam, meggondolván, 
hogy azok elfogadása leginkább Annak képviselőjét illeti, ki 
mondá : engedjétek a kisdedeket hozzám jönni. 

Eleinte félelemmel néhányat fogadtam el, később na-
gyobb számmal, azután a szükséggel az adományok száma 
növekedvén, felbátorittatva liarminczat, negyvenet, százat 
egy napon. Ma már nyolczszáz fogadott, táplált, nevelt gyer-
mekem van. 

Mily feladat és teher, mondandják önök, el fogja-e 
viselhetni ? Nem tudom, de annyit tudok, hogy másként nem 
tehettem. Önök, franczia papok és hivek panaszolkodhattak 
volna, hogy az én hibám folytán az egyház első izben nem 
felelt meg kötelmének, szemben oly nyomorral, melynek 
mindig vigasztalója volt ; hogy nem fogadta keblére az egy-
kori keresztény Afrika utódait, kik hozzája fordultak, dide-
regvén a hidegtől és éhen halván. 

Arra vagyok kényszerítve, hogy évenként 200,000 
frankot szerezzek mindaddig, mig e gyermekek gondom alatt 
lesznek ; szívesen bejárom Europa minden részeit, ha szük-
séges, hogy részökre alamizsnát kér jek, és amint egy tár-
samnak írtam, ha nem menthetem meg őket más módon, 
édesnek találandom még azon utat is, melyen járni egy elő-
dömnek már kellett, és melylyel néhányan fenyegetik azt, 
mit ők oktalanságnak neveznek — a számkivetés útját. 

De nem leend igy, reménylem, a francziaországi ke-
resztények fel fogják ezen vállalatnak gondviselésszerüségét 
fogni. Ezen kis gyermekek, kik az őket ért szerencsétlenség 
nélkül ellenségeinkké lettek volna, Francziaország gyáinfiai, 
testvéreink, barátaink leendnek. Ha ezer gyermeket felneve-
lünk, ezek néhány év alatt ugyanannyi családapák leendnek. 
Mily nem reménylett, vigasztaló eredmény ! 

Már is ezen szegény kis arabok, hasonkoru európai 
gyermekeknél értelmesbok, kezdik mutatni elismerésöket. 
Majd mindennap meglátogatom őket. Mult héten gyalog 
mentem az őket befogadott roppant épületbe. A gyermekek 
távolról észrevevén violaszinü ruhámat, kiálták : ime atyánk, 
ime atyánk ! Ezt franczia nyelven mondották. Nem tudom, 
kitől tanulták, de szemeim könyekkel teltek meg, mialatt e 
gyermekek kezeimet és ruhámat keleti módra csókjaikkal 

eláraszták. Mily jövőre számithatunk, ha folytatjuk ez üd-
vös müvet. Én mint mondtam, számitok Francziaország ke-
resztény szeretetére. Én minden tehetségemmel az ügy elő-
mozdításához járulandok, melynél a haza, a vallás, az egy-
ház, a polgáriasodás érdekei egybeforrnak. A küldött ado-
mányok egy részét az oráni és constantini püspökökkel 
megosztottom, adván egynek-egynek 10,000 frankot. Többet 
nem adhattam, tekintvén a reám nehezedő roppant terhet. 
Isten önökkel, fogadják ismételten elismerésem és hálám 
nyilvánítását. K á r o l y , algiri érsek. 

KONSTANTINÁPOLY, febr. Mult levelemben szó-
lottam a bolgárok ügyéről, azóta tudomásomra esett, hogy a 
ministertanácsban határozattá lőn, miszerént a bolgároknak 
egy félhivatalos képviselőjök legyen a portánál, ki püspöki 
méltóságot viseljen, de a görög patriarcha által szenteltessék 
föl, és ennek álljon joghatósága alatt. Ezen engedmény a 
bolgárokat ki nem fogja elégiteni, mert azt hiszik, hogy ne-
kik ép oly joguk van függetlenségre, mint a görögöknek 
vagy örményeknek, és azért folytatni fogják eddigi követelő 
magatartásukat. 

A porta ezen elhatározása még félrendszabálynak sem 
bélyegezhető, mert ennél is kevesebb, egyszerűen csak az 
üres jóakaratnak, és annak kijelentése, hogy a kormány nem 
látja lehetőnek, bővebb mértékben felelni meg a bolgárok 
kívánságának. A török kormány körülbelől imigy szólott a 
bolgárokhoz : „Nektek bizonyára ugyanazon czimen van 
jogotok jóakaratú gondoskodásomra, mint a porta más alatt-
valóinak ; jólétetek, és törvényes kívánalmaitok kielégi-
tése nem kevesbbé fekszik szivemen, mint azoké, és ha mind-
amellett a görög egyháztóli tökéletes fiiggetlenitésre irány-
zott törekvéseiteket eddig jobban elő nem mozditottam, ez 
azért történt, mert a birodalom alaptörvényeit nem akartam 
megingatni. A görög patriarcha régidőktől fogva az ő val-
lásabeli minden török alattvalók fejéül ismertetett el, ti pedig 
bolgárok a keleti görög egyházzal ugyanazon hitet valljátok, 
és azért a birodalom törvényei szerint nektek attól admini-
strativ tekintetben függeni kell. Ti független, bolgár patri-
archa alatti egyházat követeltek, hogy ez lehetségessé le-
gyen, a görög patriarchának eddigi joghatóságáról fölöttetek 
le kellene mondani, amit pedig tenni nem akar. Más részről 
nálatok épenséggel hiányoznak a független bolgár hierarchia 
képzésére alkalmas elemek, egyének, és igy idegen püspö-
köket és papokat kellene behozni, amit meg nem engedhe-
tek. Bár mint sajnálom is tehát, hogy kérelmeteket egész 
kiterjedésbon ki nem elégithetem, — a független egyház ala-
kítására alkalmas idő még el nem érkezett. Ha majdan a 
megkívántató független egyház alakítására alkalmas egyé-
nekkel birandtok, megfontolandom, valljon vágyaitok kielé-
gítésére tehetendem-e, hogy a görög patriarchának százados 
jogait kevésbbé vegyem figyelembe." 

Ki fogja rosz néven venni a portának, ha meg nem 
engedi oly neveldék szervezését, melyekbon Pétervárról vagy 
Moszkvából behozott tanárok terjesztenék a pansláv eszmé-
ket ? Különben a bolgárok már tényleg vonakodnak a görög 
püspökök és papok joghatóságát elismerni. A vérig nyúzott 
bárányok irtóznak pásztoraiktól, és a vallási szertartások 
alatt a bolgár hivek helyét, az örökül rendelt török katonák 



foglalják ol. Ez oly helyzet, melyet orvosolni kell, mielőtt a 
haj orvosolhatatlanná lesz, valami értékesebbel a fönnemlitett 
concessiónál. 

ÉSZAK-AMERIKA, febr. (Clevelandi megye.) A me-
gyénkben most tartott triduum alatt katholikus hiveink rend-
kivüli buzgóságot és lelkesedést tanúsítottak. Marsfieldben 
például a lelkész segélyére nyolcz áldozár szükségeltetett, a 
templom minden mise alatt telve volt, és a gyónószékek szó-
szerint ostromoltattak. Igy volt ez mindenütt. A püspökség, 
papság, és hívek a pápa ügye mellett rendkivüli, példás oda-
adást tanúsítanak. Mindenütt hallani a lelkes fölkiáltásokat. 
T. Mayer Vendelin atya a saint-mary-i apátságból 125 fiatal 
embert gyűjtött, kik e napokban fognak Romába indulni. 
Más vidékekről is sietnek a pápa védelmére, és a pénzbeli 
adományokban sincs hiány. Ezen lelkesedés még a protestán-
sokat is tiszteletre gerjeszti irányunkban, és mutatja a kath. 
egyháznak életét Észak-Amerikában. 

Püspökségünk súlyos veszteséget szenvedett Baraga 
Frigyes marguettei püspök halála által. Mint áldozár és püs-
pök az indusok lelki üdve előmozdítására szentelte életét. 
Doeberackban a laibachi megyében születvén 1797-ki junius 
29-ikén, és tanulmányait bevégezvén, ügyvéd akart lenni, 
de csakhamar belátván ezen hivatás veszélyeit, papi pályára 
határozta magát. Lemondván örökségéről, 1823-ban pappá 
szenteltetett, és 1830-ban Amerikába jött. Michiganba ér-
kezvén, egészen és kizárólag a vörösbőrüek polgárosítására 
és térítésére törekedett. Öt európai nyelvet beszélvén, itt 
most több ind nyelveket is megtanult, e nyelven hirdette 
Isten igéjét, szótárt, nyelvtant, kátét, imádságos-könyveket 
adott ki. 1853-ban neveztetett ki amyzoniai püspöknek in 
partibus infidelium, és mint apostoli helynök Felső-Michigant 
kormányozta. 1857-ben helynöksége püspöki megyévé ala-
kíttatott, ekkor Baraga előbb S. Mary-ba, később Marguet-
te-be tette át püspöki székét. Elete olyan volt, mint kedvelt 
indianusaié. Kunyhója, ágya, tápláléka olyan, mint az övék. 
Soha hust nem evett, bort nem ivott. A baltimorei zsinat 
alatt (1866.) szélütés által érintetvén, egészsége többé helyre 
nem állott. Működése kezdetén püspöki megyéjében volt 3 
áldozár, és 6000 hivő ; ma van 32 templom, 18 állomás, 18 
misés pap, (ezek között 10 német és austriai sláv) 20,000 
hivő, 5 szerzetesház, és több intézet. 
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MISS 1 OK. Guillemin Zepliyrin küldér püspöknek le-
vele Xaveri sz. Forencz sírjáról, intézve a hitterjesztö egye-
sület igazgatóihoz. 

Evangéliumi működésűnk egy ujabb érdekes pontja 
kínálkozik a cantoni tartományban, t. i. Sancian szigete, 
mely az indusok és japánok nagy apostolának halála és sirja 
által meg van szentelve. 18 év óta, folytonos vágyam volt e 
megszentelt helyet látogatni de vágyom nem teljesült, hábo-
rúk és más akadályolt gátolták tervem kivitelét. Mult év 
dec. 3-án ujabban megkísértetett a tengerem odajutás, de a 
szélvész miatt csak néhány zarándok, és ez is néhány perezre 
csak, szálhatott ki a partra. Végre megkisérténi a szárazoni 
habár hosszabb de biztosaob odajutást. Elindulván januar 8. 
Cantonból, és részint gyalog, részint jármüveken megtevén 
az 50 mfdnyi utat, jan. 12-én délutáni 2 órakor szemben ál-

lottam a sz. Ferencz ereklyéit egykor tartalmazó sirral. Nehéz 
volna leirni a meghatottságot, melyet éreztem e helyen, hol 
a nagy szent annyi, Istenérti munka, fáradtság, annyi ezer 
lélek megtérítése után, az egész világtól elhagyatva bevégzé 
földi pályáját. Még fájdalmasabban eshetett nemes szivének 
szemlélni a távol láthatáron, annyi nemes vágyainak tárgyát, 
China földét, melyre juthatni már neki nem engedtetett ; de 
itt is, mint mindenütt az apostol csak imádni tudta a Gondvi-
selés terveit. Miután sz. Ferencz Indiában, Japánban és a 
közbeeső tartományokban apostoli buzgalmának már oly sok 
gyümölcsét szemlélhette, törhetlen buzgalma lélekben már 
átkarolta a nagy chinai birodalmat is; segittetvén egy gaz-
dag és hatalmas barátja, buzdittatva az ind alkirály által, 
követséget szervezett volt már a chinai császárhoz, midőn a 
malaccai kormányzó titkos féltékenységtől vezéreltetvén a 
tervnek ellene szegült, és az útra készített hajónak kormá-
nyát elvitette. Az apostol bátorságát nem vesztvén más hajóra 
ült, mely Sanciánba evezett, hogy itt várja be, úgy szólván 
China kapuja előtt a bejuthatásrai kedvező alkalmat. Ide 
szoktak évenkint chinai bárkák jönni a portugalli gyarma-
tosokkali kereskedés miatt, e bárkásokban voté reményét sz. 
Ferencz, hogy egyik-másik majd csak vállalkozik, az ő szál-
lítására, de a legtöbben reszketve a félelemtől fogadák az ily-
nemű felszólításokat, végre egy bátrabb kereskedő vállalko-
zott Ferenczet egész Canton kapujáig vinni, de ez sem 
tartotta meg igéretét. Az alatt a legtöbb portugall gyarmatos 
üzletét végezvén visszatért, és Ferencz magára hagyatott. 
Erős lázat kapván 15 napig feküdt, és rövid időre csak azért 
kelhetett fel, hogy tökéletes elhagyatottságát szemlélhesse, a 
lázroham másodszor lepvén meg érezte, hogy földi éltének 
vége közel van. Azonnal teljes megnyugvással Isten határo-
zataiban, már csak örök üdvével, Istenneli összeköttetésével 
foglalkozott. Oh Szentháromság — kiálta fel— oh Isten, kiben 
reménylettein, a kiért folyton munkálkodtam, légy nokom 
irgalmas. Oh Jézus Dávid fia könyörülj rajtam. Szent Szűz, 
mutasd m eg, hogy anyám valál. Végre 1552-ki dec. 2-án délutáni 
két órakor még egyszer felsóhajtozván : in Te Domine spe-
ravi, non confundar in aeternum, teremtőjének visszaadá 
lelkét. A szent ekkor negyvenhat éves volt, melyekből 12-őt 
az apostolkodás nehéz munkájában töltött. Nem messze ama 
helytől, hol elhunyt a tenger felé nyúló magaslaton, egy kis 
— 60—80 láb átméretü — sikföld van. A sz. hitről nevezett 
Antal, sz. Ferencz hü kísérője más két indus szolgával ide 
hozták Ferencz testét, és a földbe, — melybe oltatlan mész 
is dobatott, tették le. Do nem soká maradt-c helyen, 1553-ki 
febr. 17-én „Saint-Foi" nevü hajó indulni készülvén, Antal 
kérte a kapitányt, hogy nyittassa fel a sírt. A szent test sér-
tetlenül találtatott, a rothadásnak semmi nyoma, a mész sem 
a testet sem a ruhát nem rontá, és a test a legkellemesb illa-
tot terjeszté. Álmélkodva e hajó legénysége az ereklyéket a 
hajóra hozta, melyen Malaccába vitetett, hol megjelenése egy 
ragályos, pestises nyavalát azonnal megszüntetett. De tér-
jünk vissza Sancianba. 1639-ben a jezsuiták Macaoból egy 
sirkövet állítottak következő egyszerű felirattal : „Itt volt el-
temetve Xaveri szent Forencz Jézus társaságából, a kelet 
apostola." E sírkő 1639-ik évben állíttatott fel. Hatvan évvel 
később o pont közelében haladé Ampliitrit franczia hajó hajó-
törés által fenyegettetvén, az utasok fogadalmat tettek, hogy 



ha megmenekülnek, sz. Ferencz sírja fölé kápolnát épitend-
nek. Az utasok megmenekültek, hanem az építésnek akadá-
lyok állván utjái, az csak 1700-ban fejeztethetett be Tur-
colltí é.s Vísdelu atya a chinai hatóságok tiszteletét bírván, 
kinyerték az alkirálytól a védelmet magok és az általok 
szándékolt munkára nézve, és elérkezvén a szigetre azonnal 
munkához is láttak és az emléket elkésziték, mely három 
részből állott, alul egy kereszt emelkedett úgy, hogy az a 
tengeren hajózók által is láttathassék, valamivel feljebb a tu-
lajdonképeni sirhely, — legfelül a domb tetején egy kis szen-
tély oltárral. Mind a három részt egy kis fallal keriték be. Az 
1724. és 1732. évekbeni nagy üldözés végzetteljessé lőn, mint 
más számos templom- és kápolnára, úgy sz. Ferencz emlékére 
nézve is. Ma ott csak romokra találunk, de becses romokra, 
melyek tulajdonjogunk meliett tanúskodnak és minden ékes-
szólásnál hatalmasabban beszélnek szivünkhöz. Oh mily jól 
esik szemlélni e megszentelt helyeket. Minden reggel ide jöt-
tem misézni egy általam emelt bambuskunyhóban, itt szeret-
tem elmélkedni a nagy apostol élete és halála fölött, ki annyit 
tön az evangelium terjesztetésére. Miután megemlékeztem 
volna élö és elhunyt rokonimról, barátaimról, szétnéztem a 
sziget többi részein megvizsgálandó minő eszközöket lehetne 
használni itt szent hitünk terjesztésére. A sziget körzete 
körülbelöl 8, szélessége 2 mföld lehet. A hegy és dombolda-
lok műveletlenek, csak a völgyben találhatók itt ott rizsföl-
dek. Hajdan itt sok vadállat — tigrisek különösen — rémi-
ték a lakosokat, de a hagyomány szerént szent Ferencz 
elűzte azokat. Egy éjjel, midőn számosabban seregeltek 
volna össze a házak körül, és vadorditásaikat viszhangoztat-
ták a szomszéd hegyek, sz, Ferencz csak egy bottal elébök 
menvén parancsolá Isten nevében, hogy távozzanak, mire 
azok csakugyan szétfutottak, és azóta a sziget nyugalma 
nem háborittatik általok. Helyettök vannak most ártalmat-
lan de pajkos majmok, melyek mulattatják a lakókat, óriás-
kígyók, de melyek az embereket nem bántják. A partok 
hosszában czápák is mutatkoznak, melyeket itt elijesztenek, 
de nem fognak. Az egész szigeten végig járván vagy 20 kis 
helységet találtunk, szegények, de fekvésök a hegyek tövében 
csinos, és a fák által vétetnek körül, melyek magasak és a 
nap forró sugarai ellen védenek. A házak tömött agyagból 
készíttetnek. A népesség száma 6—8 ezer lélekre mehet, 
egyszerű, jó lelkű emberek, kik szívesen fogadtak. Eltük 
mutatja, hogy az ember a mai fényűzés nélkül is boldog 
lehet. Az egész szigeten óra nem volt, miért is az enyém 
bámulat, tárgya volt, s minduntalan mutogatnom kellett. A 
házakon ablak nincsen, az ajtók tárvák, mert a lopást a szi-
geten nem ismerik. A háziállatok kint a szabadban tanyáz-
nak, senki sem bántja, soha el nem vész semmi. Foglalkozása 
a népnek rizsmüvelés, halászat, favágás. Munkára csapaton-
kéntmennek. Egy napon találkozván egy csapat növel, előttem 
elhaladva egy sem nézett reám, annyira tartózkodók. Más 
alkalommal egy hosszú sor fiatal embert, utánnok gyaloghin-
tót, végre fiatal leánykákat láttam. Kérdésemre válaszolák, 
hogy ez nászmenet. A menyasszony egészen elfödve ült bont 
székén, leánytársai közöl mindegyik vitt valami háziszert, 
eszközt. A fiatal emberek azon helységből valók voltak, hová 
a menyasszony vitetett. Néhány közölök hozzám közeledvén 
kért, mennék kíséretemmel „nálok bort inni," mi chinai kife-

jezés szerént annyit tesz, mint lakománál jmegjelenni. Sem-
mit sem találtam, ami az illemet csak legkevesbbé is sérthette 
volna. Hiszszüb, hogy e szelíd, mértékletes nép körében sok 
lelket nyerünk meg Istennek. Január 10-én már is jelentke-
zett nálam egy benszülött, elhozván babonatárgyakat, és azo-
kat előttem megégetvén kijelenté, hogy ezután az ég urát 
akar ja imádni, ő, neje és egy 12 éves leány kereszténynyé 
óhajt lenni. Megjelenvén közöttük elmondottuk jövetelünk 
közvetlen czélját, hogy egy szent áldozárunk emlékét 
jöttünk megújítani, ki hajdan e szigeten meghalt, és ki-
nek szentségét Isten számtalan csodák által tanúsította. 
Segélyüket kér tük ki e czélra, és én nekik a szentnek egy 
fényképét mutattam, mely Gooban néhány év előtt sírjának 
legutóbb történt felnyitása alkalmával készült. Megértettek 
bennünket, és felfogták, hogy csakugyan nagy férfiúnak kel-
lett lennie annak, kinek tiszteletére mi annyi áldozatokra 
készülünk. E g y másik mód, mely által magunkhoz édesget-
tük e szigetlakókat, abban állott, hogy gyermekeik ta-
nítását ígértük, amit ők nagy örömmel is fogadtak. Husz 
percznyi távolságban szent Ferencz sírjától egy igen al-
kalmas telek kínálkozott a megvételre és mi siettünk. Gaz-
dája mérsékelt árt követelt elejénte, de azt hivén, hogy rosz-
szúl cselekedett, és talán többet kaphat, visszavette ajánlatát 
Mi menni engedtük. Két nappal később ismét jött, az alku 
meglőn, a szerződés megköttetett, és mi körülbelöl 600 frank-
ért 150 láb hosszú és 100 láb széles telek birtokában vagyunk 
mely paplakra és tanodára van szánva. Ez első lépés után 
főgondom volt — utazásom első czélja — hogy szent Ferencz-
nek ismét emléket emeljünk a régi helyén. Ha csekély jöve-
delmeinket veszem tekintetbe, az emlék kisszerű leendett. De 
annak tiszteletéről volt szó, ki az indusok és japánok apos-
tola, hitterjesztő egyesület és párisi neveldénk védnöke, 
tehát a nagy szenthez méltó emlék kellett. Miután 6 fölött a 
cantoni procura atyáival tanácskoztam volna, elhatároztuk 
egy góth izlésü kápolna emelését. Hermite építészünk a tervet 
készité, melynek kivitelével a helyszínén Brand van megbízva. 
Egy más gondolat is foglalkodtatott, hogy a tenger felé nyúló 
sziklán sz. Ferencz sirja mellett egy magas keresztet emeljek, 
hogy az arra hajókázok első pillanatra tájékozhassák magu-
kat sz. Ferencz egykori sirhelye körül. Némelyek e keresztre 
tekintvén a szent apostol közbenjárásához folyamodandnak 
szerencsés visszatérhetésért, mások hálát adandnak, hogy 
szerencsésen megérkeztek China földjére, s mindannyian 
meg fognak emlékezni arról, hogy jóval a kereskedelem és 
művészetek, ipar jelen kiterjedése előtt egy szent jár t itt Isten 
nevét ismertetni. (Folyt.) 

IRODALOM. 
„Der biblische Schöpfungsboricht und die Ergebnisse der 
neueren Naturforschung v. Dr . I. B. Holzammer." — Frank-
fur t am Main 1867. — Verlag für Kunst und Wissenschaft. 

32. lap. 
* * 

* 

Talán soha sem volt a támadás általánosb, de egyszers-
mind vakmerőbb a kinyilatkoztatott vallás ellen, mint jelen-
korunkban, mely magát rikitó büszkeséggel — a tudomány, 
a mélységes tudomány századának tartja ! Az élet- és ta-
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pasztalat nagy könyve váltig azt látszik bizonyitani, hogy 
az isteni kijelentés egyik tárának, a könyvek könyvének 
(mely az isteni hagyomány által kiegészitve, csak a csalha-
tatlan anyaszentegyház által magyaráztatik csalhatatlanul) 
a tudományokkal, közöttük a természet tudománynyal ellen-
mondásba hozatala czéloztatik. — Fájdalom, de ugy van ! 
Es pedig annyira erőlködik a hitetlen tudósok serege, hogy 
nincs eszköz és mód, mely igénybe ne vétetnék, nem léte-
zik hely és körülmény, a hol erőszakosan is föl nem lépne ez 
érdemben. Ugyan, hová vonuljunk, hogy ezen tudósok átkos 
tanaival ne találkozzunk ? Ha városról városra vándorlunk) 
minden lépten-nyomon találkozunk velők ; ha falura me-
gyünk : ott leljük ezeknek, kiknél az élet rugója a gonosz 
szenvedély, — ingerült törekvését ! Még a gyönyörködtető 
és mulattató olvasmányok is, melyek a komolykodás- és el-
mélkedéstől, annál inkább idegenkedő, minél jobban rászo-
ruló, időnkben legkelendőbbek, valamint az ifjúság-iratok, 
néplapok stb. telvék afféle Ítéletekkel, melyek a szentirat 
előadásait paradox ó-szerüségnek jelezik ! — Csakugyan 
mondhatni, hogy ama rosz szellem, mely izgalmas napjaink-
ban a hitetlenség és erkölcstelenség ezerféle alakjában osto-
rozza a világot, nem csak az istentelen, „obiter libatae philo-
sophiá"-nak, de a fölzaklatott szenvedélyek által megromlott 
természet-tudományi, szóval a vallástalan szép- 3 nép-iroda-
lomnak is gyümölcse. — Miért ? Nem másért, mert az átkos 
eszmék elébb népszerüsittetnek a végből, hogy a még meg 
nem vesztegetett együgyűeknek, — kiknek száma pedig igen 
nagy, s kik a balra tévesztő áradat ellen épen nem birják 
meg az ellenállást, annál kevesebbé a férfias küzdést, — ro-
szat nem is gyanitó szivéhez közelebb vitetvén, a szándékolt 
mételyes hatást megtegyék. 

S ezt, sajnos ! igen is értik mindazon tudósok, kik czé-
lul tűzték ki magoknak a hit birodalmát a keblekben lerom-
bolni, és helyébe az álfelvilágosodás bálványainak oltárt 
emelni. — Mert, ha ők olykor-olykor a hamis bölcselet által 
is harezoitak, a szándékolt sikert mégis inkább a népies mü-
vek, mint regények, szindarabok, röpiratok és egyéb kisebb 
munkálatok segedelmével aka r j ák elérni. Ha valaki figyelem-
mel széttekint irodalmi eljárásukon, ezen egy perczig sem 
kételkedhetik. — E tapasztalati igazság bennünket, kik előtt 
Isten szava nélkül az emberi-ész magában épen oly kevéssé 
elégséges, mint a mentő hajósnak egy tépett vitorla a vihar-
nak közepette, — önkénytelenül is azon meggyőződésre visz, 
hogy részünkről, mi katholikusok, sem elégedjünk meg vele, 
hogy a vallás örök igazságait a mélyebb elmélet és tudomá-
nyosság torén elvitázhatatlanoknak bebizonyítottuk : kívána-
tos, sőt, kimondjuk, szükséges e fölött azokat a közönséghez 
közelebb vinni, szivébe becsepegtetni, népszerűen, korkérdé-
sekként, előadva, közkincscsé tenni, a néppel megkedveltetni, 
megszerettetni. — A mi különben épenséggel nem uj törek-
vés a kath. egyházon belül. 

A jelzett igazságoknak, melyek itt-ott kevésbbé sziv-
leltetnek meg a hitetlen világban, — figyelmes meghányá-
sára, foganatosítására még azon különös körülmény is köte-
lez, hogy csupán és egyedül ilyetén érthető munkálatokkal 
lehetséges a szemtelenül támadó és erkölcsrontó könyvek 
tömegét a családi körökből, a népből, a hová már becsem-
pészve lőnek, kiszorítanunk. Minthogy tudnillik ezeknek 

megvetését joggal majdnem csak akkor követelhetjük, ha 
helyettük az olvasni vágyóknak másokat, jókat adunk, s 
egyáltalán a tanulékony közönséget kellőképen ellátjuk. — 
S ez az oka, hogy mi csak dicsérettel emiitjük az u. n. „Bro-
schuren-Verein" áldozattal járó buzgalmát. Ezen egylet a 
kor szükségét belátván épen azon kérdések megválaszolását 
tárgyazó müvecskéket, röpiratokat nyomat Frankfurtban 
(am Main), melyeket a hitetlen tudomány a kevésblié gon-
dolkodók balra tévesztésére szokott kizsákmányolni. 

* « 
* 

„Der biblische Schöpfungsbericht" stb., melyet ezennel 
ismertetünk, a Mózes által leirt teremtés történőt védelmére 
nyujtatik népszerű nyelven tartva — az olvasni szerető kö-
zönség kezébe, hogy belőle ne csak okulhasson, de épüljön is. 

Jelen röpirat a „Broschüren-Verein" harmadik évfo-
lyamú kiadványainak negyedike szám szerint ; egyébiránt, 
a mennyiben egyedül a teremtés történetét tart ja szem előtt, 
magában is bevégzett müvecske. A szerző, ki több más mun-
kálatai, értekezései által ismeretes már az irodalom terén, 
annál dicséretesebb rövidletét adja a teremtés-történetnek 
szemben a tudománynyal, minél inkább minden során tanú-
sítja, hogy előítéletektől ment észszel, az igazság iránti sze-
retetből, vallásos szempontból veszi a kérdést. Holzammer, 
ki egész alázattal szól az Istenről és a vallásról, ki a világ-
nak Istennel egyenlővé tételét indokoltan kárhoztatja, pél-
dát nyújthat a rohanó vágyaktól, mint bilincsektől lenyűgö-
zött hitetlen tudósoknak ! Nem is az ezen könyvecskében 
foglalt kérdésnek, tárgynak újsága az, a mi azt ajánlja, bá-
tor a könnyed előadás, jól fog esni az olvasni szerető közön-
ségnek; nem is a kútfő-nyomozás, melyre különben szerző 
igényt sem tart, ki itt, mint föltetszik, Serres Marczell, Mutzl 
S., Reuseh és mások nyomán rövideden, de tisztán és vi-
lágosan akart szólani, hanem ajánlja azon keresztény és kath. 
szellemmel választott álláspontot, melyből Holzammer, vala-
mint általában a teremtést, ugy a hatnapi munkálkodást 
egyenkint és különösen is tekinti. 0 miként már a 4-ik la-
pon is megjegyzi, feladatául tűzte ki magának előtüntetni 
azt, hogy a tudomány, a hántorgatott mélységes tudomány, 
— mely hitetlen századunknak jelszava, igen szépen meg-
fért és megférend, csak az elme az előítéletektől legyen ki-
józanult, a kinyilatkoztatott igével. — Az emberi tudomány 
általán és minden egyes ága is, a mennyiben ismereteik he-
lyesek, tökéletes összhangzásban van és lesz az isteni kijelen-
téssel, búvárkodjék bár ezer meg ezer éven át. A hol tehát 
ellenmondásról beszélnek az észbálványzók : vagy hamisak 
voltak az emberi tudományból nyert eredmények, vagy a 
kinyilatkoztatás tanai lőnek félreértve. Miért? Azért, mert 
például a hitetlenek természet-tudománya mindig olyatén 
ellenvetésekkel áll elő, melyek a szent szöveg vagy nem tu-
dását vagy clcsavarását tanúsítják. Ugyanis jól megjegy-
zendő, hogy a szentirat minden közlésébon és tanitmányában 
nem mást, csak üdvösségünket tar t ja szem előtt. — Állítá-
sainkat a munkácskának rövid áttekintése is ki fogja mutatni 
és igazolni. (Folyt,) 
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VEGYESEK. 
— A budai, imént alakult ka th . legényegylet küldött-

ségileg tisztelgett a herczeg-primásnál, ki a fövédnökséget 
kegyes volt elvállalni, és az egylet czéljának előmozdítására 
100 fr tot adományozott. 

— Az esztergami fökáptalan a kaposvári gymnasium 
javára , mint somogymegyei birtokos, ujabban 1500 frtot aján-
dékozott. 

— A „Ludas Matyi" szerkesztője, M é s z á r o s Károly 
azon czikk miatt, melyben a Szentháromság és a bold. Szűz 
részint káromoltatik, részint gúnytárgyává tétetik, a pesti 
esküdtszék által 200 forintnyi pénzbirságra és 9 havi börtönre 
Ítéltetett. Fájdalom, hogy ily vétség csak elő is fordulhat ! 

— A bécsi urakházában az iskola-törvény fölötti általá-
nos vifa befejeztetett. A ministerialisok beszédein ugyanazon 
szellem, sok tekintetben ugyanazon tudatlanság, ugyanazon 
méltatlankodás ömlik el, mint az előbbeni vitában. 

— Andrea bibornok az imént tar tot t consistoriumokon 
nem volt jelen, Bonaparte bibornoknak azonban megküldé 
szerencsekivánatait. 

— A felső-austriai világi és szerzetes clerus erélyes 
levelet intézett a belügyministerhez, melyben tiltakozik min-
den gyanusitás ellen, mintha az izgatás terére lépett volna 
vagy lépni akarna , az alkotmányos jogokat maga iránt is 
tiszteltetni kívánja, főpapjaitól semmikép sem engedi magát 
elszakittatni, és óvást tesz az ellen, hogy ily eljárása mellett 
bárkitől is fanatikusnak neveztessék. 

— A kis császári herczeg, Napoleon, betöltvén 12-ik 
évét az első áldozáshoz fog járulni a húsvét utáni hétben ; 
azután pedig bevezettetik a ministerek tanácsába. Az „Unita 
Catt ." levelezője azonban nem hiszi, hogy már itt volna az 
idö őt beavatni a politikába. 

—- A szentatya jan. 24-ről kelt i rata által a sz. sírról 
nevezett lovagrendnek u j alkotmányt adott. Ezen rendet VI. 
Sándor pápa alapította 1496-ban, hogy az európai nemességet 
ekkép is buzdítaná a Jeruzsálembe való zarándoklatra. Eddig 
a jeruzsálemi ferenczrendü guardiannak volt joga, mint a sz. 
sír őrének, ezen rendet valakinek adományozni, most azonban 
ezen joggal a jeruzsálemi patriarcha ruháztatott föl. A rend-
jel a fehér öltöny fölött fekete szalagon függ. 

— Bonaparte bibornok „de sancta Pudentiana" kapta 
czimét. Ebben némelyek gyengéd figyelmeztetést látnak azon 
viszonyra, melyben a franczia uralkodó család a romai egy-
házhoz volna. Sz. Pudentiana tudnillik leánya volt Pudens 
senatornak, kinek házában, melynek alapjain nyugszik az 
emiitett egyház, sz. Péter romai tartózkodása alatt vendég-
szerető fogadtatásra talált. 

— Humbert herczeg mennyegzője a republikánusoknak 
sok gúnyra ad alkalmat. Ezen egybekelést „az adó összehá-
zasodásának nevezik a nyomorral:" tekintve a nagy adót és 
az uralgó éhséget. Kiszámítják a temérdek költséget, melybe 
az kerül, és azon kenyérfalatokat, melyektől a szegény mun-
kások kénytelenek megfosztani kisdedeiket, hogy az ünnepé-
lyek költsége kikerüljön. Genuában már meeting tartatott külö-
nösen a gyűlölt őrlési adó «lien, és a többi városban létező tit-
kos társulatok szintén fölszólittattak hasonló tüntetésre ; Gari-
baldi alkalmasint föl fogja használni a népnek elégedetlenségét; 
a kormány legalább ettől tart , és már előleges rendszabályok-
ról gondoskodik. 

— A „Journal de Par is" szerint Leonhard, prágai bölcsé-
szettanár azt indítványozza, hogy septemberhóban a bölcsé-
szek ott gyűlést tar tanának. Talán demonstratio akar ez lenni 
a romai közzsinat ellenében ? Midőn Romában a centenáriumot 
ülték meg, Genfben egy másik congressus tartatott; tud juk , 
minő sikerrel : tudnillik megmutatta azon gyűlés, mily gonosz 
a forradalom ; a prágai meg fogná mutatni, mily gonosz a 
hittől elszakadt bölcselem, és a kinyilatkoztatástól elvált sza-
bad gondolkozás ; meg fogná mutatni, hogy a tudomány, gaz-
dászat és politika terén egyedül a katholicismusban van az 
üdvösség, és hogy kívüle nincs valódi tudomány, nincs egyéb 
mint durva communismus és féktelen forradalom. (U. C.) 

— Marseilleben hajóra szállottak a szentföldre uta-
zandók : mgr Ockva apostoli főjegyző Mexicóból ; Baynast 
marquis Septontaineből ; gr . Carnazet, gr. du Barry, vicomte 
Beaurepaire, abbé Bazir, gr. Maisons, m. Marinée Parisból ; 
abbé Refour, m. Ribadieu Bordeauxból, abbé de Cliampgobert, 
Benigno de Orbegazo Spanyolországból. 

Értes í tés . Azon jutalom-kérdésre, melyet a pesti hit-
tani ka r H o r v á t h József néhai kalocsai kanonok alapít-
ványának értelme szerint 1867-i mart. hó 27-én adott föl, 
t. i. „készíttessék egy, az úgynevezett civilházasságról — 
annak természetét, az egyház tanitmányával ellenkező vol-
tát, a keresztény házasság szentségére, méltóságára, a köz-
erkölcsiségre és az állam üdvére romboló s kárhozatos befo-
lyását tárgyazó alapos értekezés," f. é. mar t . 31-ig, mint k i tű -
zött határnapig a dékáni hivatalhoz öt pályamű érkezett és 
pedig ezen jelmondatokkal : 

T. „Lex sapientiae fons vitae" Prov. XI I I . 14. 
I I . „Vi contractus mere civilis potest inter Christianos 

constare veri nominis matrimonium; falsumque est aut con-
tractum sat." Syllabi 73. thesis. 

I I I . „Sic fiuntocto mariti Quinque per autumnos." J u v . 
Sat. V. 

IV. „Causa finita est, utinam aliquando finiatur error." 
S. Aug. serm. 131. c. 10. n. 10. 

V. „Numquam nimium dicitur, quod numquam satis 
dicitur." Sen. ep. 27. 

Mind az öt mü bírálatra kiadatván, az eredmény a n n a k 
idején közzé fog tétetni. 

A m. kir. és kath. pesti egyetemi hittani kar az Isten-
ben boldogult H o r v á t h József kalocsai kanonok alapítvá-
nyából 500 fr . jutalmazandó következő pályakérdést tűz k i : 

„Határoztassék meg az iskola föladata, és bizonyittas-
sék be dönthetlen érvekkel a kath. egyháznak isteni, a szü-
lőknek természeti joga az oktatásra, s nevelésre ; és ezen az 
alapon fejtessék ki egy részről azon jogi viszony, melyben az 
egyház isteni küldetésénél fogva általában, különösen pedig 
hazánkban az alapításokból eredett és 800 évi törvényes 
gyakorlat által szentesitett jogát is tekintve, az iskolához á l l ; 
más részről derittessék föl az egyház ilynemű befolyásának 
üdvös volta szemben azon következményekkel, melyek az 
iskolának az állam kezébe való teljes átadásából okvetlenül 
származnak." 

A pályadolgozatok beküldésének határnapja, melyen 
túl senkinek munkája el nem fogadtatik, 1869-ki april 10-ke, 
minden pályázó munkájá t idegen kézzel és tisztán irva, lap-
számozva és fűzve, névnélkül tartozik a hittudományi k a r 
jövő évi dékánjához bérmentesen beküldeni. A pályamunka 
jelmondata a szerző nevét rejtő lepecsételt borítékon is k i -
teendő. Kelt Pesten 1868-ki april hó 3-án. 

Ruzsicska János, 
a hittani kar e. i. dékánja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz, a. 
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A káté és katekizálás. 
I m . ^ v ^ y 

A mennyire emlékszem, az ötvenes években az 
egri nyomdából kikerült káték a négy elemi osztályra 
határozottan előirva jelentek meg: és ez az egység 
és rend érdekében felette czélszerü volt. Azonban 
ezt most a kátéban nem találjuk. A káték csak ugy 
igen határozatlan czimmel adatnak ki : „Kátekizmus 
a kezdők számára" „für Anfänger" — „Kis katekiz-
mus katholikus gyermekek számára." „Der kleine 
Katechismus für katholische Kinder :" vagy „Kate-
kizmus a népiskolák számára" „für die Volksschu-
len" stb. 

Nem akarok ugyan ellenmondani a „két káté" 
tervnek; sőt a falusi iskolákra igenis óhajtom annak 
foganatosítását a maga módja szerint: de a fönebb 
jelzett lazultság, meg a másik végsőség nagy önkényre 
ad alkalmat : minek azután a zavar, egyenetlenség, 
tájékozatlanság- az eredménye. Ha valamely tan-
könyvben ugy bizonyára a vallástanban nem lehet 
tűrni, hogy minden tanár kénye szerint válaszszon : 
mert ha erre a világi tárgyakban nem, annál ke-
vésbbé lehet egy tanár illetékes a vallási tárgyakban. 
Ez ugyanis még retrograd irányban is vezethetné 
a vallás tanítást, egy részről, — t. i. „per defectum 
progressus :" midőn más részről dogmatikai szabad-
elvüség irányára is sodorhatná a hittanárt t. i. 
„per excessum progressus." Meglehet, hogy ez ha-
mar felismértetnék : de nem baj-e egy egységes val-
lási szervezetben, milyen a katholicismus, hogy ez 
csak meg is történhetik ? 

r 
En tehát a kátékat pontosan a felsőbb egyházi 

hatalom által meghatározandóknak vélem: mert 
csak igy fog az egység az önkény ellenében érvényre 
emelkedni. 

Valamint azonban a rendes városi iskolákban 
szükséges az osztályonkint meghatározott vallástan-
könyv : u g y e részben külön figyelmet érdemlenek 
a falusi oskolák. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a városi népgyer-
mek — a hatósági nagyrobb rendtartás, — szülőinek 
foglalkozása miatt rendesebben jár oskolába, mint a 
falusi. Ealun téli néhány hónapokból áll ugy szól-
ván az oskolai év : és még soká kell, kivált ha a kor-
mány az autonómiának rendeleteit nem támogatja — 
még soká kell surlódnunk nekünk tanelőljáróknak, 
hogy népünket a rendes, egész évi oskoláztatáshoz 
szoktassuk : minthogy e részben a nálunknál sokkal 
fegyelmezettebb külföldről is az illető közegekben, 
milyenek az osztrák, cseh tanodai évkönyvek: „Jahr-
bi .her für Erziehung" — a porosz és franczia „os-
koiH jog" — „Schulrecht" „Reglement vagy Droit de 
l'Ecole" — az oskoláztatást illető panaszokat olva-
sunk. Ehez járul azon nem igen örvendetes, de a szá-
mításból ki nem feledhető körülmény, miszerént 
még a téli néhány hónapban is a falu gyermeke ott-
hon magára hagyva, ugy szólván, semmit sem tanul ; 
az oskolában kell a mesternek a gyermekkel a szük-
ségeseket betanittatni. 

Mi tehát ebből a levonandó következtetés? Nem 
egyébb : hanem hogy a városi káték szerkezete, a 
terjedelmet tekintve, a falura nem alkalmatos: és 
azért a falusi oskolák számára külön, de ismét tüze-
tesen az egyházi Felsőség által meghatározott ká-
téknak kell szerkesztetniük. 

E részben pedig valamint határozottan a lehető 
legnagyobb rövidséget kell ajánlanunk: ugy semmi-
kép sem osztozhatom azon nézetben, miszerint ugyan-
egy káténak egyik része az első, másik a második, 
harmadik a harmadik osztályban tanittassék. Ez 
gazdasági szempontból jónak látszik : noha a falusi 
népgyermek a több évekre szóló nagyobb kátét is, 
egy, két év alatt csak ugy elszaggatja, mint az egy 
évre szóló kisebbet. De nevelési szempontból épen 
nem ajánlható a fönemlitett eljárás. 

Ugyanis: a falusi gyermek igen sok esetben 
2 9 
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csak egy osztályt végez : szükség tehát ebben véle 
az egész vallástant legfőbb vonásokban megismertetni, 
különben egy része a vallástannak rl. a parancsok, 
vagy a kegyszerek előtte egészen ismeretlenek ma-
radnak. Továbbá 

A falusi gyermek egy osztályban több évet 
tölt : ez pedig annál igazabb, minél bizonyosabb, 
hogy csak télen jár iskolába. Tehát az uj tanonezok 
egy osztályban a részreosztás mellett kapnának 
ugyan uj tárgyat : de a k>k már másod évben azon 
osztályban tanulnának, azok semmi u j tanulni valót 
nem nyervén elhanyagoltatnának. 

Igy tehát szerény véleményem szer ént a falusi 
oskolák külön nevezetes rövidségü kátét szükségei-
nek. A mostani „Káté a kezdők számára" igen ter-
jedelmes a falusi első osztálynak ; az ugy nevezett 
„kis káté" igen terjedelmes a második osztálynak. 
Mindkettőre rövidebb, de mindkettőre külön egy 
egészet képező hittankönyv lesz szükséges: hogy 
bármily fokán a gyermeki éveknek szólitja a gond-
viselés a falusi gyermeket ki az oskolából a szülői 
munkakörbe, mindenkor az egész vallásnak, bár rö-
vid fogalmával térjen a napi életbe. U g y hiszem 
ezen figyelmet megérdemli a sokkal nagyobb számú 
falusi népgyermek, ugy: mint a magához illőt a «ki-
sebb számú városi népgyermek. 

Ezeket véltem a „kátéra" nézve megjegyzen-
dőknek. Ebben menthetlenül szükséges a tüzetes 
egyformaság és egyesség, sőt az ugyanazonos egy-
ség : mert ez. ha nem is a hittanra, de a hittanitásra 
nézve lényeges dolog : már pedig „in necessariis uni-
tas" ami kath. elvünk. Ezen egységet semmi más 
tekintet ne másitsa, mint a városi és falusi káté 
közti különbség, melyet egyfelől a kétféle, egymás-
tól lényegesen eltérő néphelyzet : másfelől még is a 
hittan teljességének érdeke követel. Ily könyvegy-
ség is külön erőt kölcsönöz az egyháznak a tévely 
ellen,a mint irva van: „Uniuslibri hominemtimeo." 

(Vége köv.) 

Tarkányi Béla székfoglalása 
?i Kisfaludy-társaság mart. 24-ki ülésében. *) 

A Kisfaludy-társaságnak régi kegyeletes szokása szerint 
— e társaság alapitói közöl a még egyetlen életbon levő 
veterán, T o 1 d y Ferencz vezette be mart. 24-én T á r k á n y i 
Bélát, mint uj tagot e szépirodalmi intézet körébe. 

„Szivesen szólok hozzád és rólad e jeles gyülekezetben, 
— igy szólt a bevezető veteran az uj taghoz, — „mert mul-
tadra visszatekintve, midőn K l o p s t o c k hárfája zengését 
a vallásos kedély mélységével, a művészet avatásával s az 
ifjúság tüzével és erélyével először hallattad közöttünk, azon 
kor emlékezete ujul meg lelkemben, melyben azt két, örökké 
felejthetetlen baráttal, kik e körnek is legfőbb diszei, irodal-
munknak pedig halhatatlan érdemű tényezői voltak, együtt 
élveztem, s együtt örvendettünk egy u j erő keletkezésén, 
mely a világ-költészetnek egy sokat gáncsolt, de nem ke-
vésbbé csodált müvét át fogta ültetni a magyar költészetbe 
is. E szép kort, melyben oly nemes önzetlenség, oly tiszta 
ügyszeretet s egy nagy jövőnek reménye annyi emelkedett 
keblet egyesitett munkában és örömben . . . az elbukás és a 
jók elszéledésének kora váltotta fel. De a megaláztatás, a 
mindennapi uj sebek korának is jutottak vigasztalói és mun-
kásai, nehogy, ha Isten is ugy akarandja, hiányozzék az élet 
és erő feltámaszthatni ismét a fájdalmaktól sinylő nemzetet. 
S e kor férfiai közt is ime ott talállak, ki, mig a hon mezőit 
az élethalál harcza boritá el, a nép ezrei ajkára a haza iránti 
hűség énekeit adád, most a rcménylö odaadást, a tűrő lion-
szeretetet s a vallásos bizodalmat felébresztő s ápoló szent 
költészettel tartottad ezrek kebelében a lelket. S ismét ott 
talállak a magyar egyház és haza egy nagy támasza, az egri 
főpap, B a r t a k o v i c s érsek mellett, mint eszközét az ő 
nagy és szent szándékainak ; s ismét tanuja voltam azon nem 
lohadó lángnak és ernyedetlen munkásságnak, melylyel a ro-
mai magyar egyháznak ő általa adandott könyvek könyvén 
évek nappalain és éjjelein át fáradozál. 

„Midőn pedig ezeket e holytt emlegetem, tisztelt férfiú 
épen azom érdemekre utalok, melyek iránt akarta e társaság 
mindenek fölött kifejezni méltánylatát. Ugyanis két nagy 
ügyet látunk a jelenkorban a keresztény világ által fölka-
rolva: az ének-reformot s a biblia terjesztését, mindkettőt a 
keresztény hitélet és erkölcsök emelése czéljából. Mi is mél-
tatjuk azokat, de nem e czél van ezen kör elé tűzve ; hanem 
az igen is mélyen érdekli a szipirodalmi intézetet, valljon a 
szent költészet, különszerü iránya mellett, a költészet s az 
izlés igényeinek megfelel-e ? s előmozditja-e nemes formái 
által a szép emberiség öszhangzatos kifejlesztését, mely a 
széppel egyesült jóban tetőzik. 

„S im neked sikerült, jeles férfiú ! e két nagy mü által 
nevedet emlékezetessé tenni e hazában. 

„De még egy munka vár reád. Ifjúságod merész és 
szerencsés kezdeményének, K l o p s t o c k Messiásának ti/, 
éneke készen áll, s az utolsó kezet várja ; meg ne tagadd 
azt tőle. 

„A mit o nagy mü ellen a széptan felhoz, mind igaz ; igaz, 
hogy nem annyira eposz, mint inkább lyrai költemények 
hosszú sora, melyeknek az elbeszélő részek csak kapcsaikat 
képezik ; igaz, hogy a jellemek nem egyénileg élő alakok, 
hanem inkább fogalmak ; hogy nem cselekvényben, hanem 
monologok-, beszédek-, beszélgetések- s hymnusokban nyi-

*) T á r k á n y i ur jelon székfoglalását annál örömostebb közöljük, 
mert azonkívül, hogy az lapunk irányával egybeliangzik, egyszersmind 
alkalmat nyúj t elismerésünket kijelenthetni az iránt, hogy Tá rkány i ur, 
mikor az akadémia vagy Kisfaludy-társaság czéljaira működik is, — 
mindig érvényesiti irói működésének ama határozott jellegét, mely az ö 

lankadatlan tevékenysége mellett , egyházunkhoz minden téren hűn ra-
gaszkodó elvszilárdságát fényesen kitünteti. I ly erős jellemű í rókra van 
korunknak és egyházunknak legnagyobb szüksége, s mint Tárkányi ur 
példája muta t ja , zaj nélkül is ezek működésének van legmélyobb s leg-
tartósabb hatása . Szerk . 
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latkoznak. . . De igaz az is, hogy Klopstock nagy és lángehnü 
költő s nemes és erőteljes ember volt, ki egész lelkét belele-
helte e csodálatos, fenséges, nagyszerű műbe, mely, ha nem, 
mint alkotás, hanem mint egy rendkivüli szellem nyilatkozata, 
— nem mint egész, hanem mint számtalan s rendkivüli egyes 
szép részek összege, a világirodalomban jelentékeny helyet 
foglal ; s ha irodalmunk büszke arra, hogy a minden nem-
zetek nagy eposzai jó részét, immár jeles műfordításokban 
birja, — a Messiásnak, legalább a Messiás tiz énekének többé 
hiányzani nem szabad. 

„Tőled várja ezt költészetünk. Ez legyen harmadik 
emlék, melyet magadnak irodalmunkban emelsz." 

E bevezetés után az uj tag, T á r k á n y i Béla vette át 
a szót a társaság körében, mondván : 

„Az emberi élet költői szakának, az if júkornak egyik 
áldásos kiváltsága azon szerencse, melynél fogva örömeinek 
és élményeinek édes emléke érzékeny hatással megmarad 
szivében akkor is, midőn a férfikor aggasztó gondjai, az élet 
sűrű csalódásai hiu ábrándokká oszlatják fel sokszor a szép 
reményeket ; s légvárak gyanánt enyésztetik el a valósitha-
tás kecsegtető szinében ragyogó terveket ; — megmarad ak-
kor is, midőn az élet terhe alatt roskadozó aggastyánt csak 
egy két lépés választja már el a sirtól ; s azon tapasztalásra 
kényszeríti az élni már alig tudót s a meghalni mégis vona-
kodót, hogy minden lépés, melyet a bölcsőből kilépve, tett, 
közelebb vitte az enyészetnek, — nem, az örökkévalóságnak 
valamivel nagyobb bölcsőjéhez — koporsójához. 

„K1 o p s t o c k „M e s s i á s a" egyik ily kedves emléke 
ifjúkorom legszebb napjainak, melyeket az egri papnövel-
dében töltöttem. 

„Hallottam panaszt és megrovást a papnöveldék ellen, 
— de eltekintve a minden emberi intézménynyel mulhatlanul 
együttjáró kisebb nagyobb tökéletlenségtől, — ugy tapasztal-
tam, hogy a panasz és megróvás legtöbb esetben vagy olya-
noktól származik, kiket hivatás hiánya vagy egyéb okok 
miatt a papnöveldéből kiutasitottak ; vagy olyanoktól, kik, mig 
mint világiak a proletariátus tömegében enyészhettek volna 
cl, a papnöveldében kiképeztetést nyervén, ezt azzal hálálták 
meg, hogy utóbb ellene méltatlankodtak ; ugy tettek, mint a 
vásott gyermek, ki dajkája emlőjét, melyből táplálékát nyerte, 
mérgesen harapdálja. 

r 

„En az egri papnöveldére mindig a legérzékenyebb há-
lával gondolok, s ez érzelmemet bátran kiterjeszthetem a 
legtöbb magyar papnöveldére, — már csak azon oknál fogva 
is, mert a hivatásszerű tanulmányok s a fegyelem szigora 
mellett, az elöljárók gondos bölcsesége majd mindenütt tért 
enged a növendékség önálló működésének is . . . mely a ve-
zérszerepre méltán hivatott s régóta tokintélylyel biró pesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájától kezdve 
az Egerben, Esztergomban, Győrött, Kalocsán, Pécsett, 
Szombathelyen, Veszprémben s több más papnöveldékben 
különféle nevezetek alatt létező magyar nyelvgyakorló isko-
lák által nyilatkozik, — s a szerény falak között a növen-
dékség fogékony kebelében elvetett mag szép eredményét 
utóbb sokszor fényesen igazolja irodalmunkban." 

Ezután fölemiitette T á r k á n y i , hogy a német nyelv-
nél, melynek tanulására elöljárói szorították, olvasási gya-

korlatul a véletlen K l o p s t o c k Messiását jut ta t ta kezébe. 
Az olvasásból csodálat, a csodálatból lelkesedés támadott 
benne, s elfoglalta egész valóját. A gyakorlatul fölvett egy 
két szakaszt hexameterekben kezdte magyarra forditani, s a 
szerény próbákat felküldötte a „Religio és Nevelés" akkori 
szerkesztőjéhez, most nagyváradi püspök Szaniszló Ferencz-
hez, ki azon nemes rész vétét, melylyel főleg az egyházi iro-
dalom terén minden ifjabb erőt felkarolt és haladásra lelke-
sített, apostoli tisztes öregsége napjaiban is mindeddig foly-
vást fentartotta. A mely pósta a lapban közlött „Kalászokat 
Klopstock Messiásából" meghozta, ugyan az hozta meg Tár-
kányihoz T o l d y Ferencz lelkesítő levelét is, mely öt az 
egész Messiás lefordítására buzdította. Ennek épen most mar-
tiusban mult huszonhat esztendeje. A következő szünnapokig 
T á r k á n y i készen volt egy pár énekkel a Messiásból, s azt 
Pestre jővén bemutatta buzditójának, ki öt birálat végett 
V ö r ö s m a r t y h o z és B a j z á h o z küldötte a füzetekkel. 
Ezek javallását megnyervén a fordítás, következő években 
tovább haladt az T á r k á n y i kezei között, míglen az első 
tiz ének teljesen elkészült. V ö r ö s m a r t y , midőn az igény-
telen egri kispappal először és utolszor találkozott, fordítá-
sáról s főleg a szép hexameterekről helyeslőleg nyilatkozván, 
Klopstok Messiására nézve azon véleményét fejezte ki, hogy 
azt az első tiz énekkel befejezett egész műnek tartja . . . s 
különös . . . e vélemény oly mélyen hatott T á r k á n y i r a , 
hogy a tiz ének fordításánál mai napig sem birt tovább 
haladni.**) 

Ezen műről széptani és kritikai tekintetben az idő rö-
vidsége miatt T á r k á n y i nem akarván tartani hosszas ér-
tekezést, csupán azon véleményre nézve tott szót, melyKlop-
stockban hibáztatja magát az alapot, t. i. hogy hősét a Mes-
siást, mint Istent tünteti fel : holott mint pusztán ember, 
méltóbb tárgya lett volna az eposznak, s átalán a köl-
tészetnek. 

„Bennem ezen vélemény (igy szólt erre czáfolólag T á r-
k á n y i) megvallom, mindig fájdalmas érzést támaszt. 

„A pogány görögök és romaiak, hogy hőseiket a köl-
tészet méltó tárgyaivá tegyék, azokat istenekké, félistenekké 
magasztositották. S valóban csodálatos . . . hogy ujabb idők-
ben a tudomány palástjába burkolózni szerető daemoni kevély-
ség — az emberiség Megváltóját, a Messiást, ki t annyi év-
századok, annyi millió és millió szivek hite és kegyelete való-
ságos Istennek tart , istensége trónjáról le akar ja taszítani, s 
őt pusztán emberré tenni. Mellőzve ezen kárhozatos elvnek 
hittani, erkölcsi és társadalmi oldalát, mint e szépirodalmi 
intézet körén kivül esőt, — azt merem állitani : hogy a Mes-
siás istenségét tagadó daemoni vélemény költészetünket mag-
vától, tartalmától fosztja meg. 

„Ennek igazolására nem idézek egyes példákat, csak 
átalánosan utalok egy pár mozzanatra. 

(Vége köv.) 

**) E mulasz tásér t igen bőséges kárpótlást nyúj tot t T á r k á n y i 
sok ezer és ezer pé ldányban elterjedt szent énekei, továbbá, mondhatni, 
egész tár t képező s szintoly mély ha tá sú imakönyvei, főleg pedig mun-
kásságának legdrágább gyümölcse s nevének legszebb emléko, a legújabb 
magyar szent irás á l ta l . Szerk. 
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Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után. — 

(Folyt.) 

Említettem, miszerént e tudománynak, tekintve a val-
lás- és néprajzliozi viszonyát, e korszak volt próbaideje ; ez 
világos : a fonal, mely eddig az egyes nyelveket vélt rokon-
ságba fűzte, akarom mondani, azoknak föltételezett származ-
tatása a zsidótól — elszakadt, vagy meggyöngült s még eddig 
más által ki nem pótolták. A tanulmány anyagai, melyekből 
a korszerű tudománynak oly szép arányban kell kifejlődnie, 
akkor még zűrzavarban, alaktalanságban valának, minden 
összefüggés nélkül. Az ú j anyagok fürkészetében minden 
nap egy ú j nyelv fölfedezésére vezetett, mely egészen elütött 
az eddig ismert nyelvektől, következőleg növelé a nehézséget 
a fölfedezéseknek a mózesi elbeszélésseli összeegyezteté-
sében *). 

Nem volt többé elég : kevés számú szót találni, melyek 
két, három nyelvben hasonlósággal birtak s ebből következ-
tetni valamennyinek közös eredetét2). E modor el lön vetve, 
pedig még nem tudták mással helyettesiteni ; csak egy ele-
mező modort engedhettek meg ; t. i. a nyelvnek és egyes 
szóknak a legapróbbra részletezett grammatikai elemeit ha-
sonliták össze s nem fogták rá a hasonlóságot két nyelvre, 
anélkül, hogy szigorú kísérletnek ne vetették volna alája. 
Tehát észrevehették, hogy minélinkább előhaladnak a kuta-
tásban, annálinkább félhetnek attól, hogy a szentírás rájok 
erőszakolja uralmát. 

E tárgyban bizonyos tétovázás ömlik át egy szerző mü-
vein, ki az utolsó század végén élt és ki fáradságos fürké-
szetei és nagyszámú összegyűjtött anyagok által messze túl-
haladta elődjeit. Ez a fáradhatlan és tudós jezsuita don 
Lorenzo-Hervas-y-Pandura, ki egy sereg munkában egész 
halmazát tárja fel az ú j okmányoknak. Neki, az igaz, szeren-
cséje volt egy hittársulat tagja lenni, mely társulat oly tagok-
ból állt, kik a világ minden részén működtek és prédikáltak 
már. Nemcsak személyes értesüléseket szerezhetett a ke-
vésbbé ismert nyelvekről, de sok oly grammatikát, szótárt és 
iratot is, melyeket eddig alig láttak Európában. Ezen adatok 
nyomán évről évre adott ki Cesennában müvecskéket a nyel-

' ) Közönséges hiedelem volt, hogy az ösnyelvek száma nem 
lehot több körülbelül 60-nál. Hervas, O r i g i n e . . . degl'idiomi. 172. 1. 

*) E régi mód muta tványául ez egy szót idézem : s a c , mint a 
régi etymologisták kedvencz próbakövét. Goropius Becanus, ki t mint az 
ó-iskola képviselőjét még egyszer idézek — megfejti , miként v a n az, 
hogy e szó oly sok nyelvben fordul elő, föl tevén, hogy Bábelnél senki-
sem hagy ta ott bissac-ját (tarisznya), habár tán minden egyebet oda-
hagyot t is. O e bámulandó képzelmet sa já t tapasztalata által igyekszik 
megeró'siteni. Tudósunk egyszer bizonyos némethez hivatott, k i agyvelö-
gyuladásba esett s ki egy örültségi roham perczében meggyilkolta ma-
g á t ; de ámbár i r tózta tóan szenvedett, orvost még sem engedett magá-
hoz közeledni. „A szerencsétlen — mondá tudósunk — nem tudja , hogy 
orvos vagyok s meg akarom gyógyítani." Azonban daczára az ó'rültség 
kétségtelen jeleinek egy tárgy iránt teljesen t isztában volt elméje, me-
lyet mindig emlegetett : ezen tárgy egy pénzes zsacskó vala , melyet 
vánkosai alatt őrzött. „Nem csoda tehát — érvel innét bölcsészünk — 
ügyesen menvén át a tartalmazóról a tar talmazottra , a tárgyról , annak 
nevére — nem csuda, hogy Bábelnél egy ily fontos tárgy nevéről senki-
sem felejtkezett meg. Mégis nehéz elhinni, hogy e szó számos példá-

vészetre vonatkozólag, melyek barátjai által újból közzé 
tétettek 3). 

Hervas nagy érdeme gyűjtői fáradhatlan buzgalmában 
és tevékenységében áll ; müveiben alig van valami rendszer, 
sőt jegyzetei telvék zavarral és itészoti hibákkal. Ily ember, 
ki puszta téren kalandozott s csaknem maga volt az úttörő, 
könnyen eshetett néhány tévedésbe; mégis oly fáradhatatlan 
volt az adatok összeszedésében, hogy daczára azon kötvehi-
vésnek, melylyel következtetéseinek elfogadásában kell élni 
— a néprajz iró még most is kénytelen átlapozni müveit, 
hogy oly adatokat találjon, minőket a későbbi kutatások nem 
birtak megszerezni, vagy gyarapitani. 0 csaknem minden 
lapon elárulja abbeli félelmét, hogy tanulmányai a kinyilat-
koztatás hátrányára válandanak. Észrevehető a nagy aggo-
dalom, melylyel az ellenkezőt igyekszik bebizonyítani ; né-
mely müveinek elején másoknak meg végén hosszú és 
fáradságos értekezéseket lehet látni e tárgyban ; de előadási 
modora elvont és következtetései nem látszanak könnyen 
folyni a tényekből, melyeket bizonyságul felhord. Összehason-
lítása, melyet akkor két különböző nyelv szavain tett, sem-
miesetre sem állhat meg. Ha egy közös betűt lelt két szóban, 
neki ez elég volt, hogy azonosságot következtessen belőle 4). 

Mialatt Dél-Europa egy szerény és tudós egyházi férfiú 
munkái után igy segité e tudomány előhaladását, addig Észa-
kon ragyógobb modorban miveltetett egy uralkodónő szemé-
lyes tanulmányai és pártfogása által. II. Katalin számos iro-
dalmi érdemei közt egyik legnevezetesb az, hogy a nyelvek 
összehasonlításának egy nagy müvét fogta fel, vezette és 
aztán vezettette, mely tény elhallgatása igaztalanság angol 
életirójától5). De Adelung Fridrik egy idevonatkozó kis érte-
kezésében mégis nagy elismeréssel nyilatkozik róla. Mi Zim-
mermann tudorhoz irt leveléből tudjuk, hogy a császárnő 100 
orosz szót irt sorba és azokat annyi nyelvre forditá, ameny-
nyit értett. Nemsokára meglepő hasonlóságot fedezett föl és 
sajátkezüleg készített összehasonlító táblákat. A tudor úr, 
egyik könyve által arra bírta a császárnőt, hogy felhagyott e 
száraz munkával és Pallas naturalistára bizta annak befeje-
zését és sajtó alá rendezését6). A megbízás nem esett ínyére 
és semmi összefüggésben sem volt előbbi tanulmányaival; 
hát csakúgy immelámmal szólította fel ezt az urat, minek 
következménye lőn — a munka tökéletlensége. A két első 
kötet sz. Pétervárott, 1787—9-ben jelent meg e czim a la t t : 
„Linguaruin totius orbis vocabularia comparativa, Augustis-
simae cura collecta." Ezekben csak európai és ázsiai nyelvek 
foglaltattak ; a 3-ik kötet nem jelenhetett meg ; de a második 
kiadásban — Jankiewitsch által — már az afrikai tájszólá-
sok is folytatvák. 

nyai, melyek összegyiijtvék, két nyelvcsaládtól származzanak, t . i. a 
szemitai és indo-europaitól Ez épen olyan, mint mikor Gébelin a sze-
mitai és teuton nyelv rokonságára ál talánosan következtet — abból, 
hogy egy-két tájszólást egybevetett . 

' ) Egyik müvecskéje : „Saggio prattico delle lingue." 1787., a 
Mia tyánkot több mint 300 nyelven és tájszólásban tar ta 'mazza, ellátva, 
egyszersmind grammatikai elemzésekkel és jegyzetekkel. 

„Origine, formazioni etc. degl'idiomi." 1785. 

5) Tooke, „II . Kata l in élete" 5. kiad. 

•) „Catharine der grossen Verdienste um die vergleichende Sprach-
kunde. St. Petersb. 1815. 
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Eközbenfontos segélytkapott Europa keletről is. 1784-ben 
Kalkuttában „ázsiai társulat" alapíttatott. Ennek buzgalma 
által kezdettek miveltetni Nyugat- és Dél-Ázsia nyelvei. Csak-
nem egészen ismeretlen nyelvtanok és szótárak jöttek nap-
fényre. A „keleti nyelvek" kifejezés, mely eddig a szemitai 
tájszavakra volt szoritva, tágasabb érteményű lön, a khinait, 
melynek megtanulása eddig lehetetlenségnek tartatott, tanul-
mányozni kozdék annyira, hogy a franczia orientálisták láng-
elméje és tevékenysége által nehézségéiből meglehetősen 
kisomzott; és a sanskrit, mely különösen angoloknak esett 
osztályrészül, szintén nagy sikerrel műveltetett általok és 
kezeikből a continens irodalmáraihoz is eljutott. 

De az igazság kötelez kimondanom, miszerint Rómáé 
az érdem az ind-irodalom komoly tanulmányozását illetőleg. 
Werdin János, vagy ki inkább Paulin atya (a Sz.-Bertalan 
szerzetből) néven ismeretes, egy sereg müvet hozott nyilvá-
nosságra a Propaganda vezetése alatt, melyek a sanskrit 
nyelvet és India történelmét, mythologiáját és vallását tár-
gyalják ; igaz ugyan, hogy még életében kiméltelenül bánt 
vele néhány franczia itész, de erélyesen védték honfitársai, 
az Adelungok. Remusát Ábel legújabban is bókolt az ő hír-
nevének s megjcgyzé, miszerént az volt szerencsétlensége, 
hogy látnia kellett, miszerént magános munkálatai elhomá-
lyosittatának a kalkuttai angol társaság társas fölfedezései 
által.7) Az igazság még egy észrevételt tesz tisztemmé : az 
olasz egyház kitűnő tagjai, távol attól, hogy ezen uj és titok-
teljes irodalom keletkeztén, zavarba jöttek volna, inkább 
ellenkezőleg örültek neki azon reményben, hogy az őshagyo-
mány bizonyítékait csak nagyobb érvényre fogja emelni. 
Ezen érzületet kiilünös hozzá ragaszkodással Córtenoris An-
gelo atya fejezte ki (sok ideig volt hitküldér Avaban) a jó-
lelkű Borgia bibornokhoz irt levelében. 

Még egy müvet idézek s aztán átmegyek tárgyam chro-
nolog részéről a következmények előadására. Talán már 
emlitém is, hogy Chamberlayn-tól kezdve majd mindig jelen-
tek meg uj Miatyánk-gyüjtemények. A legnevezetesb ezek 
közt Ilervasé volt. Majdnem miudenik mondott valami ujat , 
de szintén majdnem mindenik lemásolta az elölte megjelen-
tek hibáit is ; ezen terv, mint a különböző nyelvek jellegé-
nek mutató eszköze, lényegesen hibás volt ; mert egy imád-
ságnak — mely egészen sajátos alakkal bir — lefordítása 
több nyelvben többé-kevésbbé erőltetett vala s nem lehetett 
oly tökéletes, mint egy belföldi embernek eredeti készítmé-
nye. Továbbá e gyűjtemények általában betűrend szerint 
helyezvék el, minden nyelvészeti és néprajzi kommentár nél-
kül. Valóban, e rendszer, ahelyett, hogy javult volna, mindin-
kább roszabb lett, mig Fry, Marcel és Bodoni kezeiben e közzé-
tételek nyomdai fényűzéssé fajultak s nem szolgáltak egyébre, 
mint annak megmutatására, hogy kiadóik mily ügyesek az ide-
gen nyelvek abejének megállapításában és alkalmazásában. 
Azonban egy e gyűjtemények közöl dicső kivételt képez s da-
czára tökéletlenségeinek, megérdemli, hogy a népleírás legbe-
csebb s legragyogóbb müvei közé soroztassék. A „Mithrida-
tes"-t értem,melyet 1806-ban Adelung Kristóf János kezdemé-
nyezett. Halála megelőzte a második kötet megjelenését, me-
lyet Vater Severinus bocsátott közre 1809-ben. Főadatait Ade-

' ) Biographie universelle. X L H . k. 56. 1. 

lung kéziratai bólszedte s a buvárlatokat, melyek az első kötet-
ben ázsiai nyelvekre vonatkoztak, európaiakra terjeszté ki . 
A harmadik kötet, mely afrikai és amerikai nyelveket tár-
gyal, már egészen Vater müve, s részletenként 1812—16. bo-
csáttatott nyilvánosságra. 1817-ben e becses gyűjtemény egy 
pótfüzet által egészíttetett ki, mely azon igen érdekes kísér-
leten kivül, melyet báró Humboldt W. a biscayi nyelven tett , 
Vater és az ifjú Adelung által gyűjtött sok ú j adatot foglal 
magában 8). 

E műben nincs betűrend szerinti helysorozat és a nyel-
vek itt csoportosan vagy nagy osztalékokban vannak elhe-
lyezve, mindenik mellé oda levén csatolva a részletes leirás 
és történelem . . . . Adelung véleménye a nyelvek eredetét 
illetőleg úgy látszik az, hogy az ember különböző tartomá-
nyokban találhatta azokat föl. Noe bárkáját és a bábeli tor-
nyot semmibe sem veszi, mert ezen állításra nem talált ked-
vező hypothesist; a földi paradicsom, melyből az emberinem 
kikerült, az ö véleménye szerint nem más, mint a mai nemze-
dék lakhelye ; és tagadja az ember őstörténetének egy nagy 
fordulat (catastropha) általi megszakítását is. Nincs időnk itt 
o véleményekkel foglalkozni ; egyébiránt is Adelung nem ugy 
tünteti föl azokat, mint szép fürkészeteinek eredményét. 

Eddig tárgyunknak csak történelmi részével foglalkoz-
tunk, és most már korszakunkhoz értünk. Tehát jogosan 
várhatja az olvasó, hogy Ígéretem szerént, e tudomány jelen 
helyzetét tárgyaljam s hogy bebizonyítsam, miként legújabb 
fölfedezései megerősiték a sz. irás elbeszélését az emberinem 
szétszóródására vonatkozólag. 

Láttad olvasóm, hogy amint valószínűtlenné tetto, az 
Utolsó században egymásután föltalált nyelvek számtalan 
sokasága az ősnyelvek egységét, és hogy amint a nyelvek 
általában megengedett bizonyos összeköttetései, bizonyos ha-
sonlóságai eltünedezni kezdének, ugyanakkor ugy tetszett, 
mintha az összehasonlító rendszer lerontaná minden jelen-
ségét az egy közös törzstőü nyelv-elszakadásnak. Csaknem 
mindenik fölfedezés ez aggályt növelé s tudományunk e kor-
szaka a vallásos olvasó előtt egy oly tanulmány színében tünt 
föl, mely a szentirástól messze elüt s vakmerő szemlélődé-
sekkel, veszélyes conjecturákkal foglalkozik. De még e kor-
szakban is áthatott egy sugár a szerzők által összehalmozott 
adatok tömkelegén és okkor tétetett meg az első lépés egy 
ujabb szervezkedés felé, fölosztván ez adatokat elkülönitett 
hasonnemü tömegekre, szárazföldre, úgyszólván, és óceánra, 
vagyis állandó és körülirt, változékony és változatos ele-
mekre, melyekkel e tudomány most foglalkozott. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. ap. kir . Felsége a S. Margarothae V. et M. de Bela apátságot 

R á t h József budavári plebanusnak, a győri káptalanban a pápai föespe-
rességgel összekötött kanonokságot pedig F á b i á n Is tván sütöri pleba-
nus- s szentszéki ülnöknek méltóztatott f. é. mart. 30-án legkegyelme-
sebben adományozni. 

PEST, apr. 2-án. Az iskola törvény mart. 31-én került 
a bécsi urakházában tárgyalás alá, és az általános vita be is 

8) Vater 1826-ban 55 éves korában halt meg. Ámbár tartózkodási 
helye Königsberg és Hall volt, a „Mithridates" mégis Berlinben jelont meg. 



fejeztetett. A föpásztorok közül senki sem voltjelen. Bio me 
gróf volt az első szónok ; beszédjében védelmezte az egyház-
nak és a családnak jogát a nevelésre és az iskolát a család, 
az egyház és az állam szolgálójául tüntette föl. Az államnak 
közvetlen beavatkozása az oktatásügybe sem szükséges, sem 
hasznos ; az államnak kétségkívül nagy haszna van a keres-
kedésből és iparból is, de innen épen nem következik, hogy 
azért maga az állam űzzön kereskedést és ipart. Azon észre-
vételre, melyet az igazságügyminister nem rég tőn, mintha 
tudnillik a befolyás, mely eddig az oktatásügynek vezérle-
tében divott, nem lett volna kedvező az iskolák emelésére, 
ezen kérdést tevé : Valljon minő befolyás volt ez ? Nem más, 
feleié, mint az utolsó években az államhatalom által kibo-
csátott rendeleteké az oktatásügyről. — W i c k e n b u r g 
gróf a tanitók bécsi gyülekezete nyomán állitá, hogy a nép-
iskola Austriában nem tesz annyit, mennyit tennie kellene ; 
mely véleményét még azzal czifrázta föl, hogy az egyház 
szolgái sem a szükséges tulajdonokkal, sem jóakarattal nem 
birnak a népiskola reform-szükségességének belátására és 
életbeléptetésére. W i n d i s c h g r ä t z berezeg fölemlité az 
angol parlament eljárását az egyházi kérdésekben, melyek 
ott ép most tárgyaltatnak, figyelmeztetni akarván a magas 
házat a gyengédségre és bölcs körültekintésre, mely ott az 
ily kérdések megoldásában követtetik. Beszédét következő-
leg fejezé be : „Igen kívánatos, hogy az elemi oktatás min-
den tekintetben legnagyobb haladást tegyen. Mindenek fölé 
azonban a vallás-erkölcsi nevelés eszméje helyezendő, 
mely a merően theoreticus eszme által nehezen érhető el. 
Semmi esetre sem érzem magamat hivatottnak, hogy a tör-
vényt ainendirozzam, mert erre nézve képtelennek tartom, 
minthogy hamis alapon nyugszik. De a kisebbség javaslata 
mellett, mely a népiskola tovább-fejlődésének tág mezőt 
nyit, mely az egyház befolyását nem zár ja ki és a fenálló 
jogokat tiszteletben tartja, egész határozottsággal nyilat-
kozni kötelességemnek tartom." — R o k i t a n s z k y tanár 
és udvari tanácsos teljesen a reáltudományok, tulajdonképen 
a materialismus szempontjából indulván ki, az egyház befo-
lyását az iskolára, a minimumra kívánja leszállítani. „Az 
empirismus felé való irány, mondá a többi közt, korunknak 
egyik sajátsága, össze van vele nőve és nem engedi magát 
visszaszorítani, fejünk tele van vele, és legyenek meggyő-
ződve, hogy mi és gyermekeink is már eléggé gondoskodtak 
róla, hogy a jövő nemzedék agya még inkább el legyen erre 
készítve és még inkább megteljék vele, mint a mienk. A 
szellemi téren történt haladás által kiemelkedtünk a régi idő 
monotoniájából, tespedéséből, ügyefogyottságából és oly 
világba helyeztettünk, mely tele van legóhajtandóbb anyagi 
kincsekkel és élvezetekkel." Szerénte a tudás és hit két oly 
igen különböző dolog, melyek elméletben semmikép sem 
egyeztethetők össze, s melyeknek kibékítése mindig az indi-
viduum ügye fog maradni ; a tudás okokon, a hit tekintélyen 
alapszik. „Midőn, mondá tovább, az iskolának az egyháztól 
való elválasztását kimondom, azt akarom, hogy az oktatás 
és nevelés ügye az állam és a világi oktatásügyi hatóságok 
felügyelete és vezérlete alá helyoztessék. Ezek vannak hi-
vatva oly férfiakkal, kik az iskolába családjok köréből jön-
nek, az oktatást a kijelelt elvek szerint kezelni, és egyszers-
mind körűkhez tartozik, hogy erkölcsös, szaktudós, szabad-

elvű tanférfiakról gondoskodjanak lehető tekintet nélkül a 
vallásfelekezetre. En tehát a többség javaslatához állok, mert 
abban védbástyát látok a középkori elvadulás, egyházi rab-
szolgaság ellen és palladiumát a tan- és lélekismeretszabad-
ságnak." Ezen ur annak bebizonyítására, mily csekély az, 
mire az ember az egyház alatti iskolákban taníttatik, felhozá 
azt is, hogy olvasni ugyan tanítják az embert, de a biblia-
olvasást az egyház megtiltja. Nagy bölcseség, de még nagyobb 
a tetszés-zaj a karzaton ! S a n g u s z k ó után, ki a kisebb-
ség mellett szólt, Herr von H o c k beszélt ; fölemlité, hogy ő 
40 év előtt lett katholikus, mit, ugy látszik, azért tartott 
szükségesnek megemliteni, hogy ekkép még nagyobb súlyt 
kölcsönözzen a törvény-javaslat melletti szavazatának és 
kirívóbb színbe állitsa az egyház elleni kifakadásait, mely 
bilincsekbe verte még az államhatalmat is. Az állam, mondá 
csak azon esetben adhatná át az egyháznak az iskola veze-
tését, ha az egyház a tanításra nézve a kor magaslatán állna. 
Ámde eleget tehet-o az egyház a mostani követelményeknek, 
lehetséges-e, hogy nevelési és tanítási módszerét most fen-
tartsa, tanit-e alaposan és a tudomány mostani követeléseire 

aló tekintettel ? Nem ! — M i t t r o w s z k y gróf tiltakozott 
az iskolának az egyháztól való elválasztása ellen és meg-
jegyzé, hogy Poroszországban, mely minta-államul tekinte-
tik az oktatásügyre nézve, a népiskolák vezérleté a papságra 
van bizva. Az iskola igen sokat haladott Austriában az ed-
digi vezérlet mellett is, és Németországban alig van állam, 
mely jobb népiskolákkal dicsekedhetnék, mint Austria. — 
A r n d t tanár beszéde méltó volt eddig kivivott nevéhez és 
hiven őrzött álláspontjához. A népiskolákban érezhető hiá-
nyok sem a concordatumnak, sem az iskolák eddigi vezérle-
tének nem róhatók föl, nagyrészt a tanitók nyomorult anyagi 
ellátása gátolta a jobb eredményeket, melyeket a szőnyegen 
forgó törvény javaslat sem fog egymaga eszközölni. Megle-
het, igy szólt, hogy ezen javaslatnak elfogadása szintoly örö-
möt fog kelteni, mint a civilházasságé, de bizonyos, hogy 
Bismark kabinetjében is nem csekély lesz az öröm, mert ez 
által Poroszország egy okkal többet nyer, hogy a kath. egyház 
védbástyájaul viselje magát, holott azelőtt a protestantismus 
védő hatalma gyanánt tünt föl. — T h u n Leo gróf Roki-
tanszkynak materialisticus nézpontjára nézve megjegyzé, 
hogy az következotesen keresztül vive tulajdonképen ennyit 
tesz : Ki a vallással az iskolából ! Fölemlité ezután a küzdel-
meket, melyek Francziaországban csak imént támadtak a 
nőnem nevelésének az oktatásügyi minister által támasztott 
kérdése fölött, mely ellen, minthogy a vallásos meggyőző-
déstől szintén el akarta választani az oktatást, az egész püs-
pöki kar , és minden öntudatos katholikus erélyesen tiltako 
zott, és egyszersmind hivatkozott Jules Simonnak ezen sza-
vaira : „Ma nem compromissumról van szó, hanem arról, 
hogy a hit és hitetlenség közt válaszszunk ; ez forog itt is 
fön. Ezen törvénynek szelleme oda irányul, hogy az eddigi 
keresztény iskolák felokezotlenekké változtassanak, és még 
az alapítványokat is, melyeken azok nyugosznak, az ily isko-
lák számára veszi igénybe, és ekkor a katholikusoknak azt 
mondandja: most már alapithattok magatoknak i skoláka t ! 
Ily felekezetien iskoláknak mindig az leend eredménye, 
hogy a fiatal ember teljes kétségeskedés állapotában jön ki 
az iskolából, minden meggyőződés nélkül, mi egy a hitet-
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ienséggel. A vallást az iskolából kiküszöbölni, és mégis azt 
hirdetni, hogy az keresztény iskola, ez nem becsületes eljá-
rás. A szülök világosittassanak föl, mit várhatnak ily isko-
lától. Szabadságot követelek tehát minden irányban. Ismer-
tessék el, hogy az illető iskolák kath. iskolák, és engedtessék 
meg, hogy a kath. egyház azokat kath. oktatásra szervez-
hesse, a mennyiben saját eszközei erre nézve elegendők. 

(Vége köv.) 1-k. 

TIHANY, mart. 28-án. A kath. egyháznak ama sok-
szoros, főleg korunkban különbféle alakban megújuló táma-
dásokkal szemben, kivivott diadalai, kétségtelenül igazolják, 
hogy alapköve megingathatlan, ugy hogy diadalérzettel kér-
dezhetjük a koronás prófétával : „Ha Isten velünk, k i elle-
nünk ?" Ezt igazolják ama gyakori megtérések is, melyek 

,' j.majd itt, majd ott ismétlődnek a hivők örömére és vigaszta-
lására ;. mert Krisztus vérrel szerzett földi országát azok so-
raiból gyarapitja, kik annak elbizakodottság- s vakságból 
ellenei. Ily vigasztaló gyarapodásnak örvendett Gyümölcs-
oltó Boldogasszony ünnepén kisded mvárosunk kath. egy-
háza is, midőn Baranyai Péter helybeli földmives, és hitvese 
Botka Róza, a malaszt sugalmai által tévelygéseik öntuda-
tára jutván, a helvét hitvallásról, molyet őseiktől öröklöttek, 
lemondottak,' és nt. Nóvák Ede h. plébános ur által egyedül 
iidvözitö apostoli vallásunk tanaiban kellőleg oktattatva, sz. 
mise alatt, evangélium után, a kottős ünnephez mért alkalmi 
szentbeszéd mellett, a katholika hitvallást kezeibe ünnepé-
lyesen letették, és az angyaloknak az ó-szövetségi manna 
által jelezett eledelében is részesittettek. Legyen áldott az 
Ur szont neve, ki őket imádandó titkos végzései szerint az 
igaz világosságra vezette, és kegyelme, mely fölébreszté és 
foganatosította is bennök a megtérés üdvös szándokát, erő-
sítse meg őket a jóban, hogy egykoron a jók jutalmában is 
részesüljenek ! 

pro exaltatione s. fidei, pace et quiete populi xni, augmento 
et statu S. R. Ecclesiae, te intrepidum exhibere debeas. 

Most a bibornökokon kívül a többi jelenlevő távozván, 
a consistorium titkossá alakult, melyben a pápa az uj bibor-
nokok ajkai lezárását eme szertartásos szavakkal jelölé : 
Claudimus vobis os, ut neque in consistoriis, neque in con-
gregationibus, aliisque functionibus sententiam vestram di-
cere valeatis. 

Következett az u j püspökök praeconisatiója. A quitói 
érseki székre : C l i e c a József ; az aneyrai érsekségre C a t-
t a n i Jakab, hágai internuiscius ; a c o n s t a n c e i püspök-
ségre in part. A n t h o n u Károly András a malinesi érsek 
segédpüspöke. 

A propaganda által tett kinevezések helyeseltettok. 
Ennek folytán az amerikai egyesült államokban L o u i s -
v i l l e i püspökké lett Mac-Closkey ; E r i é - i Miiller Tó-
biás, B u f f a 1 ó : Ryan Vincze, A d r o m e t t e in part. Gib-
bons Jacab baltimorei áldozár és helynök, C a s t a b a l l a 
in part. Lootens Lajos santfranciscói áldozár és ap. helynök ; 
E p i p h a n i a : in part. Mackebeuf János ap. helynök ; L i-
m i r a in part. Ravoux Ágost, mentanai ap. helynök, P e n -
t a c o m i a in part. De Sevanezza atya a kapuezinusok szer-
zetéből ; R o d i o p o 1 i s in part. Tosi Antal ferenczi atya, 
patuai helynök. 

Ezután következett az a jkak megnyitása. Aperimus 
vobis os, ut in consistorii congregationibus, aliisque functio-
nibus ecclesiasticis sententiam vestram dicere valeatis. ín 
n. P. F . et Sp S. 

Az érseki pallium a quitói, utrechti érsekeknek, és az 
e czélra kiváltsággal biró warmiai püspöknek adományoz-
tatott. Az uj bibornokok következő czimeket nyertek. Lu-
cián Bonaparte sz. Pudentiana, Gonella a „Minerváról" ne-
vezett sz. Mária, Barardi a Marcellin és Péter, Monaco La 
Valette a „Jeruzsálemről" nevezett szent kereszt, bibornok-
áldozári czimeit. Boromeo sz. Vitus és Modestus, Capalti S. 
Maria in Aquino czimet. 

A pápa távozása után a bibornokok a teremből a Six-
tinába menvén, „Te Deum"-ot énekeltek, és a testület dékánja 
a „Super creatos cardinales" imádságot mondotta el. Még 
egyszer üdvözültetvén társaik által az uj bibornokok köszö-
netük kifejezése miatt a pápa termeibe siettek, hogy innét 
már egész bíbornoki fényben térjenek vissza palotáikba. 

16-án délután négy órakor az u j bibornokok számos, 
közel 100 fogatú kísérettel az apostolok sírjához indultak 
ajtatosságuk végzésére, innét pedig a bibornok-dékán üd-
vözletére. Az uton a nép mindenütt örömteljes részvétének 
csalhatlan jeleit nyilvánitá, az est beálltával pedig az ünne-
pélyes fogadások (ricevimenti) történtek. 

LONDON, mart. A katholika hitrei visszatérés moz-
galma oly lendületet nyert, mely figyelmünket mindinkább 
fokozhatja. Dr. Colenso iratai, a legfőbb egyházi törvényszék 
fölmentő Ítélete, az anglikán püspökségnek a symbolum meg-
őrzése ügyébeni bevallott tehetetlensége ; a ritualisták min-
dennemű üldöztetései, ezek tekintendők a mindinkább sürü-
ebben fölmerülő megtérések okainak. Kétségenkivül ezekhez 
járul Istennek malasztja, a Szentlélek ott és akkor működvén 
ahol, és amikor Neki tetszik. 

ROMA, mart. 18-án. A nyilvános consistorium, mely-
ben a bibornokoknak a kalap nyújtatott, e hó 16-án tartatott 
a vaticani palotában. Kevéssel tiz előtt az uj egyházfejedel-
mek kíséretükkel, ki-ki három fogattal, Lucián berezeg 
négygyei az apostoli palotába érkeztek, és itt fölvévén mél-
tóságukat megillető öltönyeikot, a Sixtus-kápolnába mentek, 
és helyt foglaltak a bibornok-áldozári padokon. Nem sokára 
megjelentek a biboros testület többi tagjai, és az u j biborno-
koktól a szokásos esküt fogadták el. Ezalatt a pápa is a 
sedos gestatorian vitetvén, megérkezett a consistoriumi te-
rembe. A trónon helyt foglalván, az u j bibornokok egyen-
ként jöttek hozzá, előbb lábát, azután kezét csókolván, mire 
a pápa őket megölelte, miro helyeikre siettek vissza. 

Kevéssel ezután Ralit consistoriumi ügyvéd Istennek 
tiszteletreméltó szolgálója Rivier Mária boldoggá-avattatása 
ügyébon tartott szónoklatot, mire a pápa a promotor fidei 
küzbeszólása után válaszolt : „ad S. Rituum congregationem 
ut videat, ot referat. 

Most a pápa az u j bibornokok főjére egyenként a bí-
bornoki kalapot feltette : „Ad laudem omnipotentis Dei, et 
S. Sodis apostolicae ornamentum, accipe Galerum rubrum, 
insigne singulare dignitatis Cardinalatus, per quod designa-
tur, quod usque ad mortem et sanguinis effusionem inclusive, 
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East Grenstead-ban van egy protestáns nöizárda (puse-
ysta irányú,) mely az irgalmas szüzeinkhez hasonló szabá-
lyokkal bir, és melynek Anglia több részeiben fiokintézotei 
vannak, többek között Plimouth-ban és Hackney-ben London 
mellett. Ez utolsó zárda lelki igazgatója a Saint-albani rector 
Makonskie, ugyanaz, ki ritualista gyakorlatai miatt egyházi 
törvényszék elé idéztetvén, valószinüleg el fog Ítéltetni. Kép-
zelhetni ily vezérlet mellett a fölemelkedettség mily fokára 
juthat tak a szerzetesnők. A gyümölcs megéredt. Isten eszkö-
zül egy katholikus hölgyet választott, kinek a zárdában 
több barátnője volt, és ki ezekben helyzetök szabályos volta 
körül kételyeket támasztott. Makonskie ezeket eloszlatni 
iparkodott, azt állitván, hogy ha jelen helyzetükben nem 
találják föl leikök nyugalmát, nem találandják meg azt a 
katholikus egyházban sem. A jó szüzek meg akarták ezt gya-
korlatilag kisérteni, és azért a főnöknő három társnövel 
együtt Manning érsekhez jött, ki Vaughan atyával nekik 
conferencziákat tartott, melyeknek eredménye a főnöknő, és 
hat szerzetes társnő megtérése volt. Még egy szép vonással 
akar juk megtoldani az esemény elbeszélését. Egy gazdag 
puseysta, Ilinek házában laktak a megtértek, kijelentette, 
hogy a megtérés semmit som változtat helyzetökben, ezután 
is ingyen uirhatván a lakást. 

Ime tehát a Makonskie által vezetett lelkek eljutottak 
az igazság ismeretére, mig Makonskie a lelki atya megma-
radt a tévelyben, épen ugy, mint Dr. Pusey, ki IX-ik Pius 
szellemdus meggjegyzése szerént, hasonlit a haranghoz, mely 
hivja a hiveket a templomba, de maga be nem lép. 

A mult héten továbbá három anglikán pap tért vissza 
az egyház kebelébe, kettő közölök a Saint-George-in the 
East czimü puseysta plébánián szolgált. Megtérésük után régi 
hiveiket meglátogatták, hogy kifejtsék előttük megtérésök 
indokait, és felszóliták a példa követésére A szó nem maradt 
eredmény nélkül, miután 40—50 készül a kath. hitvallás 
letételére. 

De amit egy részen nyerünk, elvesztjük a másik olda-
lon, mert számos kath. gyermek neveltetik a protestáns val-
lásban. Ezen fenyegető körülményre hivta fel érsekünk hivei 
figyelmét az idei böjti körlevelében ajánlván alamizsnák gyűj-
tését kath. árvagyermekok megmentésére. Körülbelől ezerre 
lehet tenni évenként azon gyermekek számát, kiknek hitök 
veszélyben forog, miután protestáns dologházakba kerülnek, 
mint árvák. Es ez csak magában Londonban. Ezek közöl, 
mint Manning mondja, a törvényes reclamatio utján, erély-
lyel és kitartással talán 400-at vissza lehet követelni, de még 
akkor is marad vissza 600 ily árvagyermek, kiknek meg-
mentésére, bizván az igazságos ügyben, szólitja föl hiveit, 
emeli szavát a pásztor. 

Ugyanazon böjti pásztori iratban erősen kikel főpász-
torunk azon irányzat ellen, mely itt-ott az elemi tanításra 
vonatkozólag nyilvánul. Angliában mindeddig a confessio-
nalis rendszer dívik. Minden községnek meg vau tanodája, 
és a kormány azt segélyben részesiti, ha az alapo3 oktatásról 
meggyőződik. Egy kis száma az álmodozóknak mindezt 
meg szeretné változtatni, és úgynevezett nemzeti, állami, kö-

zös, vegyes tanodákat óhajtana, mint Irhonban, hol a minden 
vallás egyiránti tisztoletének ürügye alatt egyet sem tisztel-
nek. Ezen iskolarendszer képezi az irhoni katholikusok pa-
naszainak egyik pontját, a püspökök és papság soha sem 
szűntek meg ezen istennélküli tanoda ellen tiltakozni. Ta-
lán avval akar ják a bajt gyógyítani, ha a mi nyakunkra 
hozzák ? 

A mult dec. havában tartott nagy kath. meetingből 
pápa ő szentségéhez intézett hódolati feliratra a válasz meg-
érkezvén, közlését a lapokban most várjuk. 

VEGYESEK. 
— H a y n a l d Lajos kalocsai érsek ő exclja az elag-

gott vagy máskép munkaképtelenné vált uradalmi tisztek 
ugy özvegyeik és árváik jövőjét biztositó nyugdíjintézet meg-
alapításához 10,000 frttal kegyeskedvén járulni, e nagylel-
kűsége által az összes uradalmi tisztséget örök hálára kö-
telezte. 

- - F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő exclja a 
megyei kisegítő pénztár javára rendes illetékkép fölajánlott 
2000 frttal megkezdette az aláírást. Azonkívül az apanagy-
falusi plébániát rendkívüli módon 10,000 frt. összeggel meg-
alapította; végre a csikmindszenti iskolaházra 150 frtot ado-
mányozott. 

— Martius 31-én Nagy-Váradon megtartatott a kath. 
autonomia ügyében az értekezlet. Szép egyetértés uralkodott, 
melyet egyedül Gyalokay Antal ügyvéd ur zavart meg. Két 
fölirat határoztatott el ; egyik primás ő herczegségéhez, a 
másik a cultusminister ő excljhoz ; mindkettőben az autono-
mia mielőbbi életbeléptetése iránti sürgető kérés foglaltatik. 

— T i l l m a n n Mihály alesperos, muzslai plebanus, 
arany misés áldozár élete 74-ik évében aprilhó 1-én elhunyt 
az Urban ! Tisztelet, szeretet környezte őt munkás életében ; 
legyen áldott emléke ! 

— A Romában levő franczia katonák húsvéti ajtatos-
ságukat végzendők, a sz. Lajosról czimzett egyházban Lau-
rencot jezsuita-atya tartott számukra szent beszédeket ; vallá-
sosságuk hősiességökkel versenyez. 

— Gyümölcsoltó-Boldogosszony napján a szentatya a 
S. Maria supra Minerva templomban jelent meg. Osi szokás 
szerént a mise után ekkor a pápa és a bibornokok nevezetes 
kegyadománynyal járulnak a jóviseletü romai leányzók ki-
házasitási hozományához. Mult évben az e végre alakult tár-
sulat, melynek főhelye a nevezett templommal van össze-
kötve, 27,468 scudit osztott k i ; most ezen ünnepély alkalmá-
val 12-en részesültek ily adományban. 

— Azon ünnepélyek, melyekkel a romaiak a pápa visz-
szajöttét szokták évenkint megülni, mivel ez évben apr. 12-ére 
husvétnapja esik, 16-ra vannak áttéve. 

— A lakonicus rövidség Amerikában is előfordul. Két 
fitestvér találkozván Cincinnatiban, a gazdaságra vonatko-
zólag kérdi az egyik : Kié volt ezelőtt birtokod ? és feleié a 
másik: Mogg's (azaz Mogg-é;) Minő a föld? „Bogs" (mocsá-
ros ;)és a levegő ? „Fogs" (ködös ;) van benne marha-tenyész-
tésed ? „Hogs" (sertés;) miből épitettecl házadat? „Logs" 
(tuskók;) vannak-e szomszédid ? ,,Frogs" (békák.) Ha va-
laki látván az egyház megtámadtatását, a mindenfelől reánk 
rohanó méltatlankodást kérdezné, miben van reményünk? 
mi is röviden felelhetnek : Crux ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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A káté és katekizálás. 
ív. 

( V é g 6 

Ha a fönebbiekbenazFmondottam, hogy „min-
den Káté jó :" azt a lényeges hitelvekre való vonat-
kozáson kivül, még azon tekintetből is mondottam, 
miszerént nincs oly hiányos Káté, melyet a kateki-
zálás vagyis hitelemzés ki nem egészíthetne. Itt nyi-

•lik meg a hittanitó tevékenységének mezeje: és va-
'lamint a Káté szerkesztésében az egység, ugy a 
hitelemzés mesterségében a szabadság, kell, hogy 
irányadó legyen: „in dubiis libertás." 

Valamint tehát a hitelemző — a Kátéhoz, mint 
tankönyvhöz rendesen kötve van, ugy, hogy az ab-
ban követett felosztás- és tárgyrendtől eltérnie nem 
szabad: mert különben a Káté-egység eszméjének 
nincs értelme ; ugy a Káté tárgyainak magyarázatá-
ban, felvilágositásában, elemezésében, szivélyesitésé-
ben, kedélyesitésében, az ő dolga: megkivántató 
anyagot szerezni. 

Valamint pedig a Káté, mint, szorosan vett tan-
könyv meghatározása, egyedül az egyházi felsőség 
gondjának tárgya lehet : ugy nem hiányoztak kez-
dettől fogva az egyházban a legtekintélyesb férfiak, 
kik feladatul tűzték magoknak, nemcsak hitelemző 
szabályokat, — hanem ezen szabályok gyakorlati 
alkalmazásának kézikönyveit, az az oly segédköny-
veket kiadni, melyek nemcsak a templomi, de az 
oskolai katechesisek kész példányait szolgáltatják a 
kezdő katecheták kezébe. Bizonyára nem csak az 
egyháznak, de különösen a liitelemzési tisztnek válik 
legnagyobb diszére, hogy sz. Ágostontól kezdve, ko-
runk Ágostonáig a hires Gruber Ágoston salzburgi 
érsekig első rendű főpapok nem tartották méltóságuk 
alulinak papjaikat maguk körül gyűjteni, és azoknak 

hitelemzési szabályokat, és egyszersmind mindjárt a 
gyermekek közt azoknak miképeni gyakorlatba vé-
telét ön személyökben megmutatni. E jeles munka, 
melyet már nyelvünkön is birunk, úgyszintén Hy-
bernicus afféle „Flores Doctorum," valamint „Exem-
pla Biblica," továbbá: „Goldgrube" czimü munkák, 
azután Schmidt Cliristóf „Ifjúsági iratai" annak 
gyönyörü.&zivélyqsség^l ecsetelt inkább, mint irott 
. ,Bibliai ." mely Bréisgaui Freiburgban a jezsuiták 
által, sainte beszélő képek" aczélmetszetével kisérve 
franczspnyelvre fordíttatott, — mind oly források, 
melyekből a hitelemző fürge méh gyanánt szedeged-
heti össze a legvarázslóbb katechetikai anyagot. Ily-
szerü, — s dicsérettel, fölemlitendő munkát birunk 
Mendlich Ágostontól, ki a fön-dicsért két Ágoston-
nak nevét is, érdemeit is utánozza dus tartalmú „Ka-
fntissmus magyaráza táéban . 

Mind ezen jeleseknek nézete összpontosulni lát-
szik abban, hogyT a positiv ker. kath. hittant törté-
nelmi alapra kell a hitelemzőnek állitani. Innét szár-
mazott az ugy nevezett „bibliai katechizmus," mely-
nek példáját a hires Fleurynek ebbeli munkája ál-
lítja elénkbe. Ilyen volna ama vallástanítás is, 
melyet az esztergomi t. Kátébizottmány működése 
alkalmából e becses lapban az első elemi osztály 
számára olvastunk ajánlva. Ez t. i. nem a Káték — 
hanem a Kátémagyarázat, vagyis a hitelemzői se-
gédkönyvek sorába tartozik. Ilyen a fönebb említett 
Schusterféle Káté, mely ép ugy, mint a t. esztergomi 
tudósító véli, — egyes bibliai történeteket beszélget 
el a kisdedeknek: mint pl. a világteremtése; az an-
gyalok bukása; az ember teremtése; a paradicsom; 
az isten parancsa; az első vétek; ennek büntetése; a 
testvérgyilkos; Noé; egy üdvözítő igérése; Mária 
üdvözöltetése: Jézus szegény születése; az angyalok 
éneke ; a pásztorok, a három királyok a jászolynál : 
a sz. család bujdosása ; a 12 éves Jézus, Jézus né-
hány parancsa ; a felebarát és ellenség szeretete ; 
Jézus imádkozni tanít ; a „mi atyánk :" Jézus minden 
embert szeret ; néhány gyógycsudái ; Jézus szenve-
dése, halála, menybenetele ; a szent Lélek ; az egyház ; 
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a szent Háromság; a keresztvetés; a menny és po-
kol; Isten a mi kezdetünk és végünk. 

Ezek volnának ime ama történelmi Káté főpont-
jai. De igen tévedne, ki azt hinné, hogy ezek bár-
mely szakavatott irónak véleménye szerint is min-
den tüzetes hit- és erkölcstanok, tehát Káté nélkül, 
csupán elbeszélve volnának tanitandók. Olvassa bárki 
akár Schusternek Freiburgban, akár az ezt idéző 
Kellnernek „Volksschulkunde" czimü, Essenben ki-
jött munkáját, (p. 182.183. sk.) meg fogja látni, mily 
könnyű és gyönyörű választással vannak a bibliai 
beszélyek mellé illesztve a szépen megfelelő hit és 
erkölcsi igazságok. 

Igy Írásban kidolgozva a fönebbi történetsort 
magam is igen jó sikerrel használom ; de nem Káté 
nélkül, hanem a Kátéval párositva. És ezen párositó 
modort kath. hitelcmzőnek sem a második, sem sem-
miféle elemi osztályban mellőzni nem lehet: hanem 
csak a Káté bősége szerint bőviteni. 

Atalában pedig a teljes vallástanitásnak, cse-
kély nézetem szerint, három tényezője van: első és 
az alap : a biblia ; erre épittetik a második, a Káté-
nak hit- vagy erkölcstana ; a harmadik : a Lyturgika 
vagyis szertan. Valamint a bibliai tény alapvilágot 
nyúj t a hit- és erkölcstannak: ugy az a Lyturgikát 
és ez viszont a hit- és erkölcstanra visszalövelli » 
világitó és melegitő sugarát: a hol azután, mint pl. 
Krisztus megtestülése, — születésénél a háromféle 
misének értelmezése a három evangeliomból, szintén 
az elemi oskolákra előirt evangeliom magyarázatát 
is szépen lehetővé teszi : minthogy az evangeliom ugy 
is nálunk a lyturgia része. 

A vallás-oktatásnak, a most emiitett három té-
nyező szerinti kidolgozásában a fő és legnehezebb 
dolog minden egyes Káté-igazságnak megfelelő bi-
bliai t s szertartási rokontárgyat föltalálni. Pl. te-
gyük föl hittanul : „Mi a ker. kath. anyaszentegyház ?" 
Ennek történelmi alapja : az apostolok elküldése az 
egész világra Krisztus által; a keresztény név ere-
dete ; a zsidók és pogányok megtérése a föld minden 
részén. Erre jön a hit tan: az egyház fogalmának, 
jegyeinek fejtegetése. Erre jön a Lyturgika : a szel-
lemi egyháznak összehasonlítása a kőegyházzal, 
mindkettőnek a mennyországgal: innét az egyház 
éneke: „Coelestis urbs Jerusalem,beata pacis visio." 
Innét a mennyei jegyesre Krisztusra : hogyan egye-
sül velünk, az egyházzal Krisztus ? Hogyan az oltári 
szentségben? Hogyan a sz. misében? Innét a mise-
ének komuniokor: „Uram nem vagyok méltó" stb. 
töltsd be hő vágyómat, te lelki vőlegény" stb. stb. 

I ly módon, a ki az egész „Katekizmus magya-
r á z a t á é t ki dolgozná: t. i. nem egy sereg anyagot 
összevissza-halmozva minden hit- és erkölcstannál : 
hanem tüzetesen mindenik mellett elé egy bibliai, há-
tul egy szertartási szakaszt szorosan odafüzve : az 
nagy szolgálatot tenne a vallástanítás érdekének, 
mert felhasználhatná a „Katholicismus szépségét," 
melyet a hires Himioben, „Die Schönheit der katho-
lischen Kirche in ihren äusseren Gebräuchen" czimü 
munkájában oly lélek-emelőleg rajzolva birunk, és 
igy segédkezet nyújtana a hitelemzőknek arra, hogy 
a gyermekeket bevezessék, — a gyermekeknek pe-
dig, hogy magukat beleéljék az igazi ker. kath. 
érzelem világába. 

Kitetszik ezekből, hogy a hitelemzési jelölte-
ket nem hosszas, elvont, ész- és lélektani elméletek-
kel kell fárasztani, melyeknek tüzetes fejtegetése a 
bölcsészet körébe tartozik : hanem gyakorlati előadá-
sokkal és dolgozatokkal kell foglalkodtatni. Jók, 
hasznosak, és szépek ama lélek- és észtani ismeretek : 
de még a hitelemzés tanárában sem szükségesek. — 
A hitelemzés tanárának elméletileg is ugyan tudós, 
de leginkább gyakorlatilag képzett és ügyes hitelem-
zőnek kell lenni. — A hitelemzőt, valamint minden 
tanárt, a ki egy kis haszonvelietőségre igényt for-
mál magának, — nemcsak ön maga, — hanem a 
tanonczok is képezik. — Be kell vinni a növendék 
papot az elemi tanodába, és ott kell néki röviden 
megmagyarázni, mi az a „intuitus," „conceptus," 
„judicium," „propositio," „ratiocinium," „idea," 
„concret," „abstract," „reflex" fogalom: mi az a 
„historica," „Socratica," „catechetica," „analytica," 
„synthetica," „acroamatica" „erotematica" „heuris-
tica" „symbolica metliodus," vagy tanmodor : mi az 
az „idioma cateclieticum" vagy „sermo puerilis?" 
mikor kell a folyóbeszéd közben és minő módon a 
gyermeket kérdezni? és mindjárt a gyermekekhez 
intézett előadással kell megmutatni : mit, hol és ho-
gyan kell használni. Igy van a dolog a Conciokkal, 
vagyis egyházi szónoklatokkal. — A kath. egyház 
élő tanintézet: ebben mindennek, élet- és szellemnek 
kell lenni : a betű-hüvelynek a lehető kevés és rövid 
szerepet kell hagyni. Maga édes Üdvözítőnk intett 
erre bennünket, midőn szent testéről, mely az egy-
ház is mondta : „Verba, quae ego loquor vobis, Spi-
ritus et Vita Sunt." Bacsák Imre, 

esperes-plébános. 
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Tárkányi Béla székfoglalása 
a Kisfaludy-társaság mart . 24-ki ülésében. *) 

(Vége.) 

„A költészet legszebb virágai a síroknál teremnek, ott, 
hol a megsemmisüléstől iszonyodó lélek közelebb áll az örök-
kévalósághoz. Gyermekének hideg teteme, mint letört s her-
vadó virágszál fölött kesereg a szerető anya ; csak az enyhiti 
fájdalmát, hogy gyermekét újra láthatni hiszi és reményli az 
örökkévalóságban. . . Igen de az anyai fájdalom költészeté-
nek csak az által van valódi vigasztaló értelme, mert Isten-
nek tartja azt, ki a náimi özvegy fiát halottaiból feltámasz-
totta, s kinok keresztjét könyezve tűzi kisdede sirhalmára. 
— Jóbarátjától búcsúzik a jó barát . . . örökre, nem örökre 
. . . csak a viszonlátásig egy jobb világban. A költeménynek, 
mely azt kifejezi, csak az által van reményt és enyhetadó 
tartalma, mert Istennek tar t ja azt, ki barátja, a negyednapos 
halott Lázár sírjánál könyezett, s őt a sirból elészólitotta. — 
Lelkesedéssel ontja vérét hazájáért a derék hős ; teste leros-
kad, de bizalommal emeli föl szemeit az égre, áldást kérve 
hazájára, melyért áldozat lőn. Mi ad ily csendes megnyugvást 
az elesett harezosnak ? mi ad vigasztaló valóságot az ezt 
tárgyazó költészetnek '? nein egyéb, mint az erős hit annak 
istenségében, ki Jeruzsálemhez közeledvén szenvedéso előtt, 
hazája sorsát megsiratta. — Avagy a bitófán a szent ügyért 
szenvedett halált mi menti meg a gyalázattól, sőt azt mi 
dicsőiti meg tettben ugy, mint költészetben ? bizonyára nem 
egyéb, mint a rendithetlen hit annak istenségében, ki a Gol-
gotha keresztfáján a kínt és gyalázatot megdicsőitve, a halál 
hatalmát halálával megrontva,*) áldozat lőn az emberiségért ; 
kiről az evangeliom mondja : hogy ugyanazon jellel fog 
eljőni világitéletre . . . . mit a költő igy fejez ki a zsarnokok 
rettentésére : 

Van biró a felhők felett, 
All a villámos ég. 

„Nem fűzöm tovább ez eszmét és meggyőződésem et; 

hanem azt állitom: hogy valamint civilisatiónk alapja a 
kereszténység, mely a Messiás istenségében való hit nélkül 
hiu mythos : — ugy másrészről az ezt tagadó daemoni ke-
vélység nemcsak milliók hitéletét és kedélyét rontja meg és 
fosztja ki a legdrágább kincstől, a megnyugvástól, hanem, 
mint mondám, költészetünket is megfosztja magvától, tartal-
mától . . . ugy, hogy az európai költészet jelen hanyatlásának 
egyik okául lehet tartani a Messiás istenséget tagadó destructiv 
véleményt, mely minél tovább terjed annál tovább terjeszti 
romlását a költészetben is, — pedig erre mig csak sziv lesz, a 
szívnek mindig szüksége lesz. 

„Még egy adatot idézek K l o p s t o c k r ó l , mely szo-
rosan véve, nem tartozik épen ide, azonban, mint a külföldön 
járó utas, lia kedves hazájára vonatkozó valami dolgot talál, 
bár utja czélján kivül esik, mégis figyelemre méltatja, ugy 
vagyok én is ez adattal. 

„Tudva van, hogy K l o p s t o c k egyiko volt azon 
lelkes hazafiaknak, kik a-germán földön a tudományosságot 

*) Qui mortem nostram moriendo destrnxit, ot vitám re urgendo 
reparavit . „Praefat , pasch." 

saját nyelvökön előmozdítani, kifejteni minden módon töre-
kedtek. Ezek óhajtása először a porosz II . F r i d r i k b e veté 
bizodalmát ; de miután látták, hogy ez inkább a franczia 
irodalmat kegyeli, s a németet, mint mostoha gyermeket mel-
lőzi: II. J ó z s e f császárhoz fordultak egy német tudomá-
nyos akadémia megalapítása végett. Csak a logközelebbi 
években fedeztettek föl Klopstocknak ez ügyre vonatkozó 
levelei, ezek között egy, magához II. József császárhoz intézve, 
melyből egy jellemző töredéket van szerencsém itt közleni : 

„Még egy óhajtásom vagyon, s ez az, hogy császári 
Fölségedet ne fáraszszam tovább a tudományok nagy hasz-
nának előterjesztésével. Most csak azt érintem, hogy a „tudo-
mányok mélyebben átvizsgálva s bővebben kimerítve, a vallást 
szivünkben megerősítik." Vallási tekintetben most szomorú 
kilátás van Francziaországban és Angliában. Midőn itt Né-
metországra gondolok, igen erősen érzem, mennyire szeretem 
hazámat. Hanem sok reményem van, hogy Isten azt meg 
fogja őrzeni. 

„E reményem azon oknál fogva is van, mert Fölségedre 
nézve nem tartok attól, hogy valaha eltávozzék az örökké-
valóság religiójától, bármennyire sziszegjék is ezt azok nyel-
vei, kik csak haláluk után tudják meg, hogy halhatatlanok. 
S ettől azon oknál fogva sem tartok, mert tudom, minő anyja 
van Önnek, és, hogy ez az anya, (kiről egykor a történelem 
hangosan fogja hirdetni azt, mi az én számban hizelgésnek 
látszanék, ennek pedig még látszatát is gyűlölöm), hogy ez az 
anya egyike a szeretetre leg méltóbbaknak ; és mert hiszom, 
hogy az isteni Gondviselés Önre már akkor kegyelemmel 
tekintett le, mikor Önt Pozsonyban drága kedves anyja az 
oltár előtt karjain tartotta, s Magyarország főemberei fegy-
vereiket villogtaták és könyeiket hullatták. Kópénhága dec. 
31. 1768. F . G. Klopstock.**) 

„Ez azon morzsa, melyet, mint nemes önfeláldozással 
teljes hazai történetünknek egyik szép példájára vonatkozót 
annál örömestebb vettem fel és hozok itt elé, mert az is egyik 
kövecskéje volt azon alapnak, melyre K l o p s t o c k remé-
nyét építette. 

„Azonban a nemeslelkü s hazájáért és a tudományos-
ságért lángoló költőnek a császár vallásosságára és tudo-
mányszeretetére épített szép reménye nom valósult, II. J ó -

**) leli habo noch einen Wunsch , und dieser ist, Ew. kaiserliche 
Majestät nicht von dem Umfange, welchen der Nutzen der Wissenschaf-
ten hat, Unterhalten zu dürfen. Jetzt, borüliro ich nur, dass sie t iefer 
durchforscht, u . mit vollen Zügen getrunken, die Religion in unserm Her-
zen bofostigen. l u Betracht der Religion ist j e tz t eine trübe Aussicht 
nach Frankre ich u. Engolland hin. Wenn ich hier an Deutschland denke, 
so fühle ich am stärksten, wie ich mein Vaterland liebe. Aber ich habe viel 
Hoffnung, dass Gott es schützen werde. 

Ich habe sie. aueh aus dor Ursache, weil ich von Ew. kaiserlichen 
Majestät nicht fürchte , dass sie sich jemals von der Religion der Ewigkeit, 
entfernen würden; wie weit auch d ieZunge derer umherzische,die erst nach 
ihrem Tode wissen werden, dass sie unsterblich sind. Und ich fürchte dies 
auch desswogeii nicht, weil ich weis, was für eine Mutter sie habon, und 
dass diese Mutter (von Ihr. wird einst die Geschichte laut sagen, was in 
meinem Mundo Schineihelei scheinen könnte; und die hass ich bis auf ihren 
Schein) diese Mut te r eine dor geliebtosten ist ; und weil ich glaube, dass 
die Vorsehung Gottes schon damals mit Gnade auf Sie herabgesehen habe , 
als Sie in Prossburg Ihre von ihr geschützte Mutter vor dem Altare auf 
ihren Armen hielt, und Ungarns F ü r s t e n die Waffen bewogton, und die 
Thränen hinstürzen liessen. Kopenhagen d. 31. Decemb. 1768. Frid. Got t l . 
Klopstock. Oesterr . Rev. 1867. XII . Heft . 
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z s e f császár azon vasakaratánál fogva, mint a tényeket 
simitó történetírók mondják, — igaz néven pedig, azon zsar-
noki hajlamánál fogva, melylyel egy nemzet sok százados 
alkotmányát söt nyelvét is saját terveinek keretébe akarta 
egy tollvonással szoritani, — egyiknek sem adott lendületet ; 
s nemhogy a tudományoknak különösen akadémiát alapított 
volna, (mint Klopstock jóhiszemben reményiette), hanem a 
tudománynak az ő császári birodalmában szertelevő apróbb 
menhelyeit — a kolostorokat is prédára ereszté ; melyeknek 
zsibvásárra korült. s esetleg megmentett némely becses rom-
jait kegyelettel őrzik muzeumunk és könyvtáraink. 

„Épen száz év előtt irta Klopstock József császárhoz 
megbiusult reményű szép levelét. Hosszú száz év után ujitsuk 
meg a nemeslelkü hazafi és költő emlékezetét egy pár töre-
dék felolvasásával az ő halhatatlan „Messiásából." 

Ezt T á r k á n y i Béla nevezett remekműből a gyö-
nyörű hexameterekben fordított bevezetés, a frigyeskü, a 
Messiás ellen és mellett a zsidó főtanácsban tartott beszédek 
élénk elszavalásával teljesítvén, a jelenvolt műértők teljes 
méltánylása mellett fejezé be érdekes előadását. 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után. — 

(Folyt.) 

A rokonságok, melyek eleinte a földrajz és történelem 
által egyes különvált nyelvekben ingatagul észleltettek, ekkor 
kezdenek határozott és bizonyos alakot ölteni. Ugy találták, 
hogy a legkiterjedtebb tartományok és népcsoportok közt, 
melyekben semmi más fürkészet nem talált viszonyt, igen 
fontos és uj nyelvösszeköttetések tűnnek föl azok összevetése 
által ; ugy találták, hogy a teuton tájszavak jelentékeny 
fényt nyernek a perzsanyelvtől ; hogy a latin föltűnő össze-
függésben áll az orosz és más szláv nyelvekkel ; hogy a lu vég-
zetü görög igék elméletének nincs érteménye, ha paralellis-
musaik az ind és sanskrit nyelvtanokban figyelembe nem 
vétetnek. Szóval fényesen bebizonyult, hogy maga egy nyelv, 
a szó teljes érteményében — Europa és Ázsia nagy részére 
terjeszkedik ki, és hogy Ceylontól széles égöv alatt Irhonig 
áradván szét, oly népeket lánczol össze, kiknek vallásaik 
egymástól a legelütőbbek, intézményeik a legellentétesebbek 
s kik közt arczszin- és alakra semmi hasonlóság nem mutat-
kozik.Ezen nyelv, inkább nyelvcsalád indo-german, vagy 
indo-europai nevet kapott. Miután e család ránk nézve igen 
érdekes és a legmiveltebb, azért hosszasabban fogom leirni, 
néhány észrevételt tevén a többi nyelvcsaládokra is. Ennek 
történelme világosan láthatóvá teszi előttünk, hogy miként 
javitja meg mindig jobban és jobban minden u j nyomozás a 
veszélyes törekvéseket, melyek tanulmányunk első korszakai-
ban ütötték föl fejeiket. 

Legjelentékenyebb tagjai e családnak: a sanskrit, India 
ó és sz. nyelve-, a régi és uj perzsa, mely hajdan tatár-fajnak 
tekintetett ; a teuton, különféle dialectusaival együtt ; a szláv, 
görög és latin számos kinövéseikkel ; ide kell még csatolni a 
czelta dialectusokat is. E felsorolásban csak azon nyelvek 
vannak érintve, melyek kezdettől óta e szövetség neméhez 
számittatának. A néprajzi földképre tekintve, első szempil-
lantásra láthatni a földrészt, melyen e szövetség átvonul, 

vagyis egész Európát, kivévén azon helyeit, melyeken a baka 
és finn-nyelvcsaládok divnak, ez utóbbihoz tartozó magyarral 
együtt; Európából átterjed Dél-Ázsia nagy részére, ittott 
elszigetelt csoportok által szakasztva meg. Unalmas lenne 
mindazon Írókat megemliteni, kik azt vitatták, hogy mind-
ezen nyelvek rokonok, söt egy család tagjai. Elég lesz csak 
a modort ismertetni, melyet követtek és az eredményeket, 
melyekre jutottak. 

Az első ezen modorban az, melyről már gyakran beszél-
tem, t. i. a különböző nyelvek szavainak összevetése. A sza-
vak, melyeket igy különböző nyelvekben hasonlónak találtak, 
nem olyanok, melyek többé kevésbbé ujabb relatiok által 
lehettek közössé ; ellenkezőleg a nyelvnek első és legegysze-
rűbb elemeit fejezik ki, azon főfogalmakat t. i. melyek már 
az eredetiben megvoltak s talán soha nem változott elneve-
zésök. Hogy mellőzzem azokat, melyeket sok megjegyzéssel 
kellene kisérnünk, midőn a következő szavakat kiejtem : 
pader, mader, sunu, dokter, brader, mand, vidhava vagy ju-
van, könnyen gondolhatja az olvasó, hogy azok valamely 
európai nyelv szavai ; pedig tulajdonkép sanskrit vagy per-
zsák. Nézzünk még egykét egyszerű szót : asthi(gör. oorovr), 
lat. os ! denta, (dens) ; eyumen en zend, (angol, the eye, francz. 
l'oeil) szem ; brouwa (ném. braue, ang. eye-brow) szemöld ; 
nasa (the nose) orr ; lib (ném. Lippen, ang. a lip) ajak ; ka ru 
(gör. XSIQ) kar, kéz ; genu, ped, gela (gelu a latinb.), agni 
(ignis), dhara (terra), nau (navis, vccvg), sarpam (serpens) . . stb. 
Azt képzelhetnéd könnyen, hogy szomszéd nyelvek szavait 
olvasod, pedig ezek ázsiai nyelveken vannak, melyeket fön-
nebb megnevezők. 

De ezen szóazonosságok nem leendettek elegendő bizo-
nyíték sok bölcsésznek, hacsak a sokkal fontosabb nyelvtani 
szerkezet összevetése által nem támogattatilc vala. 

Bopp volt az első 1816-ban, ki szabatossággal vizsgálta 
meg e dolgot, részletes és lángészről tanúskodó elemzése által 
a sanskritnak, melyet egybevetett ezen nyelvcsalád többi 
tagjainak igeragozási rendszerével, csaknem minden kételyt 
eloszlatott ősi és benső rokonságukat illetőleg.1) 

A sanskrit névmások elemzése által, minden más nyelv 
névmásainak rendhagyása kitisztáztatott ; a főnév, mely a 
latinban két nemhez tartozó töredékből áll, itt mindkettőt 
saját szabályozott alakjában leli föl, a görög igehajlitások, 
(a középigék bonyolult gépezetükkel, előragjaikkal és meg-
kettőzéseikkel), itt többféleképen előfordulnak. A mi nyel-
vünkre2) is világot vet néha e nyelvcsalád elágazó tagjainak 
tannlmányozása. Mert pl. hol találjuk föl gyökét a középfokú 
betternek (jobb) ? Bizonyosan nem az alapfok good-ban, sem 
a teuton dialectusokban, hol szintén ily rendhagyás uralg. 
De e perzsa középfok : behter csaknem olyan, mint a mienk, 
ugyanazt jelenti és szabályszerűen származik a beh (bon-us) 
alapfokból ; igy vagyunk a badtar (roszabb) középfokkal is, 
mely a bad alapfokból származik. 

Miután e két nyelvet igy összekötém, nem állhatom 
meg, hogy meglepetésemet ne fejezzem ki azon észrevételek 
fölött, melyeket Kennedy ezredes becses müve tesz. O a többi 
közt azt mondja : „hogy a perzsa nyelv legegyszerűbb vizs-

' ) F ranz Bopp, „Über das Conjugations-System der Sanskr i t -
Sprache. F rankf . 1816. 

*) T . i. az angol nyelvre. (Forditó.) 
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gálata is azt mutatja, miszercnt gyökeresen különbözik a 
némettől. A német és perzsa tehát sem szavak, sem nyelvtani 
szerkezet tekintetében nem hasonlók egymáshoz." Nem fog-
hatom meg, hogyan lehet tagadni Bopp müvének olvasása 
után, még kevésbbé e két nyelv tanulmányozása után — azok 
nyelvtani rokonságát. Egyszersmind meg kell jegyeznem, 
hogy e két nyelv közti szabályszerű hasonlóság belátása vé-
gett, nom a mostani állapotában kell a németet tekinteni, 
hanem vizsgálat alá venni régi formáit, ugy miként Grimm, 
a bámulandó nyelvtanár előadja ezt. Ott lát juk pl. az ö nyelv-
tanában a főnév alakjait benső viszonynyal a perzsa igehaj -
litásra. De ezen állítás mellett, a tudós szerző több, mint 
hatvan lapon ad egy kielégítő ezáfolatot, midőn mondja, 
hogy ezenkivül meg kell jegyezni, miszerint a nyelvek, me-
lyekben sanskrit szavak foglaltatnak, ezek: görög, latin, 
perzsa, góth és India belföldi dialectusai. Két nyelvnek elis-
mert rokonsága egy harmadikkal, a rokonság, mely azokat 
azon családba sorozza, melynek törzse e harmadik bizonyára 
azt mutatja, hogy kölcsönös összeköttetés van mindegyik közt. 

Kennedy más helyen tagadni látszik a sanskrit és per-
zsa nyelvtanok közti rokonságot is (187. 1.), sőt azon lapon, 
melyet idéztem, a szlávot is kizárja e családból, habár ennek 
jogai ma már világszerte el vannak ismerve. Valóban sajon-
nal kell látni ez érdekes mü folyamában, hogy szerző mily 
kevés igazsággal volt elődeinek érdeme iránt . . . 

Még a malay(hogy általános elnevezést használjak)nyelv-
ről kell valamit mondanom, mely a népleirásban hasonló ered-
ményt vivott ki ahoz, melyet első nyomozásinkban észlelénk. 
Marsden és Crawfurd szerént e nyelvet inkább polynesi név 
illeti, mert a tulajdonképi malay csak egy dialectussal bir, 
és az ind-szigettenger f rank nyelvének is neveztethetik. Mind-
azon nyelvekben, melyek e csoportot alkotják, nagy hajlan-
dóság vehető észre az egytagú alakzathoz s minden hajlit-
hatlansághoz ; e jelleg szomszédcsoportjába sorozza őket a 
Gangosén túli nyelveknek. Igy nyilatkozik rólok Leyden 
tudor is. Ugylátszik — mondja ő — hogy a continens nyelvei, 
melyek közönségesen indo-khinaiaknak neveztetnek, eredeti 
szerkezetökben tisztán egytaguak, miként a khinai nyelvek, 
vagy legalább olyképen tartoznak e családhoz, hogy erősen 
föl kell tételeznünk, miszerint a kevés számú eredeti több-
tagú szók, melyek bennök előfordulnak, közvetlenül a pali-
ból származtak, vagy hogy az egytagú szók kapcsoltattak 
össze. E nyelvek ép oly csodálatosképen változatosak az 
ékezetek által, mint a Chinában beszélt nyelvek.3) Ezek közé 
számitja a bugis-t, jáva-it, malay-it, tagalá-t batlá-t és má-
sokat, melyek nemcsak egyes szókra nézve, de nyelvtani 
mondatokra is hasonlitanak egymáshoz. (200 1.) Crawfurd, 
sokkal szűkebb korlátok közé szorítván észrevételeit, szintén 
igy vélekedik. E tudós szintén oly nagy hasonlóságot vett 
észre az ind-Archipel nyelveinek szavai és szerkezete közt, 
hogy habozás nélkül egy családba sorozza őket.4) Marsden 
még merészebb s e csoport határait még messzebb terjeszti. 
A malay-in kivül — mondja — még sok szumatrai nyelv van, 
melyek nemcsak látható rokonsággal bírnak, de azon nyelv-
hez is tartoznak, mely a keleti tenger minden szigetén uralg, 

:t) „Az indo-khinai nemzetok nyelvéről és irodalmáról." X. k. 162. 1. 
4) „History of the Indian Archipelago. Edimb. 1820. 

kezdve Madagascartól a Cock kapitány általi fölfedezések 
legszélsőbb pontjáig, s mely nagyobb térségen ágazik el, mint 
hajdan a romai, vagy bármely más nyelv. . . íme itt is egy 
megmérhetlen nyelvcsalád, mely a földteke nagy részén honos, 
oly nyelveket foglalván magában, melyek néhány évvel ezelőtt 
még egymástól egészen függetleneknek tekintettek; és — 
habár én a két Gangesen túlit és malayit, mint egészen kü-
lönbözőket, elválasztottam egymástól — mégis úgy lehet, 
hogy lehetne köztök rokonságot fölfedezni. 

Hiszem, hogy az ujabb néprajz ezen első elhatárzó lé-
pése rendkivül érdekli a figyelmes olvasót, ha tekinti azt az 
ember östörténetéhezi viszonyaiban.Most már nem hoz zavarba 
többé bennünket a nyelvek sokasága; bizonyos számú széles 
csoportokra osztottuk immár őket, melyeknek mindegyikéhez 
több nyelv tartozik, melyek közt ezelőtt semmi összefüggést 
nem hittek s mindegyik, ugy szólván, egy emberi családot 
képvisel egyetlen ősi nyelv birtokában. Minden ezutáni lépés 
láthatólag bizonyitja ezt s oda irányúi, hogy eloszlassa min-
den látszatát a nyelvek száma s a szétszóratás történelme közt 
levő ellenmondásnak. Mert ezennel megmutatom, hogy a leg-
újabb fürkészetek elenyésztették a nyelvek egymástóli függet-
lenségének szinozetét s azokat a már ismert családokba soroz-
ták, vagy legalább bebizonyiták a távolesö nyelvek rokonsá-
gát. Pl. Maltebrun — 1812 — föltevé, hogy az ind-europai 
család egész a Kaukáz vidékéig kiterjed azon nyelvekben, 
melyeket itt beszélnek, minők : a géorgi és örmény, mely 
nyelvek itt — úgymond — egy családhoz vagy csoporthoz 
tartoznak bizonyos részben 5). De Klaproth a Kaukázoni uta-
zásában megmódositá ez állitást, mert bebizonyitá, vagy leg-
alább nagyon hihetővé tette, hogy egy nagy osztály — osse-
tek vagy alánok — nyelve az ind-europai nyelvcsaládhoz 
tartozik 6). Schlegel Frigyes eleinte úgy tekinté az örményt, 
mint közvetitő nyelvet, mely a csoport ágai közt csapong ide-
oda, de mely inkább bele vau olvadva7). Mindegy ! Klaproth-
nak sikerült bebizonyitani nyelvtani és egyes szók vizsgálata 
által, hogy csakugyan ide tartozik 8). Ugyanez bizonyult be 
az afghán vagy pushtoo-ról is. (Ibid). 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, apr, 7-én. (Az iskola-törvényjavaslat fölötti 

vita a bécsi urakházában ; vége) H a s n e r oktatásügyi mi-
nister egybefoglalván a törvényjavaslat elleni kifogásokat, 
mintha tudnillik az által megalapittatnék az állammindenha-
tóság, az egyháznak az iskolától való elválasztása és a fele-
kezetnélküli iskolák, különösen ezen utóbbit veszi szemügyre 
mondván : „A kormány nevében kimondom azon meggyőző-
dést, — és erre nézve egyetértek azokkal, kik mint a törvény-
javaslat ellenoi léptok föl — hogy én az iskolában a vallás-
erkölcsi nevelés momentumára a legnagyobb súlyt fektetem ; 
legnagyobb jelentőségű ügynek tartom, hogy azon álláspon-

s) Precis de la géographie universelle. II . 580. 
•) Az osset-nyolv elemzéséből ki tűnik, miként annak törzse méd-

perzsa. „Voyage au mont Caucase et in Géorgie." Par is , 1823. 
7) „Über die Sprache . . . der Indicr ." Heidelb. 1808. 
8) Asia polyglotta. 
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tokra nézve, melyek az iskolában a különféle tanítók részé-
ről a tanítványok irányában föltűnnek, semmi különbség és 
semmi rövidítés no történjék a gyermekek meggyőződésében. 
A középiskolákban ez változást szenved, mert itt szakrend-
szer divatozik és a vallástan és szaktudományi tárgy gya-
nánt tekintendő. A főtanintézetekre nézve igen kevesen van-
nak, kik felekezeti jelleget követelnének ; de a népiskolák-
ban ez legfőbb jelentőséggel bir." Hol van itt a logica? kérdi 
a „Vfrd" ; a valláserkölcsi nevelés, mely a haladás törvénye 
szerént is nemcsak az első nevelésnek képezi alapját, hanem 
folytonos fejlődésben az ember egész életének zsinórmérté-
két képezi mind a sírig, a közép iskolákban egyszerre csak 
szaktudománynyá degradál tathatnék, a főintézetekben pedig 
épen fölöslegessé válhatnék ? — Az iskolának az egyháztól 
való elválasztására nézve mondá : „A törvény azon határo-
zatot foglalja magában, hogy mindegyik vallásfelekezet ön-
álló iskolákat alapithat é3 szervezhet. I t t az egyháznak ter-
mészetesen egészen szabad tere van, és önállóan működik, 
nem is lehet tehát szó az iskolának az egyháztól való elvá-
lasztására. Másrészről az egyháznak van joga a vallástani-
táshoz és pedig oly tanításhoz, melynél a vezérlet az egyház-
nak mint testületnek competal. Kérem tehát egyszer minden-
korra, szem előtt tartani, miszerént téves fölfogás az, ha 
mondatik, hogy az által, ha a törvény a vallás-tanárt a hittu-
domány előadására utalja, más tanulmányokba azonban be-
szólása nincs, elvonatik tőle a vallásos és erkölcsös nevelés ; 
egyébiránt az én meggyőződésem az, hogy még akkor is, ha 
a 2-ik §-ban nem volna is szó a vallás-erkölcsi nevelésről, 
a vallás-tanárnak ez mégis kötelességében állana, minthogy 
az iskola lényego a vallás-erkölcsi nevelésben fekszik ; erre 
nézve pedig a leghatályosb eszközt birja kezeiben, tudnillik 
a vallásoktatást." Ha ily meggyőződésű a minister ur. külö-
nös, hogy még sem fogadta el a confessionalis bizottmány 
javaslatát, mely az egyház részére a vallás-erkölcsi nevelést 
nyiltan kívánta, hanem inkább hajlott Hock ur közvetítő 
módosításához, mely az egyháznak csak a vallásgyakorlat 
fölötti ügyeletet javasolja megadni. — A 6-ik §-ra nézve, 
mely a népiskolák felekezeti jellegére vonatkozva azt ajánlá, 
hogy a tanszékek az arra képes tanítóknak adathassanak 
minden tekintet nélkül a vallásra, Hasner ezen megjegyzést 
tevé: „Constatálhatom, hogy a tanügyröli legszabadabb elvű 
irók állítják, hogy a confessióra való nem-tekintés a népis-
kolákban paedagogiai és dialektikai szempontból helytelen 
elv ; sőt a legliberálisabb törvényhozások is más államokban 
a népiskolát nem engedik felekezet-nélkülieknek tekinteni. 
A gazdag talál módot és eszközt gyermekeit otthon nevel-
tetni, ha az iskola talán neki nem tetszenék ; de lia a szegény 
ember kényszerítve van gyermekét oly iskolába küldeni, 
melyben a vallási érdekekre nézve nem talál elegendő ga-
rantiát, ez épen nem mondható szabadelvű iutézménynek. 
Ezen szempontból tehát ki kell jelentenem a kormány nevé-
ben, hogy ezen javaslati pontra nézve alaposnak látszik 
előtte a változtatás, és azért ekkép lenne módosítandó : alkal-
mazandó oly tanár, ki pótlólag képes a vallásban is oktatni, 
és ki a vallási momentumot a többi tantárgyakban sem té-
veszti szem elől." Elfogadtatott. A 8-ik §-ra nézve, mely 
ekkép hangzik: A normal-iskolák, tanulmányi alapítványok 
és minden egyéb a tanügyre vonatkozó fundusok minden 

tekintet nélkül a vallásra, fordítandók a megfelelő czélra, ha-
csak ki nem lehetne mutatni, hogy azok egy bizonyos val-
lásfelekezet részére alapíttattak, — gr. T h u n Leo kifejté, 
hogy a tanulmányi alapítvány teljesen kath. jellegű; ezt 
vitatja a normal-alapitványokra nézve is, azelőtt legalább a 
kormány olyannak tekintette, és valóban ezen alapítványon 
nyugszik igen sok kath. iskola, intézet, különösen az összes 
kath. praeparandiák ; és azért kivánja, hogy ezen alapítvá-
nyok kath. jellege elismertessék továbbra is. Fölszólalása 
azonban sikertelen volt, és a törvényjavaslat elfogadtatott. 

Az interconfessionalis ügy rendezésére vonatkozó tör-
vényjavaslat april 3-án került a képviselőház asztalára. Első 
szólt J a e g e r tanár, ki e törvényjavaslatot olyannak te-
kinti, mely az Austriában századok óta fönálló kath. egyház 
viszonyait semmibe sem veszi, és az egyházat meg akar ja 
fosztani azon védelemtől, melynek mindeddig örvendett. Az 
igazság és bölcs politika egyaránt követeli, hogy Austria 
ezután is kath. állam legyen és az maradjon mindenkorra; 
szerénte az államok alkotmányos viszonyai két főoszlopon 
nyugosznak, tudnillik a kath. hiten és a nemzeti jogokon. 
Schneider superintended mit sem akar tudni ezen két osz-
lopról, neki az államélet egyedüli alapja a magna charta, az 
állami alaptörvény, mely az állampolgárok közös jogairól 
szól. Fölhozza kedvencz nádparipáját, a reversalisokat a 
vegyes házasságoknál, és azokat páratlan bitorlásnak bé-
lyegzi. B a r i e v i t z a ruthenek képviselője melegen és fér-
fias bátorsággal védte a kath. ügyet. A többi közt mondá : 
Az interconfessionalis törvény a házassági és iskola-törvény-
nyel tulajdonképen azon triast képezi, mely által a concor-
datumnak a haláldöfést szándékoznak megadni. A concor-
datum azon ürügy alatt támadtatott meg, mintha előjogokat 
nyújtott volna a kath. egyháznak. Feledték, hogy a többi 
egyházaknak nincs fejők, melylyel concordatumot lehetne 
kötni ; ha ilyennel bírnának, a protestáns patens is avval 
köttetett volna meg, mint concordatum. Szivesen csatlakozom 
én is az egyenjogúság elvéhez, de kimondom, hogy annak 
daczára a kath. egyházat mégis előjog illeti meg. A más-
hivőnek készséggel megadom az egyenlőséget a törvény 
előtt, de a más-hivők összegének hátrálnia kell a kath. egy-
ház előtt, mint hátrálni kénytelen ez a nem-kath. államok-
ban. Az állam köteles tekintettel lenni alattvalóinak vallá-
sára; az előttünk fekvő törvényjavaslat ennek nem felel 
meg. Ki kell mondanom, hogy a kath. egyház nem ismer 
dogmatikai tolerantiát, ez indifferentismus, és ellene tiltakoz-
nia kell minden katholikusnak, ki vallására még valamit ád. 
Azon országnak, mely engem ide küldött, katholikusai nevé-
ben ki kell nyilatkoztatnom, hogy ott nem fogják e törvény-
javaslatot oly szívesen fogadni, mint tán másutt Jó volna 
meggondolni, hogy e javaslat a többség lelkismeretét sérti, 
izgalmat okoz, mit a mostani körülmények közt minden áron 
kerülni kellene. K u r a n d a nem akarja a kath. egyházat 
azon magaslatról lerántani, melyen az áll, hanem a többi fe-
lekezeteket az egyenjogúság által hozzá fölemelni. Fölemliti 
az osztrák fejedelmek közöl azokat, kik az egyház elveivel 
ellenkező politikát űztek, de a helyett, hogy azok szerencsét-
len következményeit tárta volna föl, inkább azok utánzását 
ajánlá. — G r e u t e r sok humorral beszélt, különösen óvást 
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tett az ellen, hogy gondolják, mintha ezen es a többi javas-
latok elfogadása által az ultramontanok már teljesen le vol-
nának verve. A fönforgó kérdésben a lelkismeretre nézve 
nagy felelősség fekszik. A békét lehet kivánni, kierőszakolni, 
de a lelkismereti kérdésekben végelhatározás csak a kibé-
külés utján eszközölhető ; mig a lelkismeret nincs kibékítve, 
béke sem lehetséges, és ha a békét meg akarjuk tartani, nem 
szabad a férfi kebelből a lelkismeretet kiszakitani. Békét 
akarnak, de a béke sipja azon nádszálból van faragva, mely 
a hitközömbösség mocsárában nőtt fel. A ki ily törvényja-
vaslatot pártol, azt kell hinnie, hogy az osztrák nép egészen 
közömbös lett a hitigazságok iránt, és hogy a vallás terén 
való indiíferentismus a legmagasb politikai bölcseség. — — 
Miben áll a modern liberalismus főelve ? Az individuum sza-
badságában. Vallási szempontból cz az egyénnek a hittől 
való elszakitásában áll. Most a religiónak uj formája keres-
tetik, melyben az ellentétek egészen elenyésznének, és ez 
volna a tolerantia religiója, tehát a legveszedelmesb secta, 
mert ez azt vallaná, hogy a hitetlenségben rejlik a hit leg-
főbb tökélye. . . . Ha le is szakították önök a concordatumot 
zászlónkról, ha csak egy szeg maradt is belőle, és ha hivata-
los és nem hivatalos sajtó-huszárok a sárba tiporják is, eljön 
a nap, melyen ezen szeg ereklye gyanánt fog bemutattatni, 
s inog fog ujulni a vallási harcz, melyben ha önök győzni 
akarnak, minden egyes házat ostromolniok keilend. Sch ind -
1 e r maga is bevallá, hogy a zavartalan öröm ideje még 
nincs itt ; az ultramontánokat alattomos törekvésekről, a kül-
földdel való kaczérkodásról vádolta, a parlamentet legerő-
sebbnek mondotta, ha a kormánynak pénz kell, ez pedig 
most igenis kell, és azért nincs a parlamentnek mitől tartani, 
ha mindjárt a lelkismeretbe is nyúl egy kissé. Hasner végre 
ajánlja a részletes vitát; ő e törvényjavaslatot egyedül az 
alaptörvény keresztülvitelének tartja, nem látja be, miként 
lehet a kath. egyház részére privilégiumokat követelni, és az 
ily törekvést Don Quixotte harczának tartja a szélmalmok 
ellen. — A hasonlatosság éle, nem tudjuk, melyik rész ellen 
fordul inkább, a ministerium, vagy az ultramontánokra nézve 
sértöbb-e ? 0 bizonyára legjobban tudhatja, ^álljon szélma-
lom-e a ministorium és mindaz, mivel Austriát boldogitani 
akarja. 1-k. 

PARIS, mart. 8-án. (A közoktatás Angliában és Fran-
cziahonban.) Jegyezzük meg mindenekelőtt, hogy a mi és a 
külföldi, jelesen angolhoni tanodák közötti összehasonlitás 
lehetetlen. Ezek ugyanis mindeddig azon szervezetből meri-
tik éltöket, melyet a kath. alapitvány adott nekik. Franczia-
országban az iskolák — az államiakról szólok — ezen dicső 
eredetnek semmi vonását nem őrizték meg, az egyház azo-
kat is szabadoknak alapította, a modern forradalom azonban 
oly közigazgatási szervezetté alakította, melyre nézve nincs 
analógia. Azért Duruy minister a külföldi tanügy szemléle-
tére rendelt férfiak küldetésében mily szempontból indult ki, 
első tekintetre alig tudnók megmondani. 

Ezelőtt Némethonban az elemi tanügyet tanulmányoz-
tatta, és mit talált ? Azt, hogy Némethonban az iskola az 
egyház függeléke (dépendance) a presbyteriumhoz tartozó 
valami, és hogy a néptanitó, mint az áldozár, vagy pastor 

segéde működik: ez az igazán keresztény századokból a 
korra maradott örökség. 

Mily analógia volna itt a 19-ik századbeli franczia is-
kolával? Itt a tanitó nom ismeri a pastort, ez néha be-be 
léphet, de joga az iskolára oly silány és kétes, hogy nem is 
él velo, félvén, hogy méltóságát koczkáztatja. Egy szóval az 
egyház eltűnik, egyedül az állam tanit. Ne menjen a minis-
ter ur távol, kérdezze meg Francziaországot, üsse föl köny-
veit, tanulmányozza emlékeit, és akkor azt, mit a külföldön 
keres, meg fogja lelni történetünkben, a külföld csak azt 
mutathatja fel, aminek mintapéldányaival mi birtunk egy-
kor ; a minister ur Heidelbergben, Wittenbergben, Tübingen-
ben tanulmányoz, tanulmányozzon itthon, a 9-ik századtól 
egész a 18-ig föltalálja nálunk életereje egész teljében, ha-
bár néha megzavarva, és o tekintetben különös ellentétet 
emlitek föl futtában. 

A 16-ik század közepe tá ján egy angol könyvet adott 
ki ily czimmel : „Értekezés mindazon városokról, melyekben 
e mai napig kiváltságos egyetemek virágzanak." Oh ! meny-
nyire távol áll Europa most a tanitás, közoktatás azon pazar 
bőségétől. Itt szerepol diszes helyén a párisi egyetem „száz, 
mind márványból épült collegiumaival" írja a kissé költői 
angol tudósitó, és ötszáz plébániájával, következőleg 500 
plébániai iskoláival, ime ez a tanitó középkor. Hol vagyunk 
mi 7 vagy 8 lyceumainkkal és 25- vagy 30 municipalis ta-
nodáinkkal ? Mi Angliába menünk az oxfordi és cambridgei 
egyetemek szervezetét tanulmányozandók, nem tennénk-e 
jobban, ha azon nagy egyetemek eredetét, alapítását, szerve-
zetét tanulmányoznék, melyek a 18-ik századi nagy hanyat-
lásnak koráig hazánkban léteztek ? 

Duruy minister két küldötte Demogeot és Mantucci 
urak részletes és jelentékeny tudósítást közöltek a reájok 
bízott küldetésről : tanulmányozni az angolhoni középtano-
dákat. Hivatásuk volt inkább a tanítási módszert, mint a 
szervezeti rendszereket kutatni, és e tekintetben küldetésök-
nek jelesen megfeleltek. Duruy küldöttei a királyné ministe-
rének ajánló leveleivel ellátva jelentkeznek egy angolhoni 
tanodánál, a külső ajtók megnyílnak, a fogadtatás szívélyes ; 
de a tanodának megvannak törvényei, talán titkai ; a küldöt-
tek a tanoda belsejébe csak előleges tanácskozás folytán bo-
csáttatnak be, igy kívánják ezt a tanoda kiváltságai. Ime a 
tanoda függetlensége és méltósága ! 

Tegyük ehhez, hogy az angolhoni collegiumok oly ala-
pítványoknak köszönik létüket, melyok fönmaradásukat biz-
tosítják. Legtöbbnyire gazdagon vannak ellátva, és a taní-
tásra hivatottak jól ellátva. Tme a tanítók függetlensége. 
Ebből magyarázható az angolhoni tanodák jellege. Nincs 
semmi hasonlatosságuk hazánk tanodáival, melyek egészen 
az állam kezeiben vannak. 

Nézzük Anglia tanodáinak szervezetét csak egy példá-
ban. „A tanonezok száma soha nem túlságos, — mondja a 
jelentés — Etton, mely legtöbbet számított, nem bírt 800-nál 
többet, Harrov látogatásunk alkalmával csak 520-at; a 
többi 150—220-at. Egyébiránt a számból netalán fölme-
rülő inconvenientiákat a szervezőt helyes intézkedései meg-
szüntetik. A tanonezok csak a kápolnában és a központi 
épületben vannak együtt, ezentúl szétoszolnak, illető taná-
raik alatt. Leczke után minden tanuló elhagyja a tanodát, 
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hogy a házba (house) menjen, hol lakik, és a hol étkezése 
van, erkölcsi és szellemi vezetésre talál. Mindenütt kellő 
fegyelem, fölügyelet alatt, és ez kulcsa az angol nevelésnek." 

A tanonczok, kiket családjaik bizonyos tanodára kül-
denek mint pensionáriusokat, egyik tanár gondviselésére bí-
zatnak, kinek háza az övéké is lett. Minden tanoda körül 
több ily tápintézet létezik, melyekben 7 egész 40 növendék 
fogadtatik. A növendékek ily házakban egyszer befogadtatva 
itt maradnak az egész tanfolyam alatt, együtt ebédelvén mes-
terökkel, és egész családjával. Körülbelül ilyenek voltak száz 
és több évvel ezelőtt francziahoni tanodáink azon különbség-
gel, hogy az angolok ilyen tanodákat vidéken, parkok köze-
pében, a szabadban állítottak, mig a mieink jobbadán a vá-
rosok különböző részeiben valának elhelyezve. 

Ami a fegyelmet illeti, Anglia, a szabad Angolhon nem 
irtózik a férulától, a vesszőtől, és úgy látszik az angol aristo-
cratia ifjai a büntetés e nemét minden másnál előbbre helye-
zik. Ez nemzeti izlés, mert egy tanodai főnök birságok által 
akarván a vesszőzést holyettesiteni nagy panaszokra adott 
alkalmat. 

Ami a tanulmányok gyakorlati oldalát illeti, Anglia 
ebben tűnik ki leginkább. Minden a tutorok felügyelete alatt 
történik, az Írásbeli feladványok ritkábbak, de a magyaráza-
tok gyakoriabbak, nem harmincz soros fordítások történnek 
a görög és latinból, hanem egész könyvek ; az emlékező tehet-
ség folytonos gyakorlatban van, vannak növendékek, kik 500 
verset mondanak el hiba nélkül, és a classicusok nem töredék-
szerüen, hanem egészben sajátíttatnak el. 

Szólanunk kellene még a tulajdonképeni nevelésről, a 
főkérdésről, melyre nézve a mi katonai fegyelmünk arra kár-
hoztat, hogy legyőzessünk minden más erkölcsi rendszer által 
hol a családi 3zellem tartatik fen a rend, béke, egyszerűség 
sajátságaival. 

Ami a tudomány gyakorlati irányát illeti, tudósítóink 
jelentése szorént az angoloknál minden oda irányul : tudni 
akarni, és tudni tenni, ez legfőbb czéljául tekintetik a neve-
lésnek. A tanoda inkább az életnek, mint a tudománynak 
gyakorlata. A szülők — mondja tisztelendő Birch — keve-
sebb jelentőséget tulajdonítanak fiaik classical vívmányainak, 
csak hozzák vissza a családi házba a jó magaviseletet, ke-
resztény elveket, a többi másodrendű dolognak tekintetik." 
Es ismét : „Legyen jó angol, hasznos, tevékeny, őszinte em-
ber, gentleman és keresztény, ez mind, mit tőle követelnek. 

Adja az ég, hogy tanuljunk, legyen oly buzgalom kö-
zöttünk, mely az állam omnipotontiájával szemben a szabad 
oktatás részére álljon, ez leend egyedüli üdvös újjászületése 
tanodáinknak. 

VEGYESEK. 
— B o n n a z Sándor csanádi püspök ö mlga sz. Gellért 

emlékére saját költségén emeltet tomplomot Csanádon. A 
munka húsvét után azonnal megkezdetik, és jövő évben be 
fejeztetik. A templom 27J/2 öl hosszú, 13V2 öl széles leend; 
két torony fogja disziteni, melyek közt sz. Gellért szobra 
helyeztetik el. (I. T ) 

— R ó m e r Flórián sz. benedekrendü áldozár a régé-
szet ny. rendes tanáraul neveztetett ki a m . k. egyetemnél. 

— Gladstone indítványa, az angol államegyháznak 
Irhonban való megszüntetése iránt nagy szótöbbséggel elfo-
gadtatott. 

— A Szent-István-Társulat utóbbi gyűlésében elhatá-
roztatott, hogy hasznos és mulattató vegyes olvasmány-tárt 
indit meg leginkább a nép számára 6—8 ivnyi füzetekben. 
Igen szivesen fogadtatnék ha a t. irók közöl azok, kik becses 
dolgozataikkal támogatni készek ezen üdvös vállalatot abbeli 
szándékukról mielőbb értesítenék az igazgatóságot. A „Falusi 
levelek a civilházasságról" tót nyelven is ki fognak adatni, 
a fordításra K1 e m p a Simon prépost ő nsga kéretett föl. 
Ugyanazon leveleknek német és horvát nyelvre való fordí-
tását és kiadását gr. Z i c h y Henrik buzgalma és áldozat-
készsége eszközlendi. — Az Encyclopaediának ez évi köte-
tében szánt czikkek már februárhó végével ki lettek osztva 
az illető irók közt ; a munkálatok beadására határidőül má-
jus vége tüzetett ki, miután lehetőleg fog gyorsittatni a kiadás. 

— Megjelent a „Fasciculi Ecclesiastici" III-ik füzete, 
melyben primás ő herczegségének abbeli kegyességéről 
értesülünk,r hogy mind az emiitett füzeteket, mind pedig a 
Társulati Ertesitő-t megyéje összes alesperesi kerületeinek 
számára megrendelni méltóztatott. — A „Falusi prédikációk" 
VI. füzete egész pünköst hétfőig hoz beszédeket. Ezen füzet-
tel lejárván az első félév uj előfizetésre szólittatnak föl az ille-
tők ; pályázat is hirdettetik 10 aranynyal egy eredeti dogma -
ticus, félivnyi és a népre nézve érdekes predikáczióért Min-
den-szentek ünnepére. A beküldési határidő ez évi junius 
utolsó napja. 

— A „Correspondance de Rome" fölemlíti a püspöki 
körlevelek tárgyait, melyekről a főpásztorok híveikhez szó-
lanak különféle országokban. A nápolyi érsek böjti intelme 
a sajtónak majdnem mindenütt tapasztalható szemtelensége 
ellen van intézve. — A lyoni érsek a titkos társulatok ter-
mészetéről és működéséről szól. — A salerni érsek a ratio-
nalismust tárgyalja és inti övéit ezen tetszetős eretnekség-
nek kerülésére. — A modenai főpásztor a bűnbánat és ala-
mizsna szükségességét ecseteli. — A versaili érsek azon 
nagy győzelmekről beszél, melyeket az egyház a legújabb 
időkben aratott. — A sarzanai püspök a böjt törvényének 
gyakori megszegését, elhanyagolását, a fékezetlen indulatok 
és a prot. propaganda befolyásának tulajdonítja. — A bri-
xeni főpap a vallástalan sajtó, különösen a bécsi „Neue fr. 
Presse" ellen intézi szavait. — A savonei püspök az egyház 
üldöztetéséről értekezik, és bizonyítja, hogy minden ellen-
séges erőlködés daczára renditlenül meg fog maradni a mys-
ticus sziklán, mely neki alapul szolgál. — Az astii főpap a 
vallástalanságot ostorozza mint egyik csapását, tátongó se-
bét a társadalomnak. — A beauvaisi püspök különösen 
ajánlja a betegek körüli gondoskodást és azoknak az utolsó 
szentségekkel való ellátását. — A soissonsi főpásztor Mária 
tiszteletét tárgyalja. — Az amiensi püspök a jelen körülmé-
nyekből meriti apostoli szózatának tárgyát, szól tehát a ro-
mai expeditioról, a szentatya függetlenségének szükséges 
voltáról, a leányok vallásos neveltetéséről stb. — A fossanoi 
káptalani helyettes, msgr. Marenga pedig az ünnepek meg-
ülését köti híveinek szivére. 

Kegyes adakozás. 
F t . V é g h s ö Mihály esperes és oroszáldozár részéről : a szent-

a tyának J rubel ; a Propagandának 3 e. h. ; az ázsiai missiokra 1 e. h. ; 
a chinai gyermekek megváltására 1 e. h. ; a sz. István-Társulatnak 1 e. h. ; 
a sz. László-Társulatnak 1 e. h. ; az Oltáregyletnek 1 e. h. ; a pesti vakok 
intézetének 1 e. h. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten- 186b. Kocsi Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. ez. ». 

Lapunk jövő szerdán nem jelenhetik meg. 



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

küldéssel 5 fr t . 25 kr. , j 
helyben 4 f r t . 90 kr . o. é. ! 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, april 18-án. 31. 

f A 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ka-
laputcza 5. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A polgári házasság behozatala teljesen 
jogtalan, igazságtalan, méltánytalan volna. — Az angol egy-
ház Irlandban. — Az egyházi szónoklatról. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

— — v ^ i y 
A polgári házasság behozatala 

teljesen jogtalan, igazságtalan, méltánytalan volna *). 

A magyar törvényhozás 1848-ban azt mondta, 
hogy előtte minden, törvényesen bevett vallás egyenlő. 
1867-ben a héber vallást is törvényesen bevettnek 
nyilatkoztatta. 

Minden józan ember azt gondolta, hogy a világi 
hatalom, hogy a világi törvényhozás ezután minden 
vallást egyformán fog tisztelni : s ime látjuk, hogy 
ha a polgári házasságot találja reánk parancsolni, 
ezáltal minden vallást megvet, megsért. 

Hogyan ? 
Ugy, és azért megvet, megsért, mert: 1)minden 

vallás vallásos ténynek lenni mondja a házasságot, 
a zsidó ugy mint az unitárius, a protestáns ugy mint 
a katholikus, mindenik vallás e tényt vallásos szer-
tartásokkal környezi, felekezeti papja által áldatja 
meg. A pogányok is vallásos ténynek vették a há-
zasságot, az istenek védelme alatt kötötték;**) az 
állam csak a házassági viszályokban lépett közbe, s 
ez is csak azért, mert anyaszentegyház nem volt, 
melynek Ítélete alá a házasok házassági viszályaikat 
terjeszszék. Mikor tehát a törvénytudók azt határoz-
nák, hogy a házasság polgári cselekmény, minden 

*) Mutatvány P a 1 á s t h y Pálnak az esztergomi iro-
dalmi-egylet. által kiadott ily czimü röpiratjából : „A polgári 
házasság." 

**) Mercers. De moribus et ritib. gentil. — Brisson, De 
ritu nuptiar. in thesauro Graevii, Tom. VIII. — Plutarchus 
Írja, hogy a pogányok öt istent hivtak segítségül a házasság 
fölött, Jupitert, Junót, Venust, S vadát, Dianát, Pronubat ; 
egy a nevezettek közöl elég nem volt, mert egyik sem volt 
Isten. — Sz. Ágoston 1. 6. de civ. Dei cap. 9. Domiducus, 
Domitius, Manturna, Prema, Pertunda istenségeket emlit a 
pogányokról. 

vallást félre vetnének, minden vallást, minden vallá-
sos embernek vallási meggyőződéseit sértenék. Ez 
nem jogos, ez nem igazságos, ez nem méltányos ; ez 
törvényhozási ellenmondás, mert előbb Ígérték, hogy 
mindén vallás meghagyatik ugy qmint van, — és 
ime a házasságra nézve egyik sem hagyatnék meg 
ugy amint van, hanem mindenik zavartatnék, zak-
lattatnék. Hogy a polgári házasság behozatala ellen 
némely vallásos felekezet nem nagyon panaszolná 
megsértetését, abból még nem következnék, hogy a 
polgári házasság behozható ; elég ha egyik, és pedig 
az, melynek legtöbb hive van a magyarok között, a 
kath. egyház magát érzékenyen sértve mondja, mert 
erről is igértetett, hogy tiszteltetni fog, s ha az állam 
ma egyik vallást nem tisztel, holnap a másikat sért-
heti, s egyik sem lesz biztos az ő jogaiban. 

2) Megvetne, megsértene ily országgyűlés min-
den vallást, ez egyik rosz; de még roszabb, hogy a 
vallásos embert is kényszeritené, hogy vallását meg-
vesse. megsértse ; kényszeritené, mert az állam min-
dent darabanttal, szurony nyal végez, ő nem is ismeri, 
mi az a szelid, erkölcsi hatalom. Kényszeritené pe-
dig, hogy mindenki megsértse saját vallását, mert 
mindenkit kényszerítene, hogy házasságát nem-val-
lásos ténynek tekintse, mikint azt az állam tekinti. 
Ez jogtalan, ez igazságtalan, ez méltánytalan, erre 
az állami törvényhozásnak joga nincsen, mert igaz-
ságtalanságra senkinek sincs joga. A vallásos polgár 
vagy azt fogja gondolni, mikor a városházára megy 
házasságot kötni, hogy a polgávi házasság igaz há-
zasság, és akkor hitének czikkelyét tagadja meg: 
vagy pedig azt fogja gondolni, amit vallása paran-
csol, hogy a városházán kötött házasság nem való-
ságos házasság, és akkor a városházán végzendőket 
polgári comédiának fogja tartani, s megteszi, mert a 
törvény fogja parancsolni. Okos törvényhozás-e az, 
ily ellenkezésbe hozni az igaz polgárt, hogy szivé-
ben vagy a vallást, vagy a polgári törvényt ne tisz-
telhesse ? Ez nem volna jogos, nem volna igazságos^ 
ez nem volna okos törvényhozás. 

3) Ha vallásos tény a házasság, még a zsidó 
31 
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vallás szerint is: tehát a vallás tiltja a házasságot 
•pusztán polgári ténynek tekinteni ; a polgári házas-
ságban pedig kényszerittetnék mindenki vallása elle-
nére polgári ténynek tekinteni a házasságot; tehát 
kényszerittetnék vallása ellen gondolkodni, itélni, 
cselekedni. Ez jogtalan, ez igazságtalan, ez méltány-
ta lan; „mikor az állam mondja, hogy előttem min-
den vallás egyenlő, annyit mond, hogy kiki gondol-
kozhatik, Ítélhet, cselekedhetik saját vallása szerint : 
és ime, mikor polgári házasságra kényszerítene, egyi-
ket sem engedné, hogy saját vallása szerint gondol-
kozhassék, ítéljen, cselekedhessél?:, mert amit vallásos 
ténynek tart, abban a polgárt nem-vallásos tényre, 
vagyis hogy a házasságra nézve mindenki szakítson 
saját vallásával, kényszerítené." 

4) VI. VII. és IX. Pius pápák kimondták, hogy 
a szentség a házassági köteléktől el nem választ-
ható ; *) de a polgári házasságban a kettő egymástól 
elválasztatik ; tehát a kath. egyház az ő tanaival, 
ugy amint van. Magyarországban már nem is türet-
nék. Ha már a polgári hatóság nem akar semmi val-
lást vallani, legalább tettlegesen ne tagadjon egyet 
sem. Es ime a polgári házasságban az állam minden 
vallást tagadna, minden vallást megtámadna, játsza-
nék a polgárok századok óta ápolt vallási érzelmeik-
kel, de különösen tagadná a kath. religiot, s ennek 
egyik dogmáját a házasságról. Ez jogtalan, ez igaz-
ságtalan, ez méltánytalan. 

5) A kath. egyház tanitja, hogy a szentség a 
házasságtól el nem választható, hogy keresztények 
között nincs házasság szentség nélkül : az állami 
hatóság a polgári házasságról szóló törvényben mon-
daná, hogy van szentség nélkül is házasság: tehát 
magát a vallási térre vetné, s az egyház ellen kez-
dene dogmatizálni. Ez nevetséges, ez jogtalan, ez 
igazságtalan, ez méltatlan, mert hol van szentség, 
hol nincs ? ezt meghatározni az Isten nem az ország-
gyűlésekre bizta, hanem a szent zsinatokra, vagyis 
az anyaszentegyházra bizta. Gondoltuk az 1848-i 
XX-i törvényczikkelyre, hogy az országgyűlés tisz-
teletben fogja hagyni a kath. egyházat, és ime meg-
támadná. Ez az Isten, ez Krisztus Jézus ellen izent 
háború. — ez hiu és hozzá jogtalan törekvés lenne, 
a kath. egyház tanai ellen uj tant erőszakolni a pol-
gárok lelki smeretére. 

6) A kath. liivekuek tehát ilyenkor csak a hit-
vallás és a hittagadás között volna választásuk. Az 
egyház mondja : a házasság szentség, — az állam 

*) Kutschker. Das Eherecht, T. I. pag. 28—32. 

mondaná: a házasság nem szentség, és akarom, hogy 
ne legyen szentség, hanem csak polgári szerződés, 
és nem ismerek másféle házasságot. Ez nem türelem 
hanem üldözés, első lépés, a vallásos üldözésre, hogy 
a katholikusok hitöket tagadják meg; mint szabad 
polgár kimondjuk, mert kimondhatjuk, hogy ily 
kényszerítésre az országgyűlésnek nincsen joga, nin-
csen hatalma. Az üldözés nem törvény, hanem meg-
sértése az Isten törvényének. Nincs hatalom a vilá-
gon, lenne bár egész Europa országaiból összeállított 
gyűlés, mely engemet jogosan kényszerithetne, hogy 
kath. egyházammal ellenkezésbe jöjjek. 

7) Vallás nélkül, a religio világos tanai ellen 
kötött házasság annyi mint bűnös együttélés a férfi 
és a nő között; ez nem több, mint állati együtttar-
tózkodás, mert ezek is ugy élnek együtt az istálló-
ban, a gulyában; ily együttlakásból csak állat-módra 
születhetnek a gyermekek, állati módra születettek-
ből csak állati, szellemi és magasabb rendeltetés nél-
küli társadalom alakulhat. Bűnre, nemtelenségre az 
országgyűlés nem kényszeríthet senkit ; ha tenné, 
mikint, a polgári házasságban tenné, ez jogtalan, ez 
igazságtalan, ez méltatlan volna ; Isten ellen, vallás 
ellen, erkölcs ellen, lelki nemesség ellen az embert 

.semmiféle hatalom nem kötelezheti; a polgári házas-
ságról szóló törvényhozás mindenütt csak igazságta-
lan erőszakoskodás volt a vallásos lelkek fölött. 

IIa az állami törvényhozó mondaná : higyj, amit 
akarsz, és nem gondolok vallásoddal, én csak magam 
esze után járok ; ekkor már tudom hányadán vagyok 
hitvallásomra nézve ily törvényhozóval, t. i. hogy 
hitvallásomra nézve ő nála semmi tekintet nincsen. 
Számoljon ezért, számolni is fog minden törvényhozó 
az Istennel ; de azalatt világos, hog\T ily állam, mély 
a hitvallásokra semmi tekintettel nincsen, csak val-
lástalan emberekre való állam, nem pedig olyanokra, 
kik Istenbe hisznek, s az ö szent törvényeit tisztelni 
akar ják , s mondja ki kereken : én minden hitvallást 
megvetek ; ekkoron legalább őszinte lesz. Az okos 
törvényhozó a polgárok vallásával soha sem jön 
összeütközésbe. 

Az angol államegyház Iriaudban. 

A kath. egyház diadala, melyet az angol követkamrá-
ban april 4-én aratott, az egyház évkönyveiben valódi kor-
szakot alkot. A sok csodálandó esemény közt, melyekkel az 
Ur megdicsőíti egyházát, midőn azt győzelemre vezeti a 
forradalom, eretnekség és gonoszság fölött, nem itevesbbé 
csudálatra méltó a kath. egyháznak fölszabadítása az angol 
államegyház igája alól. Eljöttnek látszik az idő, melyben 
végkép meg fog töretni Irlandban zsarnoksága a prot. egy-
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báznak, melyet maga a „Times" is ráknak nevez, mely ezen 
szerencsétlen szigeten századok óta rágódik. Régtől fogva 
nem lehetett az angol parlamentben oly szavazati többséget 
észlelni valamely javaslat fölött, mint Gladstone nemes in-
dítványozásakor ; két szavazás történt, egyszer a szótöbbség 
60, máskor 56 volt 604 parlamenti tag között! Stanley lord, 
hogy időt nyerjen, azon ajánlatot tevé, miszerént ezen fon-
tos kérdésnek tárgyalása balasztatnék a legközelebbi par-
lament-szakra, indítványa azonban elvettetett 330 szavazat-
tal 270 ellen. Ekkor Gladstone indítványozta, hogy küldes-
sék ki bizottmány javaslatának tüzetesb megvizsgálására, 
és ez elfogadtatott 330 szavazattal 272 ellenében. 

Kétségtelen, hogy az országban aránylag még nagyobb 
a Gladstone inditványa pártolóinak száma, mint a parla-
menti többség. Disraeli ezt jól tudta, és azért igen lanyhán, 
pyengén támadhatta meg a javaslatot. Mondhatni, hogy az 
ékesszóló és ügyes minister itt elveszté okoskodásának azon 
élénkségét, szavainak elragadó rohamát, és azon parlamen-
taris tapintatot, melynek máskor oly sok jeleit adta. Valóban 
oly vezérhez hasonlítható, ki a harczmezön, bizonyos levén 
a veszteségről, küzd nem már a győzelemért, hanem a be-
csület megmentéseért ugy akarván elesni, mint helyzete által 
még csak lehetséges. 

A párisi „Liberté" ezen küzdelemről szólván, kiemeli 
annak nagyszerűségét és hozzá teszi : „E szép képre csak 
egyetlen szónok vetett némi árnyat, és ez, fájdalom, maga a 
kormány feje volt, Disraeli. Egy elöbbeni beszédében, mint 
mindenki emlékezik, harminczszor nevettette meg a parla-
mentet, ez utóbbiban ötvonnyolczszor ; ez az egyedüli hala-
dás rövid idő alatt, és nem kételkedünk, hogy ezen haladás 
a derültségben sokkal fog járulni kormányának megszilár-
dulásához !" 

A protestáns sajtóban ugyanazon csüggetegség vehető 
észre, és a legfanaticusabb lapok csak igen gyengén védel-
mezhetik a protestantismus sziklavárát, melyen oly rést 
ütött, Gladstone inditványa. Maga az emiitett „Times," mely 
a pápaságnak mindenkor oly dühös ellensége volt, nem igen 
mer kikelni a közvélemény ellen ; megtámadja ugyan a ja-
vaslatot, de mintegy visszavonulást fújva. Nem kételkedik 
kimondani, hogy az államegyház eltörlése a legnagyobb mü 
fogna lenni a reformatio után, de hozzá teszi elég félénken, 
hogy ezen egyház 300 év óta áll, és biztosítva van a király-
nénak esküje által. 

Ámde Irlandban a kath. egyház, melynek romjaira, 
elrablott javaira alapíttatott az angol egyház, már 1000 év 
óta állott, midőn VIII-ik Henriknek, és méltó leányának, 
Erzsébetnek szörnyeteg rendeletei oly kegyetlenséggel igye-
keztek kiszakítani az irlandiak kebléből a hitet, minőt sem 
Nerok, sem Diocletianok nem ismertek. Ezen hit 440-ik év 
körül hozatott ide sz. Patriczius által, kit sz. Celestin pápa 
küldött ; kevés idő alatt oly haladást, miveltséget idézett elő, 
hogy magok a prot. történetírók is elismerik igaznak, mit 
Beda saját korszakáról mond, hogy tudnillik az angolok, 
nemcsak a polgári, hanem a nemesi osztályból is oda mentek 
tanulni, és ott nemcsak ingyen oktattattak, hanem ingyen 
kaptak könyveket és élelmezést is. Így szól a prot. Warreo 
is : „Fuisse olim in Hibernia seholas insigniorcs, ubi Galli, 
saxones etc, tamquam ad bonarum literarum emporium con-

fluxerunt, constat. (Antiq. hibern. c. 15.) Az eretnekség első 
apostola egy apostata volt. VIII-ik Henrik 1534-ben dublini 
érseknek Browne Györgyöt nevezte ki, hitehagyott augusti-
nianus barátot. Ez látván, hogy az irlandiakkal nem lehet 
egykönnyen boldogulni, a legszigorúbb rendszabályokhoz 
nyúlt, felségsértőnek nyilatkoztatván ki mindazon világi és 
egyházi személyeket,kik vonakodnának letenni az esküt, hogy 
az egyháznak Irlandban is feje a király. Ezen naptól kezdve 
egész 1829-ig, lehet mondani, Angolország nem tett egyebet, 
mint gyötörte, fosztogatta Irlandot. „A reformatio, mondja 
Colbet, e föliratot viselte: préda, de Irland egészen préda 
lett tetőtől fogva talpig." 

r 

Es Irland engedte magát gyötörtetni, kifosztatni, de 
nem engedte kiszakittatni kebléből a hitet ! Es ma is, mint 
a lefolyt 300 esztendő alatt, zsarnokaitól nem az elrablott 
javakat kéri vissza, hanem csakhogy ugy imádhassa szaba-
don istenét, mint imádták ősei. Azt mondaná ma is zsarno-
kainak : ha meg akarjátok tartani a tőlem elrablott javakat , 
ám tartsátok meg ; de hagyjátok meg a szabadságot, hogy 
lelkismeretem szerént imádhassam Istenemet! Épen e napok-
ban vonakodott az irlandi clerus azon ajánlatot elfogadni, 
melyet némelyek tőnek, hogy tudnillik az egyházi j avak 
adatnának neki vissza. Ez ugyan nem volna egyéb, mint 
egyszerű és kötelezett visszatérítés, de hogy a gonoszok leg-
kisebb gyanúsítását is kikerülje, a clerus visszautasította 
a status általi dijaztatást, hogy teljesen megőrizze szabad-
ságát és függetlenségét a kormány irányában. 

Ha tehát az államegyház Irlandban 30Ü évet számit, 
a kath. egyház ezer ötszáz év óta áll. A mi pedig a fejedelem 
által tett esküt illeti a kath. egyház föntartására nézve, egy 
eretnek király ellenében 10 katholikus fejedelmet lehet állí-
tani. Ha szabad volt VIII-ik Henriknek, Erzsébetnek, Edu-
árdnak megsemmisíteni kath. eldődeik esküjét, miért kellene 
sokat aggályoskodni Victoriának, ha valljon megszegheti-e 
eskü-törő elődjeinek esküjét? 

Megemlítendő még, hogy a maga nemében egyetlen 
látványt nyújt Irland történelme, mint mely 300 évi harcz-
bau védelmezte hitét a legvadabb, leggonoszabb üldözés 
ellen, mely valaha támasztatott. Az általános egyház üldöz-
tetése 300 esztendeig tartott, de közben-közben volt szünet 
is rövidebb vagy hosszabb ideig. Talán lehet mondani, hogy 
az Irland által türt üldöztetés, mint leghosszabb, folytonos, 
mert szakadatlanul tartott, a legkegyetlenebb volt azért is, 
mert a régi üldözök által használt kinzások közt nincs olyan, 
melyet Irlandnak nem kellett volna eltűrnie. Es a mi csodá-
latos, mig más országokban a rövidebb ideig tartott üldözé-
sek majdnem egészen tönkre tették a hitet ; Irlandban a 
hosszú és kegyetlen üldözésnek daczára a kath. hit mindin-
kább szilárdult és virágzásnak indult ! (U. C.) 1-k. 

Az egyházi szónoklatról. 

Jelezhetünk-e e téren haladást ? Nem érezhetem ma-
gamat illetékesnek e kérdésre akár igenlöleg, akár tagadólag 
felelni. Tulajdonképen nincs is módunk ez iránt biztos tu-
domást szereznünk. 

I. A szónoklat-irodalmat illetőleg annyit tudok, hogy a 
kiadványok szaporodnak. De ezt nem merném egészben ha-
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ladásnak nevezni. A szónoklati remekeket e kiadványokban 
könnyen meg lehetne olvasni. A cyclusok teljesen kijöttek 
divatból. Igaz, sok bajjal járnak, s tán nem is vezetnek épen 
a némely tankönyvekben igért sikerre, de az is bizonyos, 
hogy mind a szónokra nézve könnyebb, mind pedig az 
isteniszolgálatra rendesen eljáró hivekre nézve hasznosabb, 
kitűzött rendszer szerint szónokolni, mint ma erről, holnap 
az ellenkezőről ; egy tárgyról egy évben háromszor, a má-
sikról tiz évben egyszer sem beszélni. 

Ha tehetségembon állna, szép összeget tűznék ki e kér-
dés megvitatására : „A folyton szaporodó szónoklat-kiadvá-
nyok elömozditják — vagy inkább akadályozzák-e, főkép a 
fiatal szónokoknál, a) általában véve a ker. tudomány behatóbb 
elsajátítását, és b) különösen a szónoki elöhaladást." E kérdést 
meg kellene vitatni, s a helyes megfejtést köz vélemény nyé 
emelni. Ettől sok függ. 

En részemről azt gondolom, sőt tapasztalom, hogy 
valamint a napi sajtó sokakat elvon a komolyabb tanulmá-
nyoktól s felületességre szoktat : ugy a szónoklati havisajtó 
is sokaknál akadályul szolgál kimerítő theologiai munkák 
tanulmányozásában, s nem egy egyházi férfiú a seminarium-
ból hozott — ínég mindig csekély — theologiai tudományát 
csak azzal szaporítja, mit a legújabban postáról hozott füzet-
ből talán épen szombaton este — vasárnapra — merített. 

A classicus. vagy a classicitást megközelítő beszédek 
kiadása kétségkívül a legjobb hatású. De az is kétségtelen, 
hogy a közönséges, sokszor vásári, különböző irályú, még kü-
lönbözőbb gondolkozásmódú, gyakran rendszer nélkül össze-
állított beszédgyüjteinények helyett jobb szolgálatot tenne a 
fiatal harczosoknak rendszeres theologiai tanulmányok ki-
adása. Ez állitásom ellen tán tiltakozik a kényelem-szeretet, 
de a valódi ügyszeretet ez által nem engedi magát megzavar-
tatni. Meggyőződésemet bátran kimondtam, s örömem határ-
talanná fokozódnék, ha az ellenvéleményüek is sikra szállná-
nak. Az ily üdvös harcz kifejléséig pedig álljon őrt az alapos 
birálat. 

II. A szóbeli szónoklat haladásáról vagy hanyatlásáról 
szinte lehetetlenség értesülni. Avagy e körülmény már maga 
ez utóbbiról tanúskodnék ? A lapok bö bírálatokat hoznak a 
színészetről. Az ember majdnem azt is megtudja belőlök, 
hogy X. v. Y. énekes hány vonalnyi szájnyílással adta ki ezt 
vagy azt a hangot. Az előkelőbb egyházi szónoklatoknál 
pedig megelégszünk ilyféle bírálatokkal : „X. v. Y. kedvelt 
szónok nagy hallgatóság előtt szokott jelességgel beszélt." 
I t t is tanulhatnánk a francziáktól. Lám azok hogy megbírálják 
legkitűnőbb szónokaikat is előadás, kidolgozás, sőt még a 
tárgy-választékra nézve is. 

Jól tudom, mi helye van a bírálatnak az egyházi szóno-
kokkal szemben. Nem irigydem az olász egyházi szónokoktól 
a tapsot, melylyel a nép elismerését, illetőleg bírálatát, fejezi 
ki. Tudom, hogy a tanitó-egyház iránt a hivő-egyház részéről 
nem a bírálatnak, hanem kegyeletnek, pietásnak van helye. 
De azt is tudom, hogy az egyház-szónoklat készítésének és 
előadásának bizonyos szabályai vannak, s ezek meg — vagy 
meg nem tartása esetében joggal lép föl a birálat, hogy 
dicsérjen vagy korholjon. 

De még egyéb hiányokra is találunk e téren. Az egyházi 
szónoklat ügye nálunk ugy szólván egyedül a pastoralis pro-

fessorok kezeiben van. — A mit ők tesznek ez ügyben, az 
majdnem minden. A seminariumból kijővén az ifjú pap, a 
milyen, olyan szónok. Halad-e, marad-e ? kellő gondot igé-
nyelne. Az egyházmegyei hivataloknál föl vannak-e jegyez-
ve a kitűnőbb szónokok ? Fordittatik-e rá gond, hogy a gyé-
mánt, melyet minden egyházmegye a jó szónoki tehetségben 
bir, csiszolatlan ne maradjon ? Mikép győződik meg az elöl-
járóság a szónoklat haladásáról ?*) Mikor ju t a jelesebb fiatal 
egyházi szónok ahhoz, hogy egy világ — vagy legalább 
országhirü szónokot tanulmányozhasson ? 

Bocsánatot kell kérnünk a sok „figura interrogationis" 
használatáért ; de e kérdések önkénytelenül tolultak fel, s el-
nézésre számithatnak , a mennyiben egyszerre a feleletet is 
magukban rejtik. — A katonaságnál az elöljáróság, mint 
látjuk, folyton vizsgálja, javítja, a haladás követelményeihez 
(bocsánat, hogy igy fejezem ki magamat,) idomítja a fegy-
vernemeket. 

Az egyházi elöljáróságnak is ezt kell tennie az egyházi 
szónoklattal, mely, ugy szólván egyedüli fogyverünk. Az 
igehirdetés a mi kétélű kardunk ; ezt nem szabad elrozsdá-
sodni engednünk. S. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, mart. 15-én. (Az irhoni kérdés parlamenti 

tárgyalásának folytatása.) Ha tekintjük a türelmetlenséget, 
melylyel várták Angliában, sőt egész Európában az irkérdés 
tárgyalását, nem lehet nem csodálnunk most azon hidegséget, 
melylyel a parlamentben fogadják az irland melletti legheve-
sebb védbeszédeket, és meglepetünk, lia a kormány előter-
jesztvényeit szemléljük. Ezek nem elégítik ki sem a liberá-
lisokat, kiket sért az. hogy az irhoni államegyház (anglican) 
megmarad ; sem a conservativeket, kik megbotránkoznak 
azon, hogy kath. egyetemet akarnak engedélyezni. Az ez 
ellen intézett támadások folytán jelenté ki Mayo lord, hogy 
az egyetem alapitása mindaddig nem fog megtörténni, mig a 
parlament véleménye meg nem hallgattatik. 

Ilorsman képviselő folytatván a múltkor megindított 
vitát, éle<, gúnyos beszédben fordul a kormány tervei ellen, 
ezek elégtelenségét sújtván. Egyházi tekintetben a kormány 
politil' á ja tétienségi politika ; a birtokjogi kérdésben a halo-

. gatás, végre a tanügyben szerénte a hátramenetei politikája. 
De ha keveset tesz a kormány, legalább sok bizottmányt 
küld ki, úgyhogy azt lehetne mondani, Irhon a bizottmányok 
kormánya alatt van. Megtámadja a kath. egyetem alapítására 
irányzott tervet. Szerénte a vegyes tanodák megfelelnek 
Irhonban czéljoknak, és azt állítja, hogy ellenök csak a papság, 
és nem a világiak működnek. Az Irhonban létező anglikán 
egyházat még magának a protestantismus átkának is nevezi, 
ostora volt az országnak, melyre nézve az áldás kutforrásává 
kellett volna lennie. „Alkalmazzátok— úgymond —őszintén 
a vallási egyenlőség elvét, távolítsátok el egy vagy más uton 

*) A zsina ' i vizsgák alkalmával ad ugyan a fiatal lelkész bizonyít-
ványt a szónoklatban való haladásáról v. az ellenkezőről, de csak irásbsli-
leg. Nem lenne-e jó ilyenkor szóbelileg is szónokoltatni, a szónoki tehot-
ségeliot, melyek a 3 — 4 évi gyakorlat után már jobban ki tűnnek — kiis-
merni, följegyezni, s annak idején alkalmazásba vonni ? 
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a bizonytalanságot, a biztosság azon hiányát, melynok érzete 
a földmivest Irhonban kivándorlásra serkenti, széles alapú 
közoktatás által hozzatok közelebb egymáshoz minden vallás-
és osztálybelieket, és visszaállitandjátok Irlandban a békét 
szigor használata nélkül is." 

Corrans ur üres házban tartotta beszédjét, miután a 
tiszteletre méltó képviselők ez alatt az étteremben időztek. 
Annál nagyobb érdekeltséggel hallgattatott Love a mindig 
fényes, habár néha parodoxonokban kedvét lelő szónok. A 
féni mozgalomnak szerénte eredete inkább külső és társadalmi, 
mint politikai. Irhon, úgymond, nem hanyatlik, hanem inkább 
halad, Csakhogy haladásának egyik akadályát képezi, misze-
rént kizárólag majdnem a földmivoléssel foglalkozik. Gyár-
iparra volna szüksége, de erre töke kell, és ha ez nem igen 
fordul Irland felé, azoknak tulajdonitandó, kik folyton izgat-
ják a népet. Az irboni anglikán egyházra vonatkozólag szónok 
azt mondja hogy : „javai a legbotrányosabb használatra for-
díttatnak, mivel 100 lakos közöl 12-nok fedezik csak egyházi 
szükségeit. Lealázó minden emberre nézve a dolgok e helyze-
tét védeni. Ez egyetlen és utolsó nyoma azon igának, mely 
alatt Irhon nyögött. Nem jó annyiszor emlékébe idézni az ir 
népnek, hogy lánczainak vasából mennyit vettünk már el, 
midőn ez utolsó szem, talán a legfájdalmasabb, a legsúlyosabb 
még fenáll. Ha eljön az óra, midőn a ház bölcseségében ez 
utolsó lánczszemet is elmozditandja, akkor, ugy vélekedem, 
örökre szakítottunk Irland szomorú múltjával." 

A következő szónokok beszédei alatt a ház sorai ismét 
megritkultak, kik között Mill a fönérintett tárgyra vonatko-
zólag azt mondja, hogy az ir államegyházhoz hasonló intéz-
ményt egy nép som tűrne meg, ha csak a kardot nem tartják 
torkára. Nem tartja továbbá a tulajdonjog szentségével kie-
gyeztetlennek, ha a közjó érdekében Irhonban az idegen bir-
tokosok javai méltányos föltételek mellett kisajátittatnának, 
mit hosszasan fejteget. 

A marczius 13-iki ülésben a kormány képviselője azt 
nyilatkoztatta ki, hogy habár ő a vegyes tanoda barátja, a 
kormány mégis szívesen járul a kath. egyetem alapításához, 
ha az irlioniak ugy kívánják. Mackcnna szerént a birtokvi-
szonyok rendezése fontosabb még az egyházi kérdésnél is 
Irlandban. A kath. egyetem nem csak a papok, hanem a 
világi kath. hivek helybenhagyására is számithat. — O'Do-
neghue tüzesen mondja el, hogy Irland soha sem fog egy 
nemzet méltóságáról egyszerű angol grófsággá alászállani. 
Mindenekelőtt az anglikán iregyház megszüntetése szorgal-
mazandó. Lord Hamilton az előtte szólónak szemére hányja, 
hogy államellenes tüntetésekben részt vett. Newdogate a dü-
hös protestáns kijelenti, hogy semmiféle izgatások által arra 
nem bírható, hogy veszélyes agitatiok folytán üdvtelen tör-
vényhozási rendszabályokkoz járuljon. Jelentőségteljessé 
azonban ezen ülésben csak Bright János a hires ellenzéki 
vezér szónoklata fejlődött. Birmingham követe szólott azon 
élénkséggel és eröteljességgel, mely őt jellemzi, hanem ez 
alkalommal oly mérsékeltséggel és jó humorral, mely mint 
nála szokatlan, a jobb oldalon is meglepetést szült. Tiszteli a 
birtokjogot, senkit sem akar fosztogatni, hanem módokat 
ajánl, melyek által lassan és fokozatosan a földbirtok megvál-
tathatnék. Különös derültséget okozott a házban Disraeli 
ministerelnök megtámadása a leggunyosabb módon. Elégte-

lennek és kisszerűnek tart ja a kormány által tett elöterjeszt-
ményeket a felizgatott Irhon bajainak orvoslására. A meg-
oldandó föladat abban áll, hogy a változások erőszak nélkül 
létesittessenek, és megrázkódtatás nélkül menjen át a mult a 
jelenbo. Tiszteljétek a létező érdekeket, hagyjátok mog a 
protestánsoknak egyházaikat és presbyteriumaikat, de a jö-
vendőben minden viszony az egyház (protestáns) és állam 
között szűnjék meg. Ha a katholikusoknak és presbyterianu-
soknak eddig juttatott segélyezések helyett a jövőben kár-
mentesítést akarnak adni, történjék az oly módon, hogy az 
igy adott tulajdon elsajátithatlan vagyona maradjon az illető 
felekezetnek. — Northcote a kormány nevében felelvén 
Dright-nek, tiltakozik az anglikán egyház ellen intézett, 
minden támadások ellen, de egy szót sem szólott az adomá-
nyozandó kath. egyetemről, s e hallgatás legjelentékenyebb 
fordulata beszédének. 

VEVEY, mart. A berni canton hatósága önkényülog 
12 kath. ünnepet megszüntetett. Ezen határozat ellen a jurai 
katholikusok a szövetségi tanácshoz folyamodtak, de eluta-
sittattak kérelmökkel. Egészen más leendett az eredmény, 
ha ily ügyben a protestánsok folyamodtak volna. Mi fájda-
lom ! ily igazságtalanságokat már megszoktunk. 

Az aargaui kormány már 25 évvel ezelőtt a leggaz-
dagabb kath. zárdák javait, mint tudva van, elkobozván, ez 
egyik oka volt a „Sonderbund"-féle polgári háborúnak. Tűr-
ték azonban akkor a kevésbbé javadalmazott szerzetes háza-
kat. De a deficit folyton nevekedvén, itjabb erőszakhoz fo-
lyamodtak. A badeni convontnek megtiltván már előbb az 
ujonezok fölvételét, most azt egészen elnyomták. A pápai 
nuncius sietett tiltakozni a szövetségi tanácsnál. Válaszul 
azt nyeré, hogy miután a cantoni hatóságok testületeket ala-
pithatnak, azokat el is törölhetik. Ezen válasz sophisticus 
volta nagyon is világos. A badeni convent ugyanis nem a 
canton által alapíttatott, hanem az egyház által, és régibb, 
mint maga az aargaui canton, mely csak 1803-ban alakult. 
I t t a gyengék jogainak tisztelete ismeretlen valami, pedig 
mégis oktalanság jogaink megtámadása, és oly előzmények 
felállítása, mely egykoron függetlenségünk ellen fordittat-
hatik. A 19-ik századi Svajcznak borzasztó számadása leend 
a Gondviseléssel. 

Aargauban az úgynevezett revisionista, vagy alkot-
mány-módosítási mozgalmak élén a katholikusok állanak, 
kikkel az orthodox protestánsok szövetkeznek. A programm 
egyik pontja a felekezeti önkormányzat, és kizárása az ál-
lamnak a nevezések ügyéből. Kívánatos, hogy az állami 
josephinismus ellen irányzott ezen mozgalom czélját érje. 
Luczernben a dr. Segesser által sugalmazott kath. újság áll 
a mozgalom élén. Thurgauban a revisio előmozdítói két, ne-
hezen kiegyenlíthető irányt tűztek ki. Egyrészről nagyobb 
vallási szabadságot, másrészről a zárdák eltörlését követelik. 
Miben állana a kath. szabadság, ha âz evangéliumi tanácso-
kat követniök szabad nem volna ? 

Mult évben a kormány a katalinvölgyi zárda eltörlését 
indítványozta, de a nép tömegesen tiltakozott, úgyhogy a 
nagytanács nem adta sanctióját e rendszabályra. 

Vallis cantonban egy uj iskolai törvény nagy vitákra 
adott alkalmat, mivel elhatároztatott, hogy az uj normális 
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tanodúba csak azon gyermekek bocsáttassanak, kik az elis-
mert vallások valamely papjától bizonyítványt hoznak az 
első áldozás felöl. Ennek folytán nemcsak a szabadgondol-
kozók, hanem a „momiers" név alatt ismeretes felekezetűek 
is kizáratnak. 

Marilley lausannei és genfi püspök ez évi böjti körle-
velében a romai lyturgia elfogadását rendeli el. Már 15 év 
előtt, Divonn-ban számkivetése alatt a romai breviárium, 
és misekönyv behozatalát .fürgétte, hanem maradt mégis 
több eltérő szertartás. Marilley okos mérséklettel ezeket las-
san kiküszöbölni tevé feladatának. Egy papneveidei tanár 
elkészítvén a „manuale rituum"-ot, ez Romába küldetett 
jóváhagyás végett. Megerősíttetvén, kiadatott, és Virág va-
sárnapjától kezdve az egész megyében fog használtatni. 

MISSR ). (Folyt.) De mindezen müveket be nem fejez-
hetem, lia csak a hitterjesztő egyesület bizottmánya nem 
segitend. Más ismerösinihez és barátaimhoz is fordulok őket 
kérendő, járuljanak tehetségök szerint a nagy apostol méltó 
emlékének előmozdításához. A sziget nem szolgáltatván a 
szükséges építési anyagokat, ezeket Canton- és Hong-Kong-
ból keilend hozatni szintúgy a munkásokat is. — Nyolcz 
napot töltvén a szigeten ideje volt, hogy visszatérjek. Jövet 
a biztosabb, és kellemesb száraz utat választottam és első 
izben püspöki jelvényeimmel, hogy tanulmányozzam a hatást, 
melyet ez a még hasonlót nem látott nép körében teend. 
Mindenütt tisztelettel, előzékenységgel fogadtak. Egy estén 
fallal keritett kis városka közelébe érkezvén, hogy a vidék 
szokását 110 sértsem, mint kitűnőbb személyiség széket hozat-
tam, melyen vittek. Amint az őr közeljöttemet észrevette jelt 
adott, tíz ember fegyverbe lépett, és tisztelgett. Az utazó 
mandarinok vendégházába szállván jegyemet küldém a hely-
beli főmandarinnak, megköszönendő figyelmét, mire ő jövőre 
is szolgálati készségét jelenté. Bármily kedves lett légyen is 
jövetelem, visszafelé a rövidebb utat vízen kellett választa-
nom, habár ez úttal fölötte nagy különbség épen nem volt. 
Két éjjel és két nappal mentünk hajón, és éjjel mindig készen 
kellett lennünk védelemre a tengeri rablók ellen. Hong-kong 
közelében szerencsések valáuk négy chinait, kiknek a szél 
sajkájokat felforgatta, megmenteni a haláltól. Hálát adtam 
Istennek az ut szerencsés befejezéseért, adja reánk további 
áldását, hogy az ö dicsőségére, és szent Ferencz tiszteletére 
a kezdett müvet befejezhessük. 

(Angol és dán Antillák.) Ha a mult év viszontagság-
teljes, és sanyarúnak mondható anyagi tekintetben, a ked-
vezőtlen idő miatt — írja a roseaui püspök 1865. november 
10-én, — termékeny volt az üdv gyümölcseiben. Számos 
megtérés, első áldozás, és száz vétkes szövetségnek törvényes 
házassággá változtatása, megujult hitélet, sz. József társula-
tának terjedése tanúskodnak emellett, líoseauban az angliká-
nok és mothodisták is megjelentek hitoktatásainkon,és templo-
munk földészitésére adakoztak. Megyénk másodvédszentének 
Józsefnek pártfogását igen is éreztük ez év folytán. Mart. 
19-én jutott kezeinkhez azon okmány, melylyel Victoria ki-
rályné örök időre adományozza megyénknek ama telkeket, 
melyeken egyházi és iskolai épületeink állanak. 1865-ik év 
folytán ezen fölül 6 új küldér érkezett körünkbe. A követ-
kező év sem folyt le lelki vigasztalások nélkül, amint ez 

Poirien püspök k. leveléből kitűnik. I. „Dán szigetek." Sz. 
Tamás. A katholikusok számának szaporodása különösen 
eme szigeten figyelemre méltó, nem hibázok ha tiz ezerre 
teszem. A város lakosai megszaporodtak a gőzösök gyakoribb 
közlekedése, és az ez által emelkedett nagyobbszerü épületek 
folytán Az erkölcsiség általán véve e növekedés, és kereske-
dési sürgés forgás által ugyan nem nyert, de mindemellett 
nyájunk szaporodott gyakori megtérések, és elhagyatott 
gyermekek keresztelése által. Sept. havában 75 gyermeket 
kereszteltem és 26 megtért protestánst vettem föl az egyház 
kebelébe. Május hó óta a clugnii sz. Józsefről czimzett szüzek 
sz. Tamásban két iskolát vezetnek, és betegeket ápolnak a 
házakhoz járván. Ezen szeretetteljes és önfeláldozó látogatá-
sok sok megtérést eszközölnek. A kormányzó sok kitüntetés-
ben részesített, fogata állandóan rendelkezésemre állott, és 
föl is használtam előnyünkre. Sz. Tamás szigetén van most 
4 redemptorista atya és három laikus testvér. 

S z e n t k e r e s z t . Sz. Tamásból ide siettem, hol 15 
ezernyi híveinknek két templomuk és egy kápolnájok van. 
Megbérmáltam 615 embert, 14 házasság törvényesíttetett. 
Fréderiksted-ben ez évben egy plebánia-lakot és iskolát épí-
tettünk ; a köveket és a honiokot a hivek hordották, az épü-
letfát egy gazdag magánzó adta. Legközelebb, hiszem, szer-
zetesnöket is telepithetünk ide. Nem minden ellenkezés nél-
kül a protestáns dán kormány részéről, munkálkodhatnak 
itt áldozáraink a dissidensek megtéritéséu. A vegyes házas-
ságok ügyében is nem ritkán tapasztaljuk a prot. türelmet-
lenséget. Mi a lelkismeretszabadságot követeljük, mely az 
1763-iki szerződés által ugyan biztosíttatott, de tényleg 
helyi törvények által megsemmisíttetett. Ugyanis számkive-
tésre Ítéltetik azon papunk, ki valamely lutheránust egyháza 
kebelébe fogadna, vagy vegyes házasságokat csak a mindkét 
nembeli gyermekeknek a kath. hitbeni neveltetésének fölté-
tele alatt áldana meg. Szerencsére csak lutheránusokról van 
szó, nem a többi dissidensekről is, kikre nézve szabad a ke-
zünk. Hogy a nevezett zaklatásoktól papjaink menekülje-
nek, ama törvények nem ri tkán kijátszatnak a megtérni 
óhajtó lutheránusok által. Az elsorolt akadályok daczára a 
katholikusok száma a dán szigeteken is növekedőben van, 
hála a redemptorista-atyák buzgalmának. Egyébiránt a 
fönnevezett körülményektől eltekintve be kell vallani, hogy 
alig leend telepitvény, melyen a rend, munka, szorgalom, és 
jó müvelés kitűnőbb fokon állana, és hol az egykori rabszol-
gák nagyobb jólétnek örvendenek. Ahelyett, hogy föltétle-
nül fölszabadítván őket, féktelenül ereszsze a világnak, kik 
még erre eléggé nem voltak elkészítve, külön törvények 
alatt tartotta őket s tartja kormányunk, oly módon, hogy 
munkájok jutalmát bőven élvezhessék, de a telepitvényesek 
se jussanak tönkre. A munkának absolut szabadsága az 
egyenlítő alatt, álom csak. Fehéreknek és feketéknek itt 
ösztönöztetniök kell a munkára, ez a jólétnek, testi és szel-
lemi egészségnek főfeltétele. A fekete fajt, tekintve nála az 
előrelátás és erély ismert hiányát, nem lehet büntetlenül ma-
gára hagyni. Elhamarkodott, és biztosíték nélküli fölszaba-
dítása e fajnak, erre magára volt szerencséti í nség, Anglia 
részéről pedig erkölcsi és politikai hiba. Huszonhét éve, hogy 
ismerem az angol gyarmatokat Amerikában, és anyagi s 
szellemi haladás helyett hátramenetelt tapasztalok. A ma-



gára hagyatott négerek épen ugy mint őseik Afrikában, a 
lognyomorubb viskóba vonulnak, földjükön épen csak any-
nyit müveinek, mennyit magok számára elégnek vélnek, 
amiből sokszor következik, hogy éhségből gyökeret, vad 
gyümölcsöt esznek, vagy rabolnak a szomszéd tclepitve'nye-
ken. Az élelem elégtelensége, a lakás nedves volta, rosz 
ruha számos bőrbajoknak és más betegségeknek okozója, 
melyek e fa j kiveszése't eszközlik. A föltétlenül szabaddá 
lett négerek futván a munkától, elhagyván a telepeket, a 
termesztők pedig szedett-vedett, az európaiak által látogatott, 
kikötőkben toborzott chinai és indus munkásokat fogadnak. 
— A dán telepitvényeken mindezt belátták idején. A külön-
ben szabaddá lett négereknek községeket képező lakaikban 
kell maradni. Kőből épült, tiszta világos házakban laknak. 
Minden családnak megvan kertje, és udvara, hol baromfit, 
sertéseket tarthat. Minden szombaton élelmi szerek osztat-
nak ki közöttök, liszt, füstölt hús, ezukor, szörp stb. A mun-
kások kor és erő után három osztályba soroztatnak, és min-
den héten fizettetnek, csak orvosra, és orvosságra történik 
csekély levonás. Az ima reggel és este közös. Szombaton a 
fiatalok saját hitvallású templomaikba küldetnek hitokta-
tásra. Vasárnap a munkás szabad, és tetszése szerént mehet 
templomba. Érdekes őket látni, kétkerekű kis kocsiaikon. 
Tisztán öltözködnek, és jó egészségnek örvendenek. Mi több 
ily lakást látogattunk meg, hol a munkások hitsorsosaink. 
Ugy látszik, Isten különös áldásban részesiti őket. 

IRODALOM. 
„Der biblische Schöpfungsbericht und die Ergebnisse der 
neueren Naturforschung v. Dr. I . B- Holzamnier." — Frank-
fur t am Main 1867. — Verlag für Kunst und Wissenschaft. 

32. lap. 

(Folyt.) 

Nagy előnyére van e füzetkének már az is, hogy bár-
mily vázlatos is, előleges tájékozással hir az olvasóra. — Itt 
emliti szerző 3 — 4. lapon, miként némely uraknak sehogy 
sem megy fejébe azon eszme, hogy a szent lapokban leirt 
teremtés-történet összeegyeztethető a tudománynyal, melyet 
oly igen istenítnek, magasztalnak, miszerént készebbek ,ma-
jom-ősszülékot" elfogadni, mint a kijelentés nyomán járni ! 
A matcrialismus, rationalismus ilyetén nyilatkozataival szem-
ben, úgymond, semmit sem ér a tekintélyre hivatkozás, előt-
tük semmit sem nyom egy Kopernik, Newton. Prichard, 
Blumenbach, Cuvier, Ampère, Liobig, stb., kik korszakot 
képző mélyebb kutatásaik után nyilván hirdeték, hogy a 
természeti tünemények, erők és törvények végoka a Te-
remtő. Söt, hogyha valaki ezen és más lánglelkü tudósoknál, 
kiknek világ-hire nemzedékről nemzedékre terjed, — azt 
emeli ki, mikép Istenről, a kinyilatkoztatott vallásról alázat-
tal beszéltek, kalauzul tekintvén a sötétségben, az bizvást 
velők együtt szánalomteljes mogvettetésre számolhat ! — 
Nem tehetjük, hogy ne idézzük következő szavait : 

„Worden diese einfachen Gesichtspunkte (t. i. a czél, 
ugy általános, mint különös, — melyért a szentkönyv irva 
lőn) beharrlich festgehalten, so zeigt sich nirgendwo ein 
Widerspruch zwischen den Angaben der heiligen Schrift und 
der Ergebnissen der Naturwissenschaft, wohl aber werden 

wir es bewundern, und als einen Beweis der Göttlichkeit der 
heiligen Schrift anerkennen müssen, dass in ihren Angaben 
nichts sich findet, was den Forschungen und Entdeckungen 
wiederspräche, die Jnhrtansende später gemacht sind." 

Ezekből is értheti az olvasó a jámbor keresztény lélek-
nek kegyeletteljcs meghódolását a kinyilatkoztató Teremtő 
előtt ! — 

Igy, miután szerző (a 3. 4. lapon) bevezetést nyujta és 
általán a müvecske czéljáról szólt, folytatólagosan „Die Er-
schaffung der Welt" czim alatt (4-ik lapon) e szavakat veszi 
kiindulásul : „Kezdetben teremté Isten a mennyet és földet. 
A föld pedig puszta és üres vala, és sötétség vala a mélység 
szinén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek fölött," (Gen. 1. 
1, 2.) és a következő megjegyzéssel látja el : „Offenbar lehrt 
die heilige Schrift in den zwei ersten Versen nicht mehr und 
nicht weniger, als dics : 1) die Wel t ist von Gott erschaffen; 
2) sie ist am Anfang erschaffen ; 3) sie war nicht gleich so 
wie sie jetzt ist, sondern die Erde wahr ohne Schönheit, 
Zier und lebende Wesen, finster und mit Gewässer bedeckt. 
. . . Dazu ist noch angedeutet : 4 ) Dass die Erde nicht so 
blieb, ist dem schöpferischen Einwirken des Geistes Gottes 
zuzuschreiben, der alle nun folgenden Schöpfungen durch 
sein allmächtiges Wort ins Dasein rief." Helyesen azután 
igy megy tovább : 

„Von einem Widerspruche der Naturwissenschaft hin-
gegen könnte also nur die Rede sein, wenn diese von ihrem 
Standpunkte aus und mit ihren Mitteln behaupten und be-
weissen könnte: 1) die Welt ist unerschaffen ; 2) sie ist ewig; 
3) sie war immer so, wie sie jetzt ist, insbesondere war die 
E rde nie wüst und leer ; . . . 4) der Geist Gottes steht in kei-
ner Beziehung zur weiteren Ausgestaltung der Erde (und 
des Himmels). . . . Kann die Naturwissenschaft das behaup-
ten und beweisen ? Wir sagen unbedingt, nein ! und sie wird 
es, der Natur der Sache nach, nie können, weil es sich hier 
um Dinge handelt, die entweder gänzlich ausser ihrem Be-
reiche liegen, oder die sie selbst auf das energischste aner-
kennen muss.* — Es erre a természet-tudomány köréről 
beszél, értésül adván, hogy minden tudomány, kivétel nél-
kül, Istenben ér véget, mert minden tudománynak végczélja; 
az ég királynéjaként tündöklő igazság Istentől, minden 
igazság kútfejétől veszi eredetét. Innét magyarázható, hogy 
a mélyebben gondolkodó lelkek, k ik a tudományokat fej-
lesztették és valóban gyümölcsözőkké tették, mindenkor 
szivök mélyéből vallásosak voltak, mit egész életükkel bi-
zonyítottak be. Mert mindig igaz marad eme bölcs mondás : 
„A fölületes tudomány Istentől eltávolít, még a mélyebben 
kutató hozzá vezet." — Még megemliti H o l z a m m e r , 
hogy a fölületes emberi ész kevély fölfuvalkodottságában a 
hitetlen tudósok több, egymást fölváltó alaphiányos hypothe-
sist. alkottak, de az igazság győzelmét nem hiusithaták meg, 
és ezzel a „Die Erschaffung der Welt" rész véget ér. 

Midőn már szerző néhány lapon (4—9-ig) a tudományos 
eredmények és a világ-anyagnak első létrehozatala közötti 
összhangzást kifejté, egy perczig sem feledve a szent-szöveg 
ama szavait: „a föld pedig p u s z t a és üres vala," azaz bizonyos 
elkülönitlenség- és rendetlenségben vala, áttér a semmiből 
teremtett anyag fokozatos kiképeztetése- és átalakításának 
történetére. Es ezen további kiképeztetést s alakittatást a 
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következő hatnapi munkálkodás „Das Sechs tage werk" (10. 
17. 18. lapokon) történetébe foglalva tárja elénk. — Nem 
fontos okok nélkül jegyzi meg a szerző, hogy a szent lapok 
azt, mintha a világ kezdetleges ősanyagának Isten általi lét-
rehozatalát ezen további kiképzés időszerént azonnal követte 
volna, épen nem erőszakolják senkire, sőt inkább a szentirás 
előadása nyomán épen ugy feltehető, hogy a kettő között 
hosszabb idő folyt le. Az sem czélja a szent tudósításnak, 
hogy a világ képeztetése és alakitására vonatkozó napok 
alatt 24-órás napot értessen, sőt a „nap" szó hosszabb idő-
tartamot is jelenthet. — E könyvecske ismertetése által nem 
hiszünk eleget tehetni, ha a mit erre nézvést szerző (a 14. 
lapon) mond, itt egész terjedelemben ki nem irnók : „Die 
heilige Darstellung hat Manches an sich, was schon seit alten 
Zeiten, zum Theil schon anderthalb Jahrtausende vor der 
Entdeckungen der neueron Geologie, christlichen Denkern 
und heiligen Kirchenlehrern, z. B. einem Clemens von Ale-
xandrien am Ende de3 zweiten, Origenes im dritten, und be-
sonders dem heil. Augustin in der ersten Zeit des fünften 
Jahrhunderts, im gewissen Sinne auch dem engelgleichen 
Lehrer der Kirche, dem heiligen Thomas von Aquin im 
dreizehnten Jahrhundert die Bedeutung dieser „Tage" als 
Zeiträume von vierundzwanzig Stunden zweifelhaft erschei-
nen liess." 

„Der Heide Celsus hatte darüber gespottet, dass die 
heil. Schrift die Weltschöpfung schon auf gewisse Tage ver-
theile, ehe die Sonne erschaffen war, ehe es also Tage habe 
geben können, und dass gar noch Gott am siebenten Tage 
wie ein müder Handwerker ruhe. Origenes verweist ihn nun 
auf den Schluss des ganzen Schöpfungsberichtes: „Dies ist 
die Entstehung des Himmels und der P>de an dem Tage, da 
sie erschaffen wurde," — wo also die sechs Tage auch wieder 
als ein Tag bezeichnet seien, woraus sich ergebe, dass Moses 
die Tage nicht im gewöhnlichen Sinn genommen habe. Aehn-
lich Clemens von Alexandrien." 

Mellőzve némit, kiemeljük azt, amit a ^6-lapon mond : 
„Das ist nun das grosse Resultat der bisherigen Ausführungen, 
zwischen der strengsten Auffassung der sechs Tage als ge-
wöhnliche Tage, und der freiesten, die sich denken lässt, näm-
lich der des heiligen Augustin (itt emliti ezt) besteht kein 
Unterschied, welcher den Glauban berühre. Es kann gar 
keine Auffassung von dem Ausdruck „Tag1 ' geben, die nicht 
zwischen jenen beiden ihre Stelle fände, die also nicht eben-
falls angenommen werden könnte ohne den Glauben zu 
berühren." 

Nem hallgatja el szerző Cuviert, ki a teremtés-napok 
alatt hosszabb időtartamot érte, és Piancini-t, a romai colle-
giumban a természet- s vegytan tanárát , ki hasonlóképen 
veszi, a nélkül, hogy akár a szent tudósítással, akár az egy-
házzal ellenkezésbe jőne. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— G i r k György püspök ő excája a pécsi joglyceum 

alapítványának növeléséhez 1000 fr t tal méltóztatott járulni. 
= Épen most jövünk Kugler Ferencznek, tanulmá-

nyait Bécsben végzett, s magát München- és Romában ki-
képzett jeles szobrásznak, sopronyi hazánkfiának, Pesten a 
városliáz-téri 1-ső sz. a. ház udvarán jobbra létező műtermé-
ből ; s miután az előbb is dicséretesen ismert, s leginkább 
egyházi tárgyakkal, s pedig egyaránt fa- és kőben foglal-
kozó művésznek meglepő haladásáról ujabban meggyőződ-
tünk, kötelességünknek tartjuk öt az egyházi férfiak és 
kegyurak figyelmébe ajánlani. 

— T a la b é r Jáuos, sz.-balázsi plebanus aláírási föl-
hívást intéz a t. olvasó közönséghez az ily czimü, s püspöki 
jóváhagyás mellett megjelenendő munkára: „A kath. keresz-
ténység az ö hitében, törvényeiben és kegyszereiben." Vagyis 
„hitelemző beszédek a kath. vallás összes tanairól." Deharbe 
ká té ja szerént bőven és népszerűen kidolgozta Z o 11 n e r ev. 
János, forditotta N a g y Sándor, törökkoppányi plebanus. — 
Az eredeti nyolez kötetben négy évfolyamra van osztva, Ta-
labér, mint kiadó szintén 4 év alatt szándékozik közrebo-
csátani akképen, hogy évenkint finom velin-papiron, tiszta 
s correct nyomással 60 iv fog megjelenni, 15 csinos boritéku, 
nagy 8-ad rétü, 4 ives füzetben. Minden hónapban pontosan 
egy-egy, az utolsó hónapokban pedig két-két füzet fog bér-
mentesen szétküldetni. Égy-ogy füzet ára 35 o. é. krajezár-
ban állapittatik meg. A pénz tetszés szerént vagy a füzetek 
megjelenése után, vagy évnegyedenkint vagy félévenkint 
bérmentesen lesz beküldendő vagy a kiadóhoz (Zala-szent-
Balázs, ut. pósta Gelse) vagy Fischel Fülöp nyomdász úrhoz 
Nagy-Kanizsára ; az aláirási ivek legkésőbben május köze-
péig beküldendők bérmentesen. — A műnek általánosan elis-
mert jelessége, a t. kiadó urnák pedig minden kiadványai 
közül tanúsított szabatos, lelkismeretes pontosságú eljárása 
egyaránt megérdemli a t. közönség szives pártolását. 

— Megjelent: „A Pápa és világi uralma, vagyis: vá-
lasz a pápaság s a katholicismus elloneinek támadásaira" 
Franco Secondo után összeirá F i s c h e r Lajos szombathely-
egyházmegyei áldozár. 8-r. 116 1. Ara 60 kr. A szentatya 
javára. A korunkban kétszeresen szükséges, és a mindenütt 
pengetett ellenvetések visszatorlására oly igen hasznos mü-
vecske 600 példányban lőn nyomva, eddig 302 példány lett 
megrendelve, tehát még 298 kapható, miért és tudatja a t. iró, 
hogy előfizetést még folytonosan elfogad s tekintve különösen 
a nemes czélt is fölkéri az ügybarátokat, hogy megrendelé-
seiket minélelőbb tennék meg. A megrendelések Jám-ra in-
tézendők, Krassó megyében, Temesvár felé. 

— V i c a r i Herman, a freiburgi hős lelkű érsek e hó 
14-én elhunyt. Gloria et honore coronasti eum ! 

— Gr. N á d a s d y Lipót ő excája mint a Lelencz-
ügyi-társulat elnöke fölhívást intéz a nemzethez, hogy a föl-
séges királyné örvendetes szülése alkalmából a nemzet érez-
tetné jótékonyságát a lelenczeknck méltán fölkarolandó ügyé-
vel is, és járuljon adományával az országos lelencz- és szülő-
ház alapításához. 

— A clielmi görög-egyesült megyében, mely 250,000 
lelket számit, az egyházi iskolai és nyilvános nyelvvé az orosz 
decretáltatott egy ukáz által. 

— G a r u c c i jezsuita-atya, hírneves ai'chaelogus, Bar-
cellonába érkezett. Czélja a kereszténység első századaiból 
fönmaradt műemlékeket tanulmányozni, társaságában egy 
fényképész is van. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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Itt az óra az álomból fölkelnünk. 
( R o m . ^ l l . ) i 

l J 
Sokkal jobban \ r z i Q & é l y & g é t e sorok Írója, 

hogy sem a nagy apÍJTStekrílTí e czikk homlokára 
tűzött szavait paptársaihoz intézni magát jogosultnak 
vélné. Csak önfelriasztásúl választá amaz apostoli 
igéket ; mert ernyó'zetök alatt oly indítványt próbál 
megpenditeni, melynek ezeló'tt hasznos, ma már 
szükséges voltáról régen meg van ugyan győződve; 
de az indítványozást — gyakorlottabb, avatottabb s 
tekintélyes tollra várván — kicsinysége tudatában 
eddig nem bátorkodott megkisérteni. 

A kérdéses indítvány : népmissiók behozatala. 
* * 

* 

Népünk demoralizálása a fékvesztett sajtó útján 
s a jó erkölcsből kipusztult hitetlen demagogok szája 
által oly ijesztő mérvben foly, hogy lehetetlen a jö-
vőbe aggodalom nélkül tekinteniök azoknak, kik 
tudják, hogy minden országnak támasza, talpköve a 
tiszta erkölcs. Bús, fájdalmas érzet szállja meg a 
haza jólléteért s embertársai üdveért epedő lelkeket, 
látván a pokoli törekvések nem sikeretlen erőlködé-
seit. Szabadsággal hitegetik a szegény népet s a tes-
tiség rabszolgájává teszik ; boldogsággal kecsegtetik 
s szivéből a megelégedés csiráit is kiirtják. A nép 
pedig, fájdalom ! vakon rohan e vak vezetők után s 
nem veszi észre a lábai előtt tátongó örvényt, mely 
őt vezetőivel egyetemben elnyeléssel fenyegeti. Mint 
Jézus könyezett a makacs Jeruzsálem fölött, mely 
megölé a prófétákat és megkövezé azokat, kik bol-
dogitására küldettek: úgy könyezhetnek ma is a 
jobblelktíek, látva az erkölcsi rakonczátlanságnak 
induló népet, látva mint csoportosúl ama vadlelktí 
vezérek körül, kik erőnek erejével s a legnemtele-

nebb útakon ar ra törekednek, hogy a nép ellensé-
geűl tüntessék föl azokat, kik az Üdvözitő által épen 
a népek boldogitására kalauzul rendeltettek — Sión 
őreit. 

Atyámfiai ! az ellenség mint orditó oroszlán jár 
a n y á j körül, keresvén nem hogy kit faljon föl be-
lőle, hanem hogyan falja föl az egészet ? ! Válóban ! 
Krisztus hü nyá j a ellen oly sokféle fegyverrel s oly 
heves rohammal történik napjainkban a támadás, 
hogy kimenetele fölött kétségbe kellene esnünk s 
reményvesztetten hátrálnunk, ha isteni szó s Isten-
ben helyzett erős bizodalom nem bátorítana s erősí-
tene a küzdelemre s szilárd kitartásra. 

Az öthasábos nagy napilapok s a nép számára 
gyártott hetilapok versenyt fu tnak egymással a kon-
kolyt, az erkölcsi romlottság buja csirájú magvait a 
nép szivébe, vérébe csempészni. Tudományos szine-
zetű foliansok s mulattatásra irt férczművek s velők 
a ponyvairodalom aljas termékei egyczélra munkál-
kodnak: barommá tenni az embert. Az ország- s 
megyegyűlési termek, a demagogok által rendezett 
népgyűlések, az evés-ivás csarnokai, a dőzsölés és 
tivornya fészkei antikrisztusi beszédektől visszhang-
zanak; nemcsak, hanem a malomalatti összecsődű-
léseken, kaszinókban s más múlatás vagy szórako-
zás végett alakult társaskörökben is, szóval minde-
nütt ott terem a sátán küldönczében s rontani 
iparkodik Krisztus országát, kevesbiteni hű nyáját. 

Az óra, melyben az álomból minden egyesnek 
föl kell kelnie, ha az árulás bűnétől ment akar ma-
radni , csakugyan elérkezett. A sátán ura lma — 
mint szemeinkkel láthatjuk — óriási lépésekkel ter-
jed közöttünk. Ellensúlyozására hasonló terjemben 
törekednünk — szoros kötelmünk. 

Igaz ugyan , hogy erkölcsös irányú lapjaink, 
népirataink s egyéb irodalmi műveink néhány év 
óta a nagyobbodó veszély lá t tára nagyobb buzga-
lommal, sőt erőfeszítéssel igyekeznek a pokoli mé-
tely terjedésének gátot vetni ; hasábjaikon a fenye-
gető veszélyek elháritására s a meglevő bajok 
orvoslására különféle óvszerek és eszközök ajánltat-
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nak s vitattatnak meg ; igaz az is, liogy fópásztoraink 
körültekintő bölcsesége s egyes pásztorok buzgósága 
minden követ megmozdit, melylyel a terjedő erkölcs-
telenséget útjában föltartóztathatnák s visszanyom-
ha tnák; de ha a támadás sokféleségét s terjedelmét 
tekintjük, a mindkét részen történő tömörüléseket 
megfigyeljük, a támadottak kezeiben levő fegyver-
készletet szemügyre veszszük, kénytelenek vagyunk 
elismerni s fájdalom érezni is, hogy hátrányban 
vagyunk; mert védelmi eszközeink koránt sincsenek 
arányban a bennünket ostromlókkal, és sokat kell 
még fölszerelésünkre tennünk, hogy a bárhonnét s 
bármely fegyverrel jövő támadási roham visszaveré-
sére, vagy a tőlünk már elfoglalt tér visszaszerzésére 
elegendő erővel rendelkezhessünk. Az ellenség nem 
a1 szik,folyton köszörüli fegyverét s gyűjti embereit; 
késlekednünk tehát nekünk sem szabad, hanem gon-
doskodnunk kell mindenféle fegyrverzetű csatárok-
ról, még pedig haladéktalanul ; nehogy a tért, mielőtt 
rendbe szednők magunkat, egészen elfoglalják elő-
lünk elleneink ; gondoskodnunk kell, hogy marad-
jon legalább annyi terünk, melyen megvethessük 
lábainkat s melyről a már elvesztett tér visszafogla-
lására a megverettetés félelme nélkül intézhessünk 
támadást. 

A reánk súlyosodott nehéz küzdelmekben a 
missionariusok — szerény véleményem szerint — 
nélkülözhetlen csatárok ; azért szervezésüket halaszt-rr 
hatlan szükségnek tartom. Ok lennének az erkölcs-
telenség ellen küzdő tábor egyik kiegészitő része. 

Igen, ha mindazok, kik az erkölcsrontó, sziv-
mérgező könyveket s lapokat olvassák, ellensúlyo-
zásul megolvasnák a jó erkölcs nemes ügyének szol-
gáló lapokat s iratokat is, a baj nem volna oly 
veszélyes, bár a rosz olvasmánynak mindig marad 
há t ra kóros hatása. Ha azok, kik a gyrülések termei-
ben, korcsmai s egyéb összejöveteleken hangoztatott 
mételyes szavakat meghallgatják, szintoly szorgal-
masan s figyelmesen meghallgatnák a jobb lelkek 
jót akaró igéit is, a jövő miatt nem kellene oly 
nagyon aggódnunk. Ha kik a népámitók csábitó 
vészes beszédeit füleikbe szedik, tájékoztatás s felvi-
lágosítás végett elmennének született vezéreik- s 
üdvök őreihez, nem kellene a népért, a társadalom 
fönállásáért vagy megrázkódásáért rettegnünk és hi-
vatásunktisztét a szokott rendes kerékvágásban teljes 
nyugalommal folytathatnók ; mert épen nem lenne 
okunk a tanácsunkat kikért s ez által az ámítás 
vészes következéseitől megóvott nép erkölcseért 
remegnünk. De miután ez nem igen történik, s miu-

tán a szédelgő elmék által elszédített nép az ámítás 
tetszős szavait szentül igazaknak s azért a fölvilágo-
sítást fölöslegesnek tar t ja , kénytelenek vagyunk 
rendkivüli körülményeink között rendkivüli, lega-
lább nálunk eddig nem használt módok s eszközök 
után nézni, hogy azok segélyével a félrevezeti népet 
bűnös álmaiból valamikép fölriaszszuk s a józan 
erkölcsök útjára visszatereljük. 

E czélra igen hasznosnak sőt szükségesnek 
vélem a népmissiók egyetemes behozatalát. Szerény 
vélemény, mely nem a nagy elmék által üdvösnek 
itélt egyéb eszközök s óvszerek ellenében kiván 
érvényre emelkedni ; hanem azok mellett figyelembe 
vétetni vágyik. 

A népmissió mindenesetre korszerű, szükséges, 
de többek előtt népszerűtlen indítvány; népszerűt-
len még a pásztorkodás mezején működő némely 
egyháziak előtt is, de — szerintem — többnyire 
csak olyanok előtt, kiknél a : ..salus animarum su-
prema lex esto" még bensőbb megszivlelést igényel. 

Tapasztalás szerint mai nap a legtehetségesebb 
s legbuzgóbb lelkipásztorok sem kép jsek hiveik kö-
rében teljesen kielégítő eredményt eszközölni. Hogy 
miért nem? arra mindegyik lelkipásztor saját helyi 
körülményeiből maga adhatna hu feleletet. Annyi 
egyrészt bizonyos, hogy a Vianney Jánosok nem 
mindennapi jelenségek ; másrészt pedig minden lel-
kipásztor egyháza körében találkozik a sátánnak 
egy vagy több küldöttje, kik ha egészen el nem bir-
ják is a népet buzgó pásztorától vonni ; de iránta 
közömbössé, hideggé tenni többnyire sikerül nekik. 
Minek visszahatása azután a pásztor által hirdetett 
üdvigére is kiterjed. Mit mondjunk ezután oly hely-
ről, hol a pásztor élete, kötelességének lanyhább tel-
jesítése mellett, a hivek előtt nem szolgálhat minden-
ben követendő például? Mily kiáltó szükség ilyen 
helyen a missionariusok szavait hallani! 

De bármik legyenek is az okok, m lyek a lel-
kipásztor munkájának óhajtott sikerét meghiúsítják, 
azok a missionariusok irányában többnyire hiá-
nyozni s z o k t a k s azért lia a meglevő bárminemű 
körülmények között megjelennek a missio papjai, 
kiket szegény vándor apostolokul tekint a nép, ha 
nem buzgóságból, bizonyára ujdonságszülte kíván-
csiságból is seregestül tóduland szinök látására, sza-
vaik hallására, néha az egész környékről. Ha azután 
a semmi egyéb gondok által nem zaklatott s apos-
toli szegénységeért a nép rokonszenvét biró missio-
narius, mint egy második Ker. János, lánglélekkel 
kezdi hangoztatni a „tartsatok poenitentiát," s „ha 
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bűnbánatot nem tartotok mindnyájan elvesztek" stb. 
az ilyenkor többnyire jól disponált kebel megrendü-
lend s észrevétlenül, talán akarat ellenére is olvadás-
nak indul s hevülni kezd. Es az ilyenkor belévetett, 
jó mag nemcsak könnyen csirába megy, hanem a 
missionarius lábainál végzett töredelmes gyónásban 
erős gyökeret is verhet. 

Szükséges volna e szerint, hogy a saját lelki-
pásztora irányában akár alapos, akár alaptalan okok 
következtében elidegenült vagy közömbössé vált 
nép között időnkint olyanok lépjenek föl, kiknek 
szavait — irántok előszeretettel viseltetvén — nem 
közönyösen vagy épen ellenszenvvel, hanem teljes 
odaadással s epedő vágygyal hallgatja s kik előtt 
tartózkodás nélkül panaszolja el bünterhes lelkének 
sebeit. Ezek szava bizonyosan sokkal kedvezőbb s 
maradandóbb hatással leend erkölcsi életére, mint a 
bármi oknál fogva előtte közömbössé vált, különben 
bár buzgó, saját lelkipásztoráé. 

A népmissiók tartásának hasznos, szükséges 
voltát nem lenne nehéz terjedelmesebben fejtegetni ; 
de talán ennyi szóval emlegetni is fölösleges vala : 
szükségét érezzük, hasznát Nerei sz. Fülöp, Paulai 
sz. Vincze, Liguori sz. Alfonz s az ő fiaik eredmény-
dús missióiban láthatjuk. Egy egri pap. 

Dnpanlonpnak egy levele. 
A tanári székek igen sok helyütt inaterialisraust hir-

dető emelvényekké lesznek; különösen az orvosi karoknál 
észlelhető e métely, mely az ifjabb nemzedéket rendszeresen 
ejti áldozatául és a betegágyhoz materialista orvost állit, ki, 
ha érdeke ugy kivánja, lelketlenül experimentál a gondozá-
sára bizott betegen. Franczia országban az anyag-imádó ta-
nárok ellen 2,000 aláírással ellátott kérvény nyújtatott be a 
senatushoz, melyben a családatyák tiltakoznak a tudomány-
karoknál levő materialisticus és istentagadó tanárok iránya 
ellen. Az előadó ezen ügyben Cbaix d 'Est-Ange volt, kinek 
épen nem tetszett a scrupulosus atyák ily föllépése, és Jour-
dan is fölkiáltott : Mit akarnak ezen emberek, kik mintegy 
inquisitionalis rendszerét akarják megalapítani a fölügyelet-
nek és vádaskodásnak a mi tudomány-karunk és a kórodai 
orvosok ellen ? Fontaines jól felelt neki, mondván : Ezen em-
berek, Jourdan ur, adózó polgárok, kiknek pénzéből tartat-
nak a tanárok ; valljon nincs-e joguk fölügyelni és óvást 
tenni, ha azt látják, hogy a lolkek javitása, tökéletesítése 
helyett gyermekeik a demoralisatio és istentagadás eszkö-
zeivé képeztetnek ki? Mit akarnak ezen emberek? Azt, 
uram, hogy a tanárok szorítkozzanak szakmájuk előadására 
és ne arrogálják maguknak a jogot: mások vallási meggyőző-
déséből gúnyt iizni vagy a hitet az ifjúság kebléből kitépni ; 
azt akarják, hogy az állam erélyesen gátolja meg a hasonló 
visszaélést vagy mondjon le a fensőbb tanítás monopoliumá-
ról és engedje meg a katholikusoknak, hogy tanszéket állit-
hassanak tanszék ellen. 

Az ily materialisticus tanirány által elszédített egy 
fiatal ember hasonszellemü tételt tett közzé, és levelet inté-
zett Dupanloup-hoz, melyben szintén nyiltan bevallja elveit, 
mintha ez által a nagy püspököt insultálni akarta volna, 
mivel ama tételre megjegyzéseket tett. A jeles főpapnak 
minden irányban tevékeny buzgalma a tévelygés e szánandó 
áldozatán könyörülve, a levélre egy atyai irattal válaszolt, 
melyet közleni sok tekintetből jónak tartottunk. 

„Uram! Megkaptam hozzám intézett levelét, és sze-
rencsésnek tartom magamat, hogy ezen alkalmat nyújtotta 
elmondhatni, minő szivemnek legőszintébb érzete; mert a 
mély szomorúság, melyet önnek tévedése okoz nekem, sem-
mikép sem akadályoz, hogy önben szeressem azt, mit önma-
gában szerencsétlenségére nem lát, tudnillik a lelket." 

„Emlékeztet ön arra, a mit mondtam a philosophiai 
tárgyakban való járatlanságáról. Ezen járatlanságot, mely 
elég nyiltan jelentkezik az eszmék és szavak végtelen zava-
rában, az általam is olvasott dolgozatának mindjárt első 
lapjain, önmaga is látszik némileg beismerni ; ily zavar pedig 
igen nagy és sajnálandó hiány egy férfiú nevelésében." 

Ily hiány azonban egy materialistánál igen természe-
tes valami ; nem hívén egyébben, mint csak a test szükségei-
ben, mikép nem volna járatlan a lélek dolgaiban ? De ily 
baj ellen van még orvosság, kivált önnek korában. Ön fiatal, 
uram ; miért ne szentelhetne élénk ifjúságának szakából egy 
kis időt az emberi tudás e nemes részének művelésére is ? 
Higyje meg, itt sem találna akár kevesb gyönyörre, akár 
kisebb mesterekre, mint az idegek, erek és vér tanulmányo-
zásában. 

„Azt mondja ön, hogy atyja is anyag-imádó volt és 
szabad-gondolkozásu, tehát ön is az akar lenni, mint volt ő. 
Mily meggondolatlanságnak kell tulajdonítani, uram, hogy 
ön nem veszi észre az ellenmondást, mely ezen szavakban 
rejlik ? Hisz ha a gondolat nem más, mint csak az anyagnak 
productuma, mikép lehet szó s z a b a d gondolkozásról ? Az 
anyag-imádó semmiféle czim alatt sem lehet szabadgondol-
kozásu, ez világos ; és én még hozzá teszem, hogy nagy gon-
dolkozású sem lehet, mert az emberi gondolkodásnak legtá-
gasb birodalma zárva van előtte. A materialista nem egyéb 
és nem is lehet egyéb, mint legkorlátoltabb gondolkozású a 
látkör legszűkebb határai közt." 

„Uram, önnek atyja materialisticus volt; de önnek ősei 
nem voltak azok. Bizonyára én semmikép sem akarom, hogy 
csak legkovesebbet is veszitsen azon tiszteletből, melylyel 
élte közvetlen szerzőjének tartozik ; de valljon ősei annyi 
századokon át nem voltak egyebek tudatlanoknál, egyíigyü-
eknél, és nem érdemelnek-e semmi tiszteletet, csak azért, 
mivel hitték, hogy van leikök és még nem tették azon szép 
fölfedezést, hogy mi csak puhányok vagyunk, kiket vak és 
fatalis erő halmozott és szerkesztett össze ?" 

„Ön a lélekbe való hitről ugy beszél, mint már lefolyt 
múltról. Ezen mult, édes uram, igen hosszú volt és igen dicső, 
mert minden századokat magában foglalja, a legnagyobb 
lángelméket és az emberiség egész civilisatióját. Ha azt véli, 
hogy a lélekbe való hit a mult volt, biztosítom, hogy az a 
jelen is, és daczára a párisi orvos-kar tanitmányáuak, az lesz a 
jövő is. Nem veszi-e észre, hogy ezen szólam „a lefolyt mult," 
önnek lelkében egy azon nagy, de üres, értelemnélküli sza-
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vak közöl, melyekkel mesterei önt tévedésbe ejtik, hízeleg-
vén ambitiojának és elhitetik önnel, hogy ön a jövő embere, 
holott ön még csak a jelennek sem embere tulajdonképen ?" 

„Mondja továbbá, hogy ön, mint materialista, egyszers-
mind a forradalomnak is barátja, és hozzá teszi, hogy a sza-
bad-gondolkozású nem is lehet más, mert nem lehet követ-
kezetlen. Minthogy a politikai forradalom már megvan, ön, 
ekkép gondolkozván, bizonyára a socialis forradalmat érti. 
íme hová irányul a materialismus és az, mit ön szabad-gon-
dolkozásnak nevez ; és ön csudálkozik, hogy ily elv nem 
türetik el ellenmondás nélkül ! Ámde az állam csak védi ma-
gát, ez az egész ; ehhez pedig joga van. En pedig a fölött 
csudálkozom, hogy az állam oly jó, és oly tanárokat alkal-
maz, fizet, kik hasonló tanokat hirdetnek, melyeknek logicai 
következménye a gyűlöletes forradalom ügynökeit szüli, ha 
mégis sikerülne nekik czélt érni." 

„Ön fölemlíti azon kérdést, melyet egyik iratomban 
tettem, tudnillik, „ki volna az önök közöl, ki elhatározná 
magát, hogy 25 évet egy falucskában töltsön szegényen, ma-
gányosan, rágalmaztatva, a nyomorgók, betegek és haldok-
lók körében ?" és ön feleli : az orvos ! legyen, de ön azonnal 
hozzá teszi : „az oly sürgető és váratlan eseményei korunk-
nak valljon engedik-e, hogy ily életmódot válaszszak, nem 
kényszeritenek-e inkább, hogy izgalmasb életkört válasz-
szak ?" Jól van, uram, de engedje meg kimondanom, hogy 
ez elfogultság és oly ambitio, mely zaklathatja ugyan azon 
fiatal embereket, kik Párisban aljas tanitás által materialis-
tákká és forradalmárokká képeztetnek, de miről semmit sem 
tudnak a mi jó falusi papjaink, a kisebb szereppel szerényen 
megelégedő presbytereink, kik ép azért működhetnek áldá-
sosán oly helyeken, melyeket az istentagadó szájhősök mél-
tóságuk és körük alattiaknak tartanak." 

„Higyje el, uram, mindezt a legkisebb keserűség nél-
kül irom ; folindulásom magasabbra és mások ellen van irá-
nyozva ; ön iránt, valamint az egész szegény franczia ifjúság 
iránt, mely oly neveltetést nyer az állam iskoláiban, mint Ön 
is, csak részvétet, szánalmat érzek." 

„Ön azt hiszi, hogy én önnek árthatok és áldozatul fog 
esni. Oh ! ön igen jól tudja, hogy ez nem szándokom, és hogy 
a közoktatási minister ur épen nem igyekszik nekem tetszeni. 
De azou ponton, melyen a nyilvános vitatkozások állanak, 
és oly tanok mellett, minőket ön is igyekszik megalapítani, 
csudálkozhatnék ön, hogy egyenesen tényekkel lépek föl, 
és nem merülök felhőjébe ily és hasonló nagy szavaknak : 
a gondolkozás szabadsága, a tömegek emancipatioja, a tudo-
mányos haladás ; melyek valóban elcsépelt szólamok és mél-
tatlanok oly nyilt, őszinte fiatal emberhez, minő ön." 

„Továbbá, ha ön, uram, hiszi, hogy én ártok, ha hitem 
tanait hirdetem ; mondja meg, biztos-e ön, hogy ön nem árt 
senkinek, ha saját tanát hirdeti ?" 

„Még valamit. Ön, ugy látszik, meg van indulva édes 
atyja élete és halála fölött ; de egy szóval sem emliti kedves 
anyját , nem tudom, miért? Atyja szegényen élt: őszinte, fel-
áldozó volt, és nagy betegség gyötrelmei közt hunyt el; ez 
meginditja, elérzékenyiti önt ! Miért, ha nincs lélek, és ő 
csak egy fatalis vak erőnek kényszerült engedni ? Es hiszi-e 
ön, hogy ily botegnek elég lett volna mondani : Te szenvedsz, 
életed gondteljes volt, halálod pedig nehéz, és semmit sem 

várhatsz holtod után, mert nincs lelked, nincs jövő élet, nincs 
mennyország; senki sem gondol szenvedéseiddel, testedet 
ugy megeszik a férgek, mint a kutyáét, ez az anyagnak 
törvénye." Nem, nem ! semmikép sem akarom hinni, hogy 
atyja képes lett volna egy szegény betegnek ily vigasztalást 
nyújtani ; szeretem hinni, hogy ő jobb volt, mint voltak ta-
nai ; és nála is megvolt, mint igen sokaknál Francziaország -
ban, a hit erénye, csakhogy azt tagadta." 

„És ön is, uram, hosszú tapasztalat után, nem fogja 
reactionak mondani a hitet oly igazságokban, melyek minden 
századoké, mert az igazság örökké uj ; és egykor sok év 
után, midőn én már nem leszek, a halállal küzdvén az örök-
kévalóság küszöbén nem fogja ön megátkozni a kezet, me-
lyet ön felé kiterjesztek ezen pillanatban, hogy megáldjam 
önt azon áldással, melyet atyjától nem kaphatott, és melyet 
ön nem fog visszautasítani egy öregtől, ha mindjárt az püs-
pök is ; nem akarom mondani, hogy önnek barátja is, mert 
ezt nem hinné, pedig vajmi igaz!" B ó d o g , orleansi püs-
pök. 1-k. 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után. — 

(Folyt.) 
De a legnagyobb hóditás, melyet o nyelvcsalád a hason-

lóságok tevékeny és itéletdús tanulmányozása segélyével tett, 
az bizonyára egészen a czelta-családé, mely pedig számos 
dialectusaival csak az ind-europainak ága. Balbi, az ő néprajzi 
Atlaszában, melyről alább fogok szólni, a czelta és baks nyel-
vet egy keretbe foglalta; kétségkivül nem azért, mintha 
semmi közösséget nem látott volna bennök, hanem, mivel 
semmi összefüggésben nem látszottak lenni az őket környező 
nyelvekkel. Kennedy ezredes erősen állítja, hogy a czelta 
Kelet nyelveivel semmi viszonyban nincs, sem szavak, sem 
mondatok, sem gondolatalakzatok tekintetében. De egy ujabb 
iró az elhagyott iskola minden formáival tárgyalá a kérdést, 
és a czelta nemzetek történetét olymódon kisérlé megvizs-
gálni, mely csaknem az egész continensen feledésbe ment át. 
A „The Gael and the Cymbri" czimü müvet értem.1) Megta-
gadni tőle azon elismerést, hogy elmés és tudományos fürké-
szeteknek adta jelét, bizonyára igaztalanság lenne ; de a két 
nagyszerű néprajzi kérdés, mely e könyvben tárgyaltatik (a 
welsh és ir nyelvek gyökeres különbözése s ez utóbbinak 
phoenicziai vagy szemitai eredete) a szószármaztatás oly 
pongyolaságában van tárgyalva, mely e tanulmányokból rég-
óta kizáratott. Ha azt akarnók állítani, miszerint az ir-nyelv 
phoenicziai dialectus, az eljárás nagyon egyszerű fogna lenni. 
Megdönthetlen bizonyságok nyomán tudjuk, hogy aphooniczi 
és zsidó nyelvek két testvér ; tehát csak a zsidó és ir nyelv-
tani szerkezetét kell egybevetni és ezen egybevetés eredmé-
nye megoldja a kérdést. De ez egyszerű modor helyett szer-
zőnk igy jár el : A spanyol s egyéb helyek nevei phoenicziek-
től származtak ; de mindezen nevek irul is értelmezhetők ; 
tehát az ir és phoeniczi nyelvek rokonok. Néhány év előtt 
egy jeles geographus bizonyos franczia lapban egy kísérletet 
bocsátott közre,2) melyben hasonló eljárással több afrikai 

' ) Sir Bethani W. által. Dublin, 1834. 
2) Nouvelles Annales des voyages. Fév. 1824. 
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hely nevét zsidóból származtatja, hogy szintén bebizonyitsa 
phoeniczi eredetöket. Klaproth egy levélben Kierulf dán név 
alatt megczáfolja e szószármaztatásokat, kétféléből származ-
tatván mindenik nevet, t. i. törökből és oroszból. Ez eléggé 
bizonyitja, hogy az ily eljárások mennyire tökéletlenek. Va-
lóban szerző nem vesz magának annyi fáradságot, hogy be-
bizonyitsa miszerint két hely jellege összevág azok neveinek 
ir-értelmezésével.3) 

*) E szószármaztatást részletesen vizsgálni unalmas lenne ; de 
mégsem állhatom meg, hogy egy-két mutatványnyal ne szolgáljak. 
Bizonyos nevek, melyekről tud juk , hogy phoenieziek, s melyek e nyelv-
ben szabatosan megfelelnek a képvvisolt helyek jellegének, az irben u j 
jelentményt kapnak , mely a többiekre is csakúgy ráillenék. Igy e szó 
Tyr , phoeniczül ( tzur) , szikla, oly értemény, melyre a szentirás 
többször hivatkozik, őszerinte a tir-böl ered, mely várost, vagy t a r to -
mányt jelent. Holqtt ép igy származtatható a chaldei -p f^ tir-tői is, mely 
palotát jelent. Pa lmyra és Tadmor, melyek egymásnak szabatos forditásai 
és Palmyra városát jelentik, ké t ir-szóból származtak, melyek egy ike 
kéjpalotát je lent , másika pedig nagy házat . Cadiz vagy Gadir, amint 
eredetileg nevezik, nem fejez ki többet, mint a mit a phoenicz szó vilá-
gosan jelent , t . i. szigetet, vagy félszigetet ; de az ir cadaz szerint, mely 
csak e név mai elferditésének látszik, dicsőséget kell jelentenie. E z u t á n 
szerzőnk elővesz egy sereg nevet , népet, (de nem helyet, melyek mind 
tani-val végződnek (melléknévi végzet), ket tévágja azokat és a végzet-
ből megcsinálja az ir szót : t ana , vidék. De igy malayi nyelven is lehetne 
értelmezni, mert a tanaco szó i t t is ennyit jelent. De nézzünk más példát . 
Lacetani,"szerzőnk szerint, tej-országot jelent. Ugyan de hát a lac-ból mért 
nem származtathatnék a szabályszerű lacetum, (tejetlen vidék) mint 
spinetum, vagy rosetum és igy a lacetani mért ne jelenthetné e vidék 
lakóit ? E szószármaztatás bizonyára szabályszerűbb, mint az ir lai t ( te j) , 
o (ból, bői) és tana (vidék) szerinti származtatás . Azonban elég ha 
mondjuk, miszerint a latin, b a k s és spanyol is idegen változtatást szen-
vedtek az ir-ban, hogy e ta r tha t lan hypothesist támogassák. (Mondja pl. 
hogy e szó lianes, ebből jő : lean , mocsáros láp ; habár a spanyol l lano a 
la t in planus érteményével bir) . A nyelvtani értekezés, melyet e mü avéget t 
tárgyal , hogy bebizonyitsa, miszerint a welsh és ir semmi rokonságuak, 
mondhatom — daczára homályainak — egészen más benyomást tön lel-
kemre s nekem ugy tetszett, miszerint azt bizonyitja be, hogy e két nyelv 
egy családhoz, az ind-europaihoz tartozik, mielőtt olvastam volna a nagy 
horderejű munkát , melyről most akarok szólni. 

Tudom, hogy eddigi észrevételeimbem hosszasabbnak, szigorúbbnak 
tűnöm föl, mint tán tárgyam követelné ; de megvallom, nem egyszer 
bántódással hallottam angol néprajziróinkat gyalázta tni s lát tam őket 
idegen nyelvészek után soroztatni ; bizonyára, miután olvastam báró 
Humboldt tudományos, i téletdus és teljes fürkészetei t a baks nyelvre és 
azon szavakra, melyek az emiitet t könyvben elferditvék ; miután cso-
dáltam a bölcsészeti és nyelvészeti elveket, melyek minden lapon ragyog-
nak ; midőn lá t juk , hogy az övé u t án oly mü Iát napvilágot, mely a fürké-
szet ugyanazon terére vezet, csakhogy oly képzelgő szószármaztatással , 
moly nevetésre készti a continens nyelvészeit, nehéz megállnom, hogy 
éles fájdalmat ne érezzék annak l á t t á ra : mint vagyunk szomszédaink szem-
rehányásainak kitéve, tudván egyszersmind azt is, hogy mit ők csak most 
hoznak nyi lvánosságra , mi már régen beleuntunk abba. Kénytelenek 
vagyunk legnagyobb néprajzirónkul egy oly tudóst bemutatni, mint 
Murray, ki a legnevetségesebb elméleteket a legnagyobb elmeéllel páro-
sitá s ki több nyelv mély ismeretével azt áll i t ja, miszerint minden európai 
nyelv kilencz képtelen (absurd) egytagú szóból veszi eredetét, melyek 
ezek : 1) ag, wag, hwag ; 2) bag, bwag ; 3) dwag ; 4) cwag ; 5) lag ; 
6) mag ; 7) nag ; 8) rag ; 9) swag. 

Egy tudós nyelvész, k i az európai nyelveknek a keletiekkeli 
rokonságát aka rá bebizonyítani s önnek révén összezavarta az ősi szókat 
a sz i rmazo t takka l , a régieket az u jakkal , a szemitaiakat, az ind-europai-
akkal , arabs-ból süti ki e két szót : astrolabe és mélancolie, melyek e 
nyelvbe szintúgy mint az angolba a görögből ju to t tak . Végül 1834 ben 
bizonyos hires (?) theologus a mózesi történelemre alkalmazá a népra j -
zot a nélkül, liogy az ujabb fölfedezéseket figyelembe vette volna ; ő a 

De hagyjuk e fárasztó bírálatot. . . Örömemre szolgál, 
hogy ezennel egy oly müröl szólhatok, melyet tartozkodás 
nélkül meg kell dicsérnem. 

Különben is visszavezet tárgyunkhoz, melytől e kitérés 
által ugyancsak eltértünk. Mert tán feledted is, olvasóm, 
hogy ez által azt akartuk megkísérteni: valljon lehetne-e a 
czelta dialectusokat az ind-europai családba sorozni. E kérdés 
most határozottan megoldottnak tekinthető Prichard tudor 
becses és fontos müve által: „A czelta nemzetek eredetéről."4) 
Egy előbbeni közleményben a welsh számnevek és igék 
részletes elemzésébe bocsátkozott s azt következteté, hogy e 
nyelvnek az ind-europai családba tartozása már régen elis-
mertetett volna, ha, miként a többiek, illetékes férfiak nyo-
mozása alá vétetendett. Ujabb müvében azonban minden 
kételyen fölül helyezé a czelta rokonságát az ind-európaiak-
kal. O először egyes szavak hasonlóságait vette vizsgálat alá 
s kimutatta, hogy az ősszók és a legegyszerűbbek, két oldal-
ról ugyanazok : mint számnevek és elemi szógyökök. Ezután 
következik az igének részletes elemzése oly módon, mely 
láthatóvá teszi a többi nyelvek analógiáit s bebizonyítja, 
miként ennek oka nem esetleges összetalálkozásban keresen-
dő, hanem, hogy a benső szervezet gyökeresen egy. A főnév, 
mely a legkisebb részletekre bonczoltatik, még talán föltünőbb 
hasonlóságokat mutat a perzsa, mint a család bármely nyelve 
iránt. De a czelta nemcsak igy lesz tagjává e csoportozatnak, 
hanem még más módon is; mert csak eszerint lehet kielégitő-
leg értelmezni a többi nyelvek számos igevégzeteit. Pl. a 
többes 3-ik személy a latinban, perzsában, görögben és sans-
kritban ezen ragokkal végződik : nt, nd, VTO VTI, nti vagy nt. 
Igen bizony, föltéve sok nyelvtanászszal, hogy a hajlítások 
az illető személyek névmásaitól függnek, csak a czeltában 
találunk egy névmást, mely e végzeteket megfejti ; mert e 
személy itt is nt-vel végződik s csak oly pontosan megfelel 
névmásának (hwynt vagy ynt) mint a többiek. 

Bizonyára e körülmény fontos helyet ví ki a welshnek 
azon nyelvek közt, melyek e családot alkotják. Azonban még 
sem kell neki a többiek fölött oly előnyt adni, melyre érde-
metlen s azt hinni, mintha közelebb állana az ös-törzshöz ; 
mert az még mindig megoldásra váró fontos talány : megha-
tározható-e — ha mégis van — a származás (filiatió), vagy 
a különböző tagok közti elsőszülöttségi jog. A sanskrit ahe-
lyett, hogy zagyvalék volna, Steward föltevése szerint, több 
néprajziró után ugy tekintendő, mint a legrégibb s legtisztább 
alak ; a latin több tekintetben hasonlít hozzá, mint a görög 
s mégis nem régiben akarta Jakel bebizonyítani, hogy abból 
származott a teuton által. Valóban sok latin szót csak a német 
segélyével lehet értelmezni, mint fenestra, német frigytársa, 
a fenster által, a finster-re vihető vissza (latinb. obseurus !), 

teutont, görögöt és szemitait ugy tekinti , mint három fő néprajzi tarto-
mányt s ezt, mondja : „a három nagy nyelvcsalád (keleti, nyuga t i , éjszaki) 
szervezete jelenleg oly különböző egymástól, hogy valami u jabb csoda 
nélkül az emberek nem közlekedhetnek általok egymásközt . " Mások 
más bolondokat á l l i tanak. . . E tényekkel szemben, meg kel l vallanunk, 
miként a szemrehányásokat megérdemeljük s hogy elmulasztók elébe 
állni e tudomány hóditási rohamának ; élőhalottak volnánk, ha be nem 
látnók, miszerint ahelyet t , hogy javulnánk, ugyanazon hibába esünk, 
mely igazolta a vádat . 

' ) Oxford. 1831. 
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mivel s z e r i n t e eredetileg ablaktáblákat jelent. Másoknak csak 
itt van gyökük, mint praesagire és sagus, melyeknek a né-
metben sagen ige a gyökük, honnét : wahrsagen. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. ap. Felsége Budán aprilhó 9-én kel t legmagasb ha tá roza-

tával a szepesi székeskáptalannál a fokozatos előléptetést jóváhagyni , és 
az utolsó kanonokságot P i s c h Károly papnöveldei helyettes igazgató 
s szentszéki ülnöknek legkegyelmesebben adományozni méltóztatott . 

D U N A M E L L É K E , april 10-én. A „Religio" 22-ik 
számában az esztergomi tudósitó azon sajátságos értesítéssel 
lepte meg e becses lapok olvasóit, hogy az esztergomi „káté-
javitók nagyon gravitálnak az egri kiadások felé" stb. Mely 
hir vételo azon észrevételt sajtolá ki nem egy tárgyavatott 
kebléből, hogy bizony fölötte kár nekik az egri káték felé 
gravitálniok ! Mert mi is az az egri kiadású káté ? Deharbe-
nak egy kíméletlen metamorphosison keresztül ment hittani 
müve, helyenkint-közönkint az illető szerkesztők által meg-
csonkítva s hol alkalmasnak vagy szükségesnek ítélték, a régi 
Batthyáni-féle káté több velösebb kérdéseivel kibővítve. Jól 
jegyezzük meg, ez történt egy Deharbe müvével, ki szintoly 
fényes talentum, mint a mily alapos hittudós és asketikus 
életű férfiú; ki tehát a szakképzettség és hivatás teljes tuda-
tával fogott a tudományok legfőbbikének fogalmazásához ! A 
ki erről őszintén meg akar győződni, lapozzon át komoly 
figyelemmel legalább egy szakaszt Deharbe-nak „Handbuch"-
jából, melyben nemcsak összes kátéinak alapos magyarázata 
foglaltatik ; hanem egyszersmind minden egyes szakasznak 
sőt minden egyes szónak okát és észtani összefüggését a 
többivel s a helyen, hol áll, szükséges és elkeriilhetlen voltát 
a tudományból és életből merített érvek egész halmazával 
bebizonyítja, egészen u j nézetekkel világosítva föl némely 
nehezebb fölfogásu tárgyat. Miből önkényt következik, hogy 
Deharbe kátéi nem valami dilettáns írónak toldott-foldott 
férczelménye, melyre bőven ráfér, hogy műértő toll törlés 
vagy hozzáadás által rajta javítson ; hanem oly szerves egész, 
melyből egyes köveket kiszedni, s más idegenszerű anyag 
által s tán avatlan kézzel pótolni és helyettesíteni, az egész 
alkotmány szépségének eltorzitása, szilárdságának meginga-
tása s szellemének megvesztegetése nélkül nem lehet, nem 
szabad. 

Az egri káték még valami 20 év előtt azon compro-
missum alapján alakultak, hogy a régi Batthyáni-féle káté 
bizonyos mértékig amalgamisaltatván Deharbe éval, ezen 
egyezmény a régi katekismusokkal való kapcsolatánál fogva, 
némi könnyítésül s átmeneti hidul szolgáljon a további val-
lástanitásra. Azon időben tehát ilyetén ecclecticus eljárásnak 
némi értelme volt. Do most, miután az ősrégi Batthyányiféle 
káté szóbeli tartalma már feledésbe ment, elannyira, hogy 
az u j nemzedék előtt annak ínég a neve is ismeretlen hang, 
minden törekvés, az azzal szándéklatba vett összhangzás és 
összerokonulás felé, semmi gyakorlati haszonnal nem ke-
csegtető kisérlet. 

De még azon számítás sem vehető itt komolyan tekin-
tetbe, hogy majd az ily szabály, vagyis inkább szabálytalan-

ság szerint átalakulandott (szándékosan nem mondom : kija-
vitandott) káté annál biztosabban számithat egyetemes elfo-
gadtatásra s elterjedésre az egész magyar egyházban ; mert a 
szellemi müvek criteriumát annak belső becse és értéke ké-
pezi, nem pedig kisebb-nagyobb elterjedése. Azonkívül a 
mennyiben az egri kátéhoz közeledvén, talán hódítást tenne 
az egri és kalocsai pvovinciában, annyiban az esztergomiban 
eltávozván a már csaknem végleg megalapított és beemlézett 
szövegtől, bizonyára elfogná az innenső hitelemzők és tanulók 
rokonszenvét koczkáztatni. Azért Spartam nactus es hanc 
exorna. 

A szakavatott hitelemzök kezdettől fogva sajnálják a 
Deharbe kátéinak eredeti sarkalatos hibáját, t. i. a teljes össz-
hangzás hiányát a különféle fokozatok közt, melyeknél fogva 
legtöbbet veszt becséből az úgynevezett „kis káté" mint leg-
terjedtebb használatú s ugyanazért legfontosb kézikönyv. 
Ezt ő maga is megvallja nagyszerű Handbuch-jához irt elő-
szavában, avval mentegetvén ebbeli fogyatkozottságát, hogy 
az érdoklett „kis kátét" ö nem szerkeszté eredeti terve sze-
rint, hanem csak később, némely püspök felszólításának en-
gedve, azt mint puszta kivonatot állította össze nagy katekiz-
musából. Ámbár őszintén megvallva, elégtelennek látom ebbeli 
mentegetődzését-, mert még ily formán is őt, mint szerzőt, 
megillette volna a gondosság, hogy rövidre vont müveit egy 
logicai egészszé kerekítse ki, melyből semmi lényeges eszme 
ne hiányozzék, és a tartalom alakja teljesen egyezzen a mege-
lőző és következő fokozattal. Azonban e hibán is már segített 
Róder kanonok ur, több éven át szintoly buzgalommal mint 
szakismerettel kellő összhangzást öntve a négy fokozatú ká-
téba. Ha kinek még kifogása volna a nyelvészet ellon, mint-
hogy Deharbe mint tudós iró, több helyütt tudományos hang-
zású mondatokat használ az előforduló hitigazságok kifejezé-
sére : ám ragadjon kezébe tollat, s egyszerűbb és világosb 
irályban szólaltatván meg a ker. hitigaszságot, biztos hálá-
jára számíthat a ker. tanügy barátinak ; de Deharbenak 
az ész és tudomány annyi erejével megalkotott munkáját 
heterogen renddel és eszmékkel megváltoztatni s szellemé-
ből kivetkőztetni, valamíg az Deharbe nevét viseli, nem 
szabad. 

A Deharbeféle káték javítójának tiszte főleg abban áll, 
hogy : a) egy-némely épen nem szükséges kérdéseknek a kis 
kátéban kihagyása után, egykét lényeges kérdés, a nagyobb 
fokozatúból általa közbeékeltessék; b) hogy a netán még itt-
ott szükségesnek látszó összhangzás óvatos foganatosítása 
által egyöntetűséget s ez által kellemes erőt s egységet nyer-
jenek az egymástól eltérő fokozatok ; c) hogy ép, természete-
sen s könnyenfolyó kerekded magyar nyelvezet életrevalóvá 
s ugy tanulásra mint a magyarázatra alkalmassá tegye a 
könyvet, melynek rendeltetése, hogy Isten országának serdülő 
polgárát örök üdvösségére biztosan vezérelje. Nem képzel-
hetni egy könnyen balgatagabb el járást, mintha a gyermek-
nek szánt könyv pezsg új, elvont tudományos alkatú szóktól, 
s hosszú, nehéz menetű s magyartalan hangzású mondatoktól. 
Boldogulj vele jámbor tanitó, és még inkább te szánalomra-
méltó tanuló ! Minden megfeszitett szorgalmatok hajótörést 
szenvedend az idétlen nyelvezet szikláin. Legyen tehát a 
javítás alatti káté szerkesztője eredeti tősgyökeres magyar, 
kinek tollából zamatos magyarsággal szólaljon meg Deharbe. 



» 255 

Csak az ily ép magyarságú káté tartalma fogódzik meg tar-
tós virulásra az elme és sziv talajában. 

Vajha ugy sikerüljön a czélbavett javitás, hogy az igy 
megalapított káté még a késő unokáknak is vezérfonalul szol-
gáljon az üdv igazságainak megtanulásában. Mert valamint 
a szentírás szövegének gyakori változása csorbát ejt a nép 
előtt az Isten igéje tekintélyén, midőn pl. a hitszónok más 
szavakkal olvassa a szószéken az evangéliumot, mint a könyv-O 1 %J 
tudó értelmesb családatya házi népe körében : azon szerint a 
káték szüntoleni változása is azon gondolatra tántorítja az 
egyszerűen eszmélkedő népet, hogy a változott katekizmussal 
a hitigazságok is változáson mennek által. Nem is említve, 
hogy folytonosan változván a káték, a buzgó ker. szülök nem 
képesek odahaza a családi körben a káté leglényegcsb kér-
déseire önmaguk tanitani szerette gyermekeiket, mint ezt a 
lelkipásztorlati belátásáról annyira nevezetes b. K e t t e l e r 
mainzi püspök is nyilván panaszlá egyik hires körievében. 

A 

r 

BOROSZLO, mart. (Hogyan térítenek Oroszország-
ban.) A lengyel kisebb nemesség egy tagja a nyugoti orosz 
tartományokban, a minoki eredetű Michel, ki bányahivatalt 
viselt a nagyherczeg birtokához tartozó egyik uradalomban, 
nem rég ezelőtt Moszkva egy utczájában találkozott a nagy-
herczeg hadsegédével H. . . . úrral, ki ismerte Michel csa-
ládját és jelen szomorú állapotát, és azért ajánló-levelet adott 
neki a nagyherczeg főjószágigazgatójához. Michel CVVQI Pé-
tervárra utazott, az ajánló-levelet megmutatta a jószágigaz-
gatónak, de ettől magához a nagyherczeghez utasíttatott. 
Elmenvén utóbbihoz, ez épen kimenöfélbcn volt, mire közöt-
tük, úgyszólván a küszöbön, következő párbeszéd fejlődött. 
N. Ah ! ön az Michel, . . . szívesen fogadnám szolgálatomba, 
de egy nagy akadály van. M. Mi lehetne az fönséges bereze-
gem ? N. Ön nemde katholikus ? M. Igen fönség. X. Ön tudja, 
hogy a nyugoti tartományoknak orosz vallásra kell teroltet-
niök. Es ön is mért ne térhetne erre. Ugyanazon Istenbe liisz 
nemde ? M. Igen fönség. N. Nos tehát, nemde közömbös önre 
nézve, lia igy (latin módon) vagy igy (a herczeg orosz módra 
csinált keresztet) vet keresztet? Michel egy keveset haboz-
ván, azt mondja: igen. N. Igen jól van, ön azonnal meg is 
kereszteltethetik (az oroszok a vallásukra áttérő kereszté-
nyeket újra keresztelik). Nőm keresztanyja, én keresztatyja 
leendünk, és akkor jószágigazgatómnak önre nézve teljes 
rendelkezési szabadságot adok. Az ujonmegtért ki sem mehet 
a szobából, a pópa azonnal meghivatik, és a keresztelés igy 
brevi manu a herczeg házi kápolnájában megtörténik. A 
szertartás alatt Michel ur reszkető kézzel tartá a viaszgyertyát 
annyira, hogy a nagyherczegnö kénytelen volt azt támogatni, 
nehogy a gyertya a földre essék. A hevenyészett keresztelés 
után Michel ur keresztatyjához theára hivatik és alkalmazást 
nyer. De kérem, mondja a nagyherczegnö, ugyan mért resz-
ketet t? Asszonyom, felelt a kérdezett, nem könnyű dolog 
megtagadni Istent, kinek 48 éven át szolgáltam. Elhiszem, 
mond nyájasan a nagyherczegnö. 

Ez a történet. I t t legalább nem használtatott baromi 
erőszak, mint másutt a régi lengyel tartományokban. Igy 
egy helyen, hol ezelőtt három évvel az egész vidéken csak 
egy orosz templom volt, ma a templomok mind azok. Az 

eljárás igen egyszerű. A hivek imára gyülekeznek templo-
mukba, kozákok veszik ezt körül, belép egy pópa és elol-
vassa az ukázt, mely követeli a hívektől, hogy hitehagyókká 
legyenek. Névszerént fölszólítják a község főnökét és alá-
írásra kényszerítik, és történt dolognak mondják a — meg-
térést. 

AMERIKA. Az apostoli szentszék, hogy az amerikai 
hivek lelki igényeit lehetőleg kielégítse, és a hit terjedését 
itt előmozdítsa, több u j püspökséget alapított, és ezeknek 
buzgó föpásztorokat adott. Ismeretes az utolsó baltimorei 
zsinatnak üdvös hatása, mely zsinat sok egyébb tárgyon 
kivül különösen elhatározta, hogy a pápától uj megyék föl-
állítását kérolmezendi. Volt eddig az egyesült államokban 
már 46 megye és 2 apóst, helynökség, és a katholikusok szá-
ma a hat milliót megközelité. De ezen hivek roppant terü-
leteken vannak elszórva, és az uj keresztény községek láto-
gatása nagy bajjal jár . Az első ker. századokban az egyház 
megsokasitá a püspökségeket, és kezdetben alig volt vala-
mely jelentékenyebb egyházközség püspök nélkül. Nevezett 
zsinat atyái a körülményekhez képest jónak látták e szo-
kásra visszatérni Isten országának könnyTebb terjesztése vé-
gett, és a hivek érdekében. Az egyesült államokban, hol a 
kath. paj), küldérképen működik, a püspök megyéjének 
majdnem egyetlen pásztora, kinek mindent látni, mindent 
intéznie kell. Az egymástól nagy távolságok által elválasz-
tott áldozárok, szünet nélkül főpásztoraikhoz fordulnak, ta-
nácsot, segélyt kérendők, a főpásztor gyakoribb szemlélete 
fölemeli a híveket. 

Ö szentsége helybenhagyta a zsinati atyák határoza-
tait, és a Barnabo bibornok, s hitterjesztö congregatio főnöke 
közvetítése által a püspökségekre ajánlottakat mogerősité. 
Amerikában ugyanis a püspökségekre a tartománybeli fő-
papok tesznek kijelölést, és a nevezett congregatio elnöke 
megerősítés végett a pápának terjeszti elő az ogyéneket. 

Az ujonaiapitott megyék ím ezek : 1 -ör R o c h e s t e r , 
Uj-York államban ; nagy iparváros az Ontorio tó mellett, 
60,000 léiekkel. A buffalói és albanyi megyék több kerüle-
teiből alakittatott a püspökség. U j püspöke: Mac-Quaid, 
eddig nevarki ált helynök, és a Seton-Hall kath. collegium 
igazgatója. 2. C o l u m b u s Ohio államban; ennek fővárosa. 
Ide neveztetett: Rosencrans eddig pompejopolisi püspök a 
hitetlenek között, a cincinnati érsek segédpüspöke, tostvéro 
a híres tábornoknak. 3-or H a r r i s b u r g , Pensylvania fő-
városa, a Susquehanna folyó mentében. Püspökévé lett : 
Shanahau, a boroméi Károlyról nevezett nevelde igazgatója 
Philadelphiában. 4-er S c r a u t o n , szintén Pensylvaniában. 
Kineveztetett: O'Hara philadelphiai ált. helynök. 5-ör W i l -
m i n g t o n Delavare államban. Püspök lett : Becker Tamás 
richmondi áldozár. 

Továbbá arról értesülünk, hogy ö szentsége Erié püs-
pökévé nevezte : Mullen pittsburgi helynököt, és B u f f a l o 
püspökévé Ryan saint-Louis-i áldozárt. A nashvillei püspök 
felhatalmaztatott, hogy széket Moinphis-be áttehesso. 

Reménylik, hogy a roppant nagy területű Saint-Louis 
államban még több apostoli helynökség fog alakíttatni. 

A katholikusok örvendenek e kinevezések fölött, és 
elismerésük s hálájuk jeléül segélyt küldenek a pápának. 
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A történt választások a közvéleménynyel találkoztak, és 
legjobb eredményeket várnak. 

MISSIÓK. (Folyt.) II . A n g o 1 s z i g e t e k. Sz. Kristóf. 
(Columbus annyira elragadtatotott e sziget látása által, hogy 
keresztnevével diszitette fel. 1625-ben telepittetett meg an-
golok és francziák által. Ez utóbbiak akkor kapuczinus mis-
sióval látták el. Az 1713-iki utreehti béke folytán angol bir-
tokba került.) October kezdetén jöttem o szigetre, hol a 
franczia emlékek, különösen a helyek neveiben még élénkek. 
Megvallom fájdalommal lepettem meg egykori templomain-
kat protestánsok birtokában lenni szemlélvén. A kormány 
székhelyén csekély habár jól épített templomunk van a vá-
ros főhelyén. Plébániánk itt kitűnő, tekintve hiveink buzgal-
mát, és áldozatkészségét. Miután paplak nincsen, a küldér 
Delisle Emil úr házában lakik, ki épen úgy mint méltó test-
vére Gusztáv szerencsének tartja, hogy papjainknak vendég-
szerető házát megnyithatja. Áldott egy család, melynek kö-
rében jól érzem magam. Ide e szigetre jövének a szomszéd 
szigetek küldérei is, mely alkalommal az isteni tisztele-
tet a szokottnál nagyobb fénynyel ülhettük meg, ami több 
más vallásfelekezetüeket is templomunkba vonzott. 84 sze-
mélynek szolgáltattam ki a bérmálás szentségét, mely alka-
lommal egy plébániaiak és tanoda alapját áldottam meg. A 
tanoda főszükség, hogy gyermekeinket kiragadjuk az eret-
nekek iskoláiból. Az ide bevándorolt portugallok e tekintet-
ben ismételt kéréssel járultak hozzám. En tehát a családfőket 
gyülekezetre hivtam egybe, hogy tanácskozzunk az alkalma-
zandó eszközök fölött. Nevezett portugallok, kik a canariai 
szigetről és zöld fokról jöttek ide, szorgalmas derék emberek, 
hivek vallásukhoz, de jobbára tudatlanok. Számunkra az ő 
nyelvükön kis kátét, és imakönyvet készítettem és nyomat-
tam. Szorgalmuk, takarékosságuk példás, bebizonyítják, mit 
tehet az iparkodás és kitartás, csakhogy a creolok, fájdalom 
ezen példa után nem indulnak. Portugallusaink száma : Anti-
goaban 2000, sz. Kristófban 1500, és folyton szaporodnak. 
15 mértföldre a várostól Old, Road és Sandy-Point falvak-
ban annyira megindultam lelki elhagyatottságukon, hogy el-
határoztam sz. József védnöksége alá helyezendő u j állomást 
alapitani. Egykor a franczia uralom korában itt szép parochia 
volt. A templom most is fönáll, de az anglikánok birtokában 
van, minekünk tehát u j templom-helyről kell szorgoskodnunk. 
Mennyibe fog majd még az épület, paplak, és tanoda kerülni ? 
Ideiglenesen majd egy emeletes házat bérlendünk, melynek 
földszinti helyiségei templomul, emelete a küldér lakául fog 
szolgálni. 

A n t i g o a. Junius havában jővén ide három protestáns 
nőnek hitvallomását fogadtam. Intézkedtem, hogy az 12000 
lelket számító sz. János városában a sz. Szűzről nevezett 
szüzek meghonosittassanak. E czélra az eddig kápolnának, és 
plébániának szolgáló házat adandjuk át, a küldérnek pedig 
más szállást fogadunk. A kápolna már elégtelen, alig fogad-
hat be 230 embert, pedig hiveink száma már 700 itt és a 
környéken. I t t szükségkép templomot és pedig szépet kell 

építenünk, mert a város egy anglikán püspök székhelye, és 
egyszersmind a methodisták főhadi szállása. Ezek fanatis-
musa majdnem mindenütt egyenlő. Folyó évben aláírási ive-
ket bocsátottak szét, és pénzt gyűjtöttek: „a papismus leron-
tására." 

VEGYESEK. 
— Az első magyar budgetben a vallás- és közoktatási 

ministerium részére következő tételek foglaltatnak : központi 
igazgatás239,OOOfrt. egyházi czélok: gör.kath.egyház 110,000 
frt., ág. 30,000, helvét 58,000, gör. keleti 80,000, összesen 
278,010 frt, — Tanulmányi czélok: tankerületi főigazgatóságok 
21,000, iskolai tanácsosok 4,000, tanintézetek föntartása és se-
gélyezése 235,000, ösztöndijak és egyéb tanulmányi kiadások 
69,000, kegyúri s vegyes kiadások 1,000, összesen 310,000 
f r t . — Közmivelődési szükségletek : népnevelés 200,000, kü-
lönféle nemzeti intézetek segélyezése s tudományos czélok 
előmózditása 50,000, összesen 250,000 frt . — Nyugdijak : 
központi igazgatás 2,200, tankerületi főigazgatóságok 1,700, 
iskolai tanácsosok 6,300, tanintézetek és egyéb nyugdijak 
3,800, összesen 14,000 frt . Lesz magyar pénzünk is, de Ma-
gyarország Nagyasszonyának képe többé nem kölcsönözend 
értékének ősi diszt. 

— Megjelent „Pázmán Péter és kora" F r a n k i Vil-
mostól. I. k . Ára 4 frt. 50 kr . A diszes kiállítás méltó a tárgy-
hoz és műhöz. 

— Wiesbadenből ír ják : A berezegi kormány alatt gyak-
ran panaszkodtunk, hogy igen sok a hivatalnok, és közölök 
legtöbben semmit sem dolgoznak. Most azonban még három-
szor több van, mint volt azelőtt, és a mi igen jellemző a mos-
tani kormányra, az egészen kath. kerületekben is prot. hiva-
talnokok alkalmaztatnak ; pedig a ra jnai vidék épen nem 
szegény ügyes egyénekben, kénytelenek leszünk o tekintet-
ben is figyelmeztetni a kormányt a paritas elvének méltányosb 
alkalmazására. 

— Victor Hugo a fiatal költőhez, Mario Rapisardihoz 
igen hízelgő levelet intézett, melyben a többi közt mondja : 
„Ön előfutó. Kezeiben két fáklya van, egyik a költészet, 
másik az igazság fáklyája, mindkettő meg fogja világositani 
a jövőt, mely abban áll, hogy Roma Olaszországé, Paris pedig 
Európáé legyen." Hát a bolondokháza kinek való ? kérdi 
az „Augsb. Postzeitung." 

— Zavadski, természettanár Brünben, nyilvános fölol-
vasást tartott, melyben fölhozá, hogy a villámhárító már 
Franklin előtt föl volt találva ; nevezetesen Divisch Prokop, 
premonstratensis és brenditzi lelkész Csehországban, 1750-
ben már bemutatta ebbeli kísérleteit, és azoknak teljes sike-
rét is, csakhogy szerényebb volt Franklinnál, és megelége-
dett, hogy csak brenditzi lakásán emelt villámhárítót. 

— E g y angol lelkész nem rég nem kis boszankodással 
következőleg nyilatkozott egyik lapban : nem tudom, hová 
jutunk, de ha tekintem a dolgok menetét, nem tartom lehetet-
lennek, hogy néhány év múlva az angol egyház egyesülni 
fog a romai egyházzal. Angolország koronája ismét pápistá-
nak a fején fog nyugodni. A protestantismus egészen meg-
vettetik; pápista érsek fog ülni a Lambeth-palotában, a west-
minster i apátságban és sz. Pá l templomában újra mise fog 
mondatni. 

Szerkesztői tudósítás. 
K e r e s z t ú r i : A dolgozatot megkaptuk ; a másik ügyre vonat-

kozólag ne aggódjék ; tudjuk már, kivel van dolgunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Qalgóczy és Koesi nyomdájában.) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. az. ». 
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TARTALOM: It t az óra az álomból fölkelnünk. — 
Nyelvészeti tanulmány. — Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Itt az óra az álomból fölkelnünk. 
(Rom. 13, 11.) 

II. 

Előbbi czikkem a népmissiók tartásának ha-
lasztliatlan szükségét vitatá ; e másodikban a missiók 
tartásával megbizandó testület szervezéséről bátor-
kodomSná i^y szerény nézeteimet elmondani. 

Vélemíliyém szerint minden egyházmegye te-
rületén szükséges volna egy állandó missiotestület 
fölállitása. Hiányt bizonyára soha sem látna munka-
térben. Hivatása lenne ugyanis nemcsak városokban 
s nagyobb községekben, s nem is csak úgy futólago-
san tartani missiót; hanem körül- és megjárná a 
legutolsó falvakat s népesebb pusztákat is, azokon 
időzne s a népet úgy szólván otthon munkája köz 
ben oktatná, javitaná, lelki terheitől szabadítaná. 
Oly munka, mely egyes pásztor erejét túlhaladja ; 
de testület által kedvező eredménynyel végezhető. 
Ha pedig, mi valószinü, külön missiótestület minden 
megye számára azonnal föl nem állitható, talán 
egyének hiányában sem, állíttatnék fel közös erővel 
legalább minden metropolitai területen egy, az esz-
tergomin mint terjedelmesebben kettő. Ez esetben a 
missionariusok működése nagyobb téren vétetvén 
igénybe s mindenüvé el nem juthatván, csak azon 
helyeken tartanának missiót, hol égetőbb a szükség. 
Később azután, midőn minden megyében külön tes-
tület lenne létesithető, munkásságukat a legkisebb 
helyekre is kiterjeszthetnék. 

E missiók tartásával megbizandó testületet pe-
dig — nézetem szerint — legczélszerűbb lenne világi 
papokból alakitani ; részint mivel a világ a szerze-
tesek irányában elfogultabb, (?) — a képzelődő be-
teget pedig látszólag az ő képzelődéséhez alkalmaz-
kodva szokták gyógyitani : részint mivel a népmis-

siók igazi mesterei : a lazaristák, redemptoristák nem 
igen birnak magyarajkú tagokkal, a jezsuiták sem 
annyival, hogy az országot elláthatnák; kivált ha 
mostani "alkalmazásukban levő magyarajkú tagjai-
kat — talán nem is lehetne — helyeikről bolygatni 
nem akarnák. A jezsuiták alkalmazása jelen körül-
ményeink között, úgy vélem, czéltévesztett is volna ; 
mert bár ők Krisztus egyházának előharczosai s hol 
őket közelről s igazán ismerik, ott szeretik, becsülik 
s hozzájok ragaszkodnak is ; de a félrevezetett köz-
vélemény a távolban igen ellenséges indulatu irán-
tok, s azért mig egy rész épen nem, a másik gya-
núskodva hallgatná tanításaikat s időbe telnék, mig 
előitéleteitől megszabadulva, bizalommal közelednék 
a nép a jezsuita által elfoglalt szó- és gyónószékhez. 
Várakozni pedig épen nincs már időnk, a baj nya-

k u n k o n van. Miért, is az egyház oly csatárainak 
leend jobb síkra szállniok, kik iránt, mert előidejök 
nincs s igy roszakaratulag el nem ítélhetett mult 
miatt, semmi előítélettel, minden esetre pedig keve-
sebb elfogultsággal viseltetvén a világ, apostoli mun-
kájokba a sikerre nagyobb kilátással foghatnának.*) 

A mi a többi, hazánkban is szó-és gyónószékek 
kezelésével megbizott szerzeteket illeti, azt hiszem, 
hogy ma már saját házaik s templomaik is igénybe 
veszik megkevesbedett tagjaik munkásságát; s ha 
mégis magok közöl néhányat nélkülözhetnének, ál-
landóan talán épen azokat nem nélkülözhetnék, kik-
nek működésétől a missio terén is nagyobb siker 
lenne remélhető. Kívánatos különbem hogy közölök 
egyes lánglelküek ne záratnának el a missiói testü-
letbe lépéstől. 

A missiótestületnek szigorú rendszabályokkal 
kellene birnia, mint a melyek egy jól fegyelmezett 
és sikeres működésű testületnél sem hiányozhatnak. 
E czikk Írójának jelenleg nincs szándokában ily 
szabályok indítványozása, bár elméjében némelye-
ket forgatott ; mivel azokat főpásztori felügyelet 
alatt tapasztaltabb s tehetségesebb elmék tanácsko-

*) Bár úgy volna ! Szerk. 
33 
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zásában kivánja megállapítottaknak látni; azt azon-
ban nem haboz nyilvánitani, hogy a megállapítandó 
rendszabályokat olyanoknak óhajtja, melyek képe-
sek legyenek a testületbe lépésre az utat elzárni 
minden olyan előtt, kit talán meglehetős buzgalom 
mellett mellékes kilátások is ösztönöznének a missió-
nariusi pályára, mint a melyen nagyobb tért látna 
magának érdemet szerezni kitüntetésre. Ki e testű-
letbe akar lépni, azt tisztán és egyedül a lelkek meg-
mentése s tidvözitése után epedő vágy vezesse, s ha 
e mellett érdemszerzési térül is szándékozik tekin-
teni, e tekintet ne egyébre, mint egyedül és kizáró-
lag az égre irányuljon. Mert — hitem szerint — 
csak a ki ily érzelmekkel van eltelve, leend képes a 
missiói pálya nehéz küzdelmeivel férfiasan megmér-
kőzni; s csak annak, ki az általa óhajtott egyedüli 
égi jutalomhoz méri fáradalmait s azért ezeket kicsi-
nyeknek vagy semmiknek tartja, leend elég lelki 
ereje a netalán reá özönlő gúny, félreismerés, rága-
lom, megvettetés, üldözés mérges nyilai között is 
türelemvesztés nélkül, öntudatos léleknyugalommal, 
kitartólag fáradni az eltévedett juhok után. 

De kérdés — mondhatná valaki — lesznek-e e 
czélra vállalkozó világi papok? Nagyon szomorú 
dolog volna, ha erről csak kételkedni is lehetne. 
Meg vagyok győződve, hogy többen vannak, mint 
egyelőre gondolnók ; szerényteleneknek azonban 
nem akarván látszani, csak a kérdésre, ,hol vagytok ?' 
s hivásra: .jertek elé' fognak előtűnni. Meggyőződ-
hetnek erről főpásztoraink is, ha megyéikben e czél-
ból felhívást köröztetnek. E sorok írója is tud né-
hánya oly egyént, kik epedve várják a missiói moz-
galmak kezdetét s mihelyt azok alakulásnak indú-
landnak, azonnal esedezni fognak fölvétetésért. Kez-
demén vezésre vagy vezérszerepre nem érzik magokat 
hivatottaknak, ezt tehetségesebbektől várják; de lia 
egyszer a vezér kiáll, zászlója alá legszívesebben 
sorakozandanak s a missió terén Isten dicsőségére és 
embertársaik üdvére legnagyobb örömmel fölaján-
landják minden tehetségöket. A kezdeményezést 
csak más vezér hiányában s főpásztori parancsra s 
ekkor is csak azért vállalnák el, hogy ne késnék 
már tovább megalakulása azon testületnek, melynek 
működésetői oly sokat reménylenek az emberek 
erkölcsi javulására. E mellett annak meggondolása, 
hogy Istennek tervei kivitelében nincs szüksége 
nagy emberekre, hanem csak eszközökre, s elég ha-
talmas a gyöngét is a jó czél és szándék elérésére 
rásegíteni, szolgálna bátoritásúl az Isten kegyelmé-
ben s nem csekély tehetségűkben bizakodóknak. 

Annyit mindazáltal magokra nézve mégis szükséges-
nek tartanának, hogy missiói mtíködésök megkez-
dése előtt gyakorlati tanulmányozás végett egyikök 
legalább pár hónapra a missiók kiképzett mesterei : 
a lazaristák vagy redemptoristák valamely kolosto-
rába küldetnék, hogy az azoknál foganatosnak ta-
pasztalt mód szerint helyi körülményeink tekintetbe 
vételével haszonnal vezethetné a megyében itthon 
megalakulandó testületet. 

Ezek szerint a népmissiók tartásával megbizandó 
világi papok testületet és pedig szoros kapcsokkal 
összetartandó testületet képezendnének. Hogy pedig 
e testületi kapocs ne táguljon s a missió czéljaiért 
égő buzgalom közöttök soha ne lankadjon, szüksé-
gesnek vélem, hogy a pihenés és szellemi gyüjteke-
zés napjaiban is együtt, testületi törvényeik szigorú 
megtartása mellett éljenek s szünet idején is missiói 
ügyekről, azoknak időnkinti minél czélszertíbb 
intézéséről tanakodjanak. Emberi gyarlóságnak ki-
folyása, hogy állandó s kölcsönös támogatás nélkül 
a legnemesebb tűz is többnyire lohadni szokott. Tar-
tózkodási helyül legczélszerübb lenne olyan helyet 
szemelni ki számukra, hol a hivek lelki szükségei 
közellétöket leginkább látszik igényelni s hol a vidék 
népeinek szünet idején is leghasznosabb szolgálatot 
tehetnének. I ly helyek volnának — szerintem — 
kiválólag azok, bol a hivek nagyobbszámú más val-
lásúak között lakván, leginkább ki vannak téve a 
hitbeli közönyöségnek s egyesek a hittől való elpár-
tolásnak. 

Hát a papi lelki gyakorlatok vezetését nem 
lehetne-e kötelmökké tenni, ha egyszer már minden 
egyházmegye bírna saját testülettel?! Fölötte üdvös 
lenne behozni s rendszeresíteni azokat is és pedig 
úgy, hogy lelki gyakorlat évenkint minden esperesi 
kerületben tartatnék. Szükség volna erre is, mint a 
népmissióra. 

Mily alapból létesíttetnének s tartatnának fön 
a missiótistületek ? arról gondoskodni leginkább 
azokat illetné, kik az egyes egyházmegyék jövede-
lemforrásait ismerik s részben azokkal rendelkez-
hetnek is t. i. főpásztorainkat. De ha szabad nem 
annyira inditvány- mint kérdésképen szólani: vall-
jon nem lehetne e e czélból a papságot és a jámbo-
rabb híveket adakozásra fölhívni, mint annyi más 
jótékony czélú alapítványok létesítésére fölszólittat 
nak? Nem lehetne-e a megyékben egy-két jövedel-
mesebb plébániát a missiótestületnek adományozni, 
melyeken a pihenés és ú j erőgyűjtés napjaiban meg 
is vonulnának; missió idején pedig egyik hátraha-
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gyott, tagtársuk — s ha több egyén szükséges, an-
nak oldala mellé rendelt káplán segítségével admi-
nistráltatnák ? Ily hely egyszersmind mily jó előké-
születi iskolául szolgálhatna oly fiatal papnak, ki a 
testületbe lépni óhajt ! Vagy nem lehetne-e valamely 
üresedésben hagyott kanonokság jövedelmét forJi-
tani e ezélra ? stb. 

Ha pedig a missiótestület föntartására sem ezek 
sem más alap nem volna kerithető, induljanak meg 
a missiónariusok úgy, mint a mennyei Atya által 
táplált égi madarak, nem gondoskodva a holnapi 
napról ; indúljanak el mint az apostolok sine baculo 
et pera, a nép nem fogja megtagadni adományát 
azoktól, kik üdvéért annyi önfeláldozással fáradoz-
nak. Deus providebit. Liguori Alfonznak egy zechino 
állt rendelkezésére, midőn a cioranii társház megna-
gyobbitására parancsot adott; a „gondviselés min-
denkor segit" mondá s az épületet mindenki vára-
kozása ellenére szerencsésen bevégezte. Az igazi inis-
siónarius nem riad vissza a nélkülözésektől; tudja, 
hogy missiói pályáján nem kényelmet, hanem elté-
vedt lelkeket indult el keresni. A kik ilynemű küz-
delmekkel is készek lennének a missió terén szem-
beszállni, csak főpásztori áldást s buzditást nyerje-
nek, oly egyének is találkoznak. 

Végül azon tapasztalásból indúlván ki, hogy a 
nép lopásztorának szavait, vagy előtte felolvasott 
körleveleit mindenkor a legnagyobb kegyelettel s 
áhi'attal hallgatja, czélszerűnek vélném a testületnek 
oly nevet adni, mely elnevezésénél fogva is a missió-
nari usokat úgy tüntetné föl a nép előtt, mint a fő-
pásztornak maga helyett különösen küldött megbí-
zottjait, kik a főpásztor székhelyéről egyenesen tőle 
jővén, helyette lépnek föl s munkálkodnak közöttök, 
pl. megyénkben : e g r i a t y á k . 

Adná Isten, hogy jót czélzó igénytelen szavaim 
ne hangzanának el viszhang nélkül a pusztában ! 

Egy egri pap. 

Nyelvészeti íaiuiimanv. 
— Wiseman után . — 

(Vége az I-ső résznek.) 

Azonban ne engedjük magunkat elméletek által nagyon 
félrevezettetni ; mert két nyelv közös gyöke egyikben 
elveszhet, másikban pedig fenmaradhat, jóllehot tiliatiora 
mindkettő független egymástól. Így minden pillanatban kény -
telonek vagyunk az arabhoz folyamodni azon gyökökért, 
melyek jelenleg a zsidóban hiányzanak, de azért ebből kisem 
fogja következtetni a zsidó arabs eredetét. E tárgyban csak 
a legrészletezettebb nyelvtani elemzésok vezethetnek ben-
nünket szabatos következtetésekre. 

Mialatt az ind-europai család ily fokozatosan terjedt 
szét, mialatt határait igy szélesbité s napról napra növelé tag-
jai számát, ugy találták, hogy a nyelvek, melyek összefüggése 
eddig ismeretlen volt, azokkal is rokonságban állnak, melyek-
ből terjedelmes országok által választvák el, ugy, hogy egy 
közös családba tartoznak velők. Csak egy európai példát em-
litek. Az utolsó század végén Sainovius, Gyarmati által kö-
vetve, bebizonyitá, hogy a magyar, mely eddig ugy tünt föl, 
mint egy sziget, körülvéve az ind-europaiak által, lényegileg 
a finn vagy uráli családhoz tartozik,1) melytől származ-
tában, úgyszólván, azért hosszabbodik, hogy Eszthland és 
Liflandon keresztül összeköthesse azt. Afrikában, melynek 
nyelvei aránylag igen kis mértékben tanulmányoztattak, 
minden ujabb kutatás arra mutat, hogy összevágások vannak 
a puszta földrészen elszórt családok közt, még ott is, hol egész 
más nemzetek ékelődtek közbe. Igy éjszakon szoros rokon-
ságot fedeztek föl a berberek és tuarikok által beszélt nyelvek 
közt ; Közép-Afrikában a felatahs és foulahs dialectusok közt, 
melyek csaknem egész belső részt elfoglalják ; délen azon 
családok közt, melyek Kafferországtól és Mozambiától kezdve 
egész az Atlanti oczeánig terjedő szárazföldön vannak szét-
szórva. 

Azonban ideje hogy megállapodjunk: vessünk egy pil-
lantatot a már elért eredményekre. .. Láttuk a zsibbályban 
szendergő tudós világot megelégedni a föltevéssel, hogy az 
ismert nyelvek csekély száma egyre vihető vissza, mely egy, 
valószinüleg a zsidó kiábrándítva az ujabb fölfedezések által, 
melyek a mózesi történelem könnyüded igazolását zavarba 
hozák, a tudósok egy teljesen uj tudomány szükségességét 
ismerék el, mely figyelmét a nyelvek osztályozására fordította. 
Eleinte azt hitték, hogy az ifjú tudomány nem állja ki a di-
csőséget s ugy látszott, hogy első lépései határozottan ellen-
keznek a szent tanokkal. De az anyagok, melyek bizonyta-
lanságban ingadoztak, fokonkint egyesültek s egymáshoz 
közeledvén, miként a mexicói tó hullámzó kertjei — szilárd 
földrészekké tömörültek, méltókká és alkalmasakká a legna-
gyobb müvelésre ; más szavakkal, a nyelvek szélesen elágazó, 
mégis szorosan összefüggő különféle családokra csoportosultak 
és igy nagy számát leronták az ősnyelveknek, melyek a töb-
biek forrásai voltak. Láttuk aztán, hogy a következő kutatás 
mindenike, távol attól, hogy az egyszerűsítés e lépését aka-
dályozta volna, ellenkezőleg inkább annak gyorsítására szol-
gált ; részint az által, hogy oly nyelveket, melyek azelőtt 
egymástól függetleneknek tartattak, a már megállapított csa-
ládokba hozott, részint az által, hogy uj családokat alkotott 
azon nyelvekből, melyek közt azelőtt valami kis, vagy épen 
semmi rokonságot sem ismertek. E kettő tanulmányunk első 
eredménye, melynek folytatását máskorra hagyom. 

De mielőtt bevégezném ez értekezést, nem mellőz-
hetek el néhány reflexiót, melyeket e rövid szemle keltett 
föl lelkemben. Midőn tekintetbe veszem azt, hogy mennyi 
különféle ember igyekezett majdnem tudtán kivül azon ered-
ményekre jutni, melyeket én előadtam : egyik — határozott 
czél nélkül — követvéna nyelvek hasonlóságainak nyomait: 
másik jegyezgetvén — anélkül, hogy tudná : miért — a barber 

' ) Sainovii „Demonstratio, itlioma Hungarorum et Lapporum idem 
esse" ; Copenli. 1770. Gyarmathi , „Affinitás linguae hungaricae cum lin-
guis fennicae originis. grammat ice demonstrata. Götting. 1799. 
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családok dialectusait ; harmadik a multidő alakja által vetvén 
össze a különböző tartományok szavait; midőn ezeket, mint 
megannyi hangyákat, látom, miként hozza elő kis morzsáit, 
vagy dönt le csekély akadályt, miként megy olykor-olykor 
egyik a másikra szemközt, terveik teljes zavarában s nagy 
rendetlenségében ; midőn végre látom, hogy mindebből mégis 
csodálatos rendben és szépségben egy, a legtökéletesb sza-
bályu terv bontakozik ki, ugy tetszik nekem, hogy egy fen-
söbb értelem, egy kormányzó befolyás jeleit látom itt, mely 
fölötte áll az emberek meggondolatlan szándékainak s mely 
azokat egy nagy és hasznos czél felé vezeti. Ugyan e tanulsá-
got lehet meriteni minden igazi tudomány történelméből : 
és valamint a tavasz ragyogóbb s melegebb napjai a nyár 
közeledtét hirdetik, ugy bizonyos kiváltságolt értelmitehetsé-
gek egy titkos ihlet által mindig előre látják s úgyszólván 
néha előre érzik az igazság uj és nagy rendszerének köze-
ledtét, mint Baco a bölszészetét, Leibnitz e tudományét, Plato 
az isteni kinyilatkoztatásét. 

Ekkor mindenünnét — hogyan ? nem tudni — előállnak a 
művészek és türelmes munkatársak, mint azok, kik nyalábo-
kat hordanak az alaphoz, vagy köveket raknak rakásba ; ki-
sem tar t ja őket építőmestereknek, mert egyik sem fogja fel 
az épület tervrajzát vagy annak rendeltetését; azonban min-
den kő a legjobban összeülik, s az épület hasznára és szép-
ségére válik. Igy e tudomány is a legszebb arányokban szer-
vezteték annyi ember egyesitett fáradsága által, habár ők 
egyelőre terv nélkül fogtak munkához. Igen, én nem hihetem, 
hogy ne legyen egy őrszem, mely az annyira különböző dol-
gokat egy nagy czél felé irányozza, midőn látom, hogy e 
nagy czél az isteni igének megerősítése. Az emberi szorgalom 
e látszólagos vívmányára alkalmazhatók a költő szavai : 

Lo Motor primo a lui si volge lieto, — Sovra tant ' arte 
di natura, e spira — Spiritu nuovo di virtu repleto, — Che 
cio, che truova attivo quivi, tira — In sua sustanzia e fassi 
un' alma sola — Che vive e sente, ese in se rigira.2) Dante 

Nem oly érteményben, mintha Istennek része volna 
azok hibáiban s balgaságaiban, kik a mün dolgoznak, hanem 
hogy ő a világ gonoszságát a legszentebb czélokra fordítja s 
gyakran igy teszi láthatókká gondviselésének legdicsöbb 
nyilatkozatait. . . Ezér t tekintem én minden uj tudomány 
születését és kifejlődését ugy, mint lényeges közvetítő esz-
közét az Isten által az emberiség szellemi kormányzására 
megállapított rendnek: valamint csillagászok szerint az uj 
csillagok feltünte bizonyos korszakokban, előre kitervelt ese-
mény a teremtés évkönyveiben. IIa e nézeten vagytok ve-
lem, ugy érezni fogjátok, mint én, hogy valamely tudomány 
történelmének nyomozása által nemcsak kíváncsiságunknak 
szerzünk hiu elégtételt : nemcsak az emberi szellem haladá-
sait szemléljük, de észleljük a csodás utakat is, melyek által 
Isten mindig jobban szétvonja a fátyolt a tudomány előtt, elő-
ször egyik, aztán másik szögletet mutatván meg mig végre 
a fátyol egészen lehull, hogy gyönyörködve tanulmányoz-
hassuk a terveket és eredményeket, miket saját okulásunkra 
és öndicsőségére elénk tár. Répásy János. 

! ) Gyönyörrel nézi a fő-Lény, tapsol neki a maira csodás módja 
szerint, u j szellemet lehel belé, az élet szellemét, m >ly hasonló az őbenne 
mííködó' szellemhez, egy lelket alkot belőle, mely él, érez s önmagáról 
elmélkedik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
HAJDÚ-BÖSZÖRMÉNY, april 18-án. (A magyarajku 

görög szertartású katholikusok népgyülése Hajdu-Doroghon.) 
A gör. szert. kath. egyház fegyelmi törvénye megengedi, hogy 
a kebelébe tartozó népeknek saját anyanyelvökön tartassék 
a templomi isteni szolgálat s azon nyelven végeztessék min-
den egyházi szertartás. A magyarországi orosz, román, rutlién 
hitsorsosok élvezik is ez engedélyt; csak a magyarajkuak 
vannak saját hazájokban kizárva amaz élvezetből. Még ha 
görög nyelven végeztetnének szertartásaik, hagyján volna ; 
de szláv nyelvet erőszakolni rájok, mely sem nem biblicus, 
sem nem anyanyelvök, ha nem több, bizonyára méltányta-
lanság. 

A magyarajku g. sz. katholikusok régóta fájdalmasan 
érzik e visszás állapot súlyát, s annak megszüntetésére majd 
egyesek, majd egyes községek által már többször tétetett 
felsőbb helyeken lépés : de mindannyiszor sikertelenül ; kérel-
meik — mint hallárn — még csak feleletre sem méltattattak, 
jónak sőt szükségesnek látták tehát, hogy unitis viribus zör-
gessenek. Nagyobb sikere levén várható, ha közel kétszázezer 
ember nevében emelik fel szavokat, mintha csak egyes köz-
ségek szólalnak fel, Hajdu-Dorogh városa, mint legnépesebb 
g. sz. kath. magyarajku egyházközség felszólította az összes 
magyarajku g. sz. kath. községeket, hogy az april 16-án ke-
belében ez ügyben tartandó gyűlésre képviselőket küldje-
nek, vagy véleményüket irásilag tudassák, Részint az idő 
rövidsége, mert a meghívók csak pár héttel, némely helyre 
csak néhány nappal a gyűlés előtt küldettek, részint a hús-
véti szent idő sokat gátolt a megjelenésben, kik azután csak 
levélben tudatták beleegyezésüket s fejezték ki áldáskivána-
tailcat. Innét magyarázható, hogy a különben oly népes és 
érdekes gyűlésen csak 14 g. sz. pap s azok is csak közeli he-
lyekről lehettek jelen; képviselő pedig csak 31, s pártoló irat 
is szinte 31 helyről érkezhetett meg a kitűzött napra. Kép-
viselő s pártoló iratok másnap is érkeztek még. 

A mondott napon először a templom, hol ünnepélyes sz. 
mise s a Szentlélek segélyül hivása tartatott, azután a város-
ház udvara zsúfolásig megtelt a vidéki községek képviselői-
vel s a helybeli hivek sokaságával. A gyűlést szabad ég alatt 
F a r k a s Lajos helybeli főhadnagy ( = polgármester) nyitotta 
meg, előadván az összegyülekezés czélját s felszólitván elnök-
választásra a jelenlevőket. A gyűlés, minden szabadkozása 
daczára, elnökül ugyancsak Farkas Lajost, jegyzőül Szilvásy 
István csanádmegyei főjegyzőt s a makói egyházközség egyik 
képviselőjét egyhangúlag választá. 

A gyülekezet ezután magát az összes magyarajku g. 
sz. katholikusok népgyülésének nyilvánitá ; azután egyhan-
gúlag kimondá, hogy már nagyon itt az ideje, miszerint a 
magyarajku g. sz. katholikusok saját hazájokban a szláv 
nyelv békóitól valahára feloldassanak, s miként orosz, román, 
ruthén hitsorsosaik, ugy ők is édes anyai nyelvökön hallgat-
hassák az isteni szolgálatot s e nyelven zenghessék az Ur 
dicséreteit, ; egy szóval határozottan kivánják, hogy nálok az 
oltárnyelve magyar legyen. Továbbá kivánják, hogy miként 
u jabb időkben a szamosujvári s lugosi püspökségek alakítá-
sakor nem a territórium, hanem nemzetiségi szempontok vé-
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tettek figyelembe : ugy a magyarajkuak számára is a ter-
ritórium figyelembe vétele nélkül a magyar egyházközségek-
ből külön magyar püspökség állittassék fel, melynek székhe-
lyéül Doroghot, mint legnépesebb g. sz. egyházközséget óhajt-
ják választatni. 

Határoztatott, hogy most már az összes magyarajku g. 
sz. katholikusok nevében szólhatván, ne szűnjenek zörgetni 
mindaddig mig számukra meg nem nyittatik. Ez ügyben a 
gyűlés küldöttséget menesztend ö Felségéhez, megkeresendi 
a herczeg-primást, a munkácsi püspököt, a vallás- s közokta-
tásügyi ministert, az országgyűlést, sőt pártolásra fölhivandja 
a megyei hatóságokat is. A megyés püspököt pedig arra is 
fölkérendi, liogy a gyűlés küldöttségét személyesen vezesse 
ö Felségéhez. 

Határoztatott, hogy tétessenek meg a kellő lépések, 
hogy a liturgicus könyvek forditása s kiadási költségei a 
magyar vallás- s tanulmányi, mint katholikus alapból fedez-
tessenek; hogy a magyar fordításra pápa ő szentsége jóváha-
gyása minélelébb kieszközöltessék s igy templomaikban a ma-
gyarzengésü isteni szolgálat hovahamarább megkezdessék. 
A gyűlés világi tagjai ezt már is megkezdhetőnek képzelvén, 
kívánnák azonnal megkezdetni ; a vallási buzgóság ébresz-
téséül sokkal czélravezetöbbnek gondolván a leggyöngébb 
magyar fordítást is, mint a legremekebb szláv hangokat. 

Végül bizottmányi tagok választattak, kiknek a neta-
lán szükségessé válandó következő nagygyűlésig a népgyűlés 
nevében intézkedni teljhatalom adatott. 

A népgyűlés folyama alatt némely inditványok is tétet-
tek, melyek a jegyzőkönyvben mellőztetni határoztattak, 
miután tárgyalásra fel sem vétettek. Pl. inditványoztatott, 
hogy a munkácsi püspökségnek érsekséggé emeltetése s a 
többi g. sz. megyéknek amaz alá rendeltetése kéressék. Indit-
ványoztatott, hogy a marmarosi oroszoknak, kik hasonló 
népgyűlés alkalmával egy magyar püspökség felállítása iránt 
óhajtásukat nyilvániták s erről a doroghi g. sz. plébániát is 
értesiték, jegyzőkönyvileg köszönet nyilvánitassék. H. M. 
ügyvéd s nagykárolyi képviselő szerint sz. Pál apostolnak 
Timotheushoz irt levele 3 része 2-ik versében az lévén irva, 
hogy a püspöknek felesége legyen, a népgyűlés által kérel-
meztetni lciváná, hogy püspökül feleséges ember s oly egyén 
neveztessék, ki lelkész is volt ; kívánja különösen, hogy a 
nyíri papok közöl legyen. Indítványa mosolylyal találkozott 
s ez alkatommal elhangzott; de nem ugy másnap, 17-ikén, 
midőn a jegyzőkönyv hitelesítésekor erősen követelte a nép-
gyüléstöl, hogy indítványa a felsőbb helyre terjesztendő jegy-
zőkönyvbe is fölvétessék. Többen felszólaltak ellene, de az 
önfejű fiatal embert persvadeálni nem lehetett. Végre azon 
módosítással kívánta indítványát fölvétetni, hogy püspökké 
nős ember is lehessen ; de indítványa, mely már élessé kezdte 
tenni a gyűlés hangját, legnagyobb elégedetlenségére még igy 
is mellőztetni határoztatott. 

A gyűlés különben, e most említett s még egy más alább 
érintevdő kis epizódot leszámítva, mindkét nap legszebben s 
a legnagyobb lelkesültség között folyt le. Kettőn különösen 
épültünk. A világiaknak egyházuk ügye iránt erős és buzgó 
érdeklődésén s az összes híveknek magyar anyanyelvűk iránt 
tanusitott forró ragaszkodásán. 

A népgyűlésen igen szép és érdekes fejtegetésbe kezdett 

ereszkedni nt. Roskovies Ignácz pilisi g sz. kath. lelkész, de 
fejtegetése egyik világi szomszédjának unalmára levén, „eső 
lesz" közbekiáltással őtlehangolá, s legnagyobb sajnálatunk-
ra fejtegetésének néhány szóval történt bevégzésére birá. A 
nevezett szép készültségü s tudós lelkész megemlitvo azt, 
hogy Krisztus keresztfáján a felirat zsidó, görög, latin nyelven 
volt, elbeszélé, hogy az apostolok fejedelme Péter mint alapita 
egyházat először Jeruzsálemben a zsidók közt, azután Anti-
ochiában a görögök között, végre Romában a latinok között, 
mindenütt ugyanazon tanokat hirdetvén, hogy a görög s latin 
egyházak virágzásnak indulván elterjedtek, mig a zsidók 
egyháza, bár ők voltak az első hívottak, csak az idők vége-
zete felé nyerend megalakulást. Érdekesen fejtcgeté a görög 
s latin egyházak természetét, hogy mig ez ugyanazon litur-
gicus nyelvet mindenütt megtartja, a hivek egyetemét ezzel 
is szorosabban egymáshoz kötni iparkodván ; addig a g. sz. 
egyház saját külön elve és gyakorlata szerint minden népnek 
saját nyelvét elfogadja liturgicus nyelvül, s mint ilyet az 
oltárnál s egyéb szertartásokban használni nem ellenzi. Ugyan-
azon elv és gyakorlat szerint tehát nem zárható ki a magyar 
nyelv sem a templomból ; az Ur Isten e nyelvet is érti ; de 
nem értik a hivek a fölerőszakolt szláv nyelvet, stb. 

Gyűlés után, mely 9-töl % l-ig tartott, H. Dorogh 200 
terítékű asztalnál vendégeié meg vendégeit, hol a szokásos 
pohárköszöntésok szintén nem hiányoztak. 

Debreczeni János, 
la t . sz.lelkész. 

ROMA, mart. (Mgr. Millos és a chaldeai egyház.) Mil-
los akrai püspök, ki Chr,Ideából jött Rómába a múlt évi cen-
tenárium alkalmával, ö szentsége által itt marasztaltatott, és 
gondjára egy második, az előbbihez hasonlóan szegény 
megye : Amadea bízatott. Nincs a két megyében papnövelde 
sem leánytanoda (csak két ütanoda 25—25 növendékkel.) 
Nincs egy, e névre méltó templom, csak sötét kis helyiségek 
oly alacsony bejárással, hogy meg kell hajolni a bemenet-
nél. A szent mise-áldozat itt mégis bemutattatik, de nincs 
tabernaculum az oltáriszentség befogadására. 

A török uralom alatt a kisszámú papság, mely 20 főből 
áll (ezek is kevésbbé müveitek) oly szegény, hogy híveivel 
osztják meg kenyerét. Mindeddig a hitterjesztő egyesülettől, 
vagy Európából segélyt nem kaptak. Millos századok óta az 
első püspök, ki Chaldeaból Rómába jött. Szegény papjainak 
még oltárteritöik nincsenek, som gyertyatartóik. A püspök 
maga is kényszerült oly helyen misézni, hol az oltáron két 
kőre egy kis mécsfélét tettek. 

Emellett a szakadárok marokkal szórják a pénzt, hogy 
a nestorianus népséget megnyerjék, más részről amerikai 
protestánsok itt neveidét állítottak, és nyomdát, syro-chal-
deai iratok kiadhatása véget t , és tanítókat küldenek a 
falvakra. 

Millos megyéjében van most 10,000 megtért nestoria-
nus, kik most azt vallják, hogy minden bajaik onnét szár-
maztak, mivel elhagyták az Isten ariyjábai hitet, ezért bün-
tette Isten őket, megengedvén, hogy a törökök igája alá ke-
rüljenek, kik 200 szép templomaikat és 170 gazdag chaldeai 
zárdaikat lerontották, kifosztották. Most a bold, szűz tiszte-
lete által jóvá akarják tenni az elmulasztottakat. Hét ünnep-



.» 262 < 

napját ülik meg évenként, és ezeken a világ minden kincsei-
ért sem dolgoznának, és syro-chald nyelvű lyturgiájukban 
bármely szentnek legyen is ünnepe, egy versszak mindig a 
bold. Szűzre vonatkozik. A ki nálok egy évben csak kétszer 
vagy háromszor áldozik, lanyha kereszténynek tekintetik. 

Hanem még hátra van 200,000-nostorianus megtérité 
sének nagy és fontos müve, melynek véghezvitelére áldozá-
rok és tanitók szükségeltetnek. Ha nem jövünk segélyökre, 
a szakadárság vagy protestantismus fogja őket maga részére 
vonni. 

Millos azt mondja, hogy 2—3 ezer frankkal egy kis 
templomot építhet, miután a vidék oly szegény, hogy a kézi 
munka alig kerül valamibe . . . 

Ezen tudositáshoz függelékül ide igtatunk némelyeket 
a chaldeai egyház eredetéről és viszontagságairól. 

A chaldeai egyház eredete a kereszténység első korára 
esik. A chaldeaiak hagyománya szerént nálok sz. Tamás 
apostol hirdette az evangéliumot, és egy a 72 tanítvány kö-
zöl, sz. Taddeus alapította volna a ctesiphoni patriarchalis 
széket. Annyi bizonyos, hogy ezen székről, mely az antio-
chiai patriarchától függött, már a legrégibb ker. századokban 
történik említés. Egész az ötödik századig a chaldeai egyház 
megmaradt a kath. hit egységében, és felső Ázsiában tündök-
lött főpásztorainak tudománya, erényei, ékesszólása által. 
Később azonban Nestorius tévtanainak hálójába került. A. sz. 
Ephrem által alapított tanoda, miután annyi jeles egyházfe-
jedelmet adott volna, nem sokára Perzsia és Chaldea 'részére 
a tévely, eretnekség forrásává lett. Acacius, ezen tanodának 
egyik neveltje vala az, ki az egyháztóli elszakadást bevégzé. 

A római pápák több ízben megkísértették az egyesítést. 
1551-ben Sulaka áldozár választatván meg patriarchává, 
Rómába jött, és harmadik Gyula pápa által megerősíttetvén 
méltóságában, fölszenteltetett, de nemsokára ismét felbonta-
tott az egyesség. Végre különféle viszontagságok után a 
chaldeai nestorianusok is két részre szakadtak, ugyanannyi 
patriarcha alatt, kiknek egyike Simon Kotcliaunes-ben az 
urmiai tó mellett telepedett meg, akitől származnak (mert a 
méltóság örökös volt azon családban) a nestorianusok mos-
tani patriarchái is, a másik pedig Illés, kinek utódai 1781-
ben megtértek. Azonban Róma már azelőtt Seleucziában 
alapított kath. püspökséget, melynek első főpapja József volt. 
1830-ban e két utóbbi egyesült, és Illés utódja maga lett a 
katholikusok patriarchájává. A jelenlegi patriarcha Audó 
József, ki Mossulban lakik. 

Politikai tekintetben Chaldea a török birodalomhoz 
tartozik, és két vezérségre oszlik a bagdadira és diarbékirire. 
Felekezetre nézve a lakosok öt vallásra oszlanak, u. m. mu-
hamedauusokra, schamamiták-, nestorianusok-, jacobiták- és 
katholikusokra. Az izlam vallását követők, főleg a nagy vá-
rosokban legtöbben vannak. 

A schamamiták Kurdistánban és Mesapotamiában több 
százezerre rúgnak, sőt áthatolván a Caucasuson Oroszország-
ban is, szintúgy Chinában, Európában is találtatnak. Ezek 
az ördögöt tisztelik. Főnökjük, ki Assosánban lakik, az egész 
felekezetnek parancsol. Férfiak, asszonyok, öregek, ifiak e^y 
épen megmérhetlen mélységű üreg körül gyülekeznek. Éj-
félkor égő szövétnekekkol pokoli tánczokat, és ugrandozá-
sokat visznek véghez az üreg körül, melybe élő birkákat, 

meggyújtott fadarabokat, fegyvereket, ruhát, pénzt dobál-
nak, hogy áldozzanak az elkárhozottak fejedelmének. 

A musulmanok és schamamiták kimondhatatlanul 
gyűlölik egymást. Nem rég ezelőtt még a törvény megen-
gedte a musulmanoknak, hogy utóbbiakat irthassák kedvök 
szerént, és csak az európai consulok közbenjárására törölte-
tett el eme barbár szokás. 

A nestorianusok, számra mintegy 250,000, leginkább a 
hegyi vidékeken laknak. Kitéve a kurdok és török kormány 
zsarolásainak nyomorult helyzetben élnek. Patriarchájukon 
kivül öt püspök által kormányoztatnak. 

Cháldeában vannak még jacobiták (monophysiták) 
számra vagy hatvan ezer. Patriarchájuk a Mardyn városa 
melletti Zapharan zárdában lakik. 

Végre a 70,000 főnyi kath. szétszórva körülbelül akkor a 
területen laknak,mint Francziaország két harmada. Mossulban 
10,000 vannak. A patriarchán kivül bírnak tizenegy püspök-
kel. Ezek Mesopotamiában és Chaldeában következők : Mos-
sul a patriarcha székhelye, Djezirok, Scert, Diarbészia, Mar-
dyn, Zakó, Kerkuk, Amedeak, és Akra ; Ipak-Arábiában : 
Bassorah ; Perzsiában pedig Khosrosa és Sena. 

A patriarchai méltóság, mely hosszú évek során át egy 
családban örökös volt, és közönségesen a patriarcha egy 
unokájára szállott át, most választás utján nyeretik el. Vá-
lasztanak pedig a püspökök és papok, a megerősítést a pápa 
adja. A patriarcha, mint nemzetének politikai főnöke és kép-
viselője a fényes portától különös fermán által kapja meg-
erősítését. 

PÁRIS. (Le Hír abbé halála.) Francziaország nagy 
veszteséget szenvedett annak halála által, kit méltán nevez-
hetett Jeromosának. Katkolikus egyetemet közel 70 év óta 
nélkülözvén, ugy hogy e tekintetben az irigység egy nemével 
kellett nem mondom Belgiumra, hanem a szegény Irhonra is 
tekintenünk ; közepette az erőködésnek, és reménylvén contra 
spem, hogy meg ne szűnjék közöttünk a keleti nyelvek tudása 
melyet a viennei zsinat annyira ajánlott a kath. nemzetek-
nek, és szégyenpirtól átfutott aczczal, ha a Rajnán tuli katho-
likus egyetemekre tekintünk — mégis azon vigasztalással 
bírtunk, hogy van, ki mind ezen megaláztatásokért böveu 
kárpótol. Egy papnövelde szerény czellájában a szent iratok 
csodálandó tudományát, és az összes hittudományokat mű-
velni, a hit- és szeretetnek ép ugy mint a kitűnő értelmiség-
nek sugarait ragyogtatni, az egyház ellenségei által félelem-
mel párosult tisztelettel tekintetni, barátai által szerettetni, a 
két világ tudósai által bámultatni, végre az asceták egy kis 
körében a legmélységesb értelom, és a legkitűnőbb papi sziv 
erényeit felmutathatni : ime ez adatott meg Le Hírnek a saint-
sulpícei áldozárnak és tanárnak. 

Le Hír nem annyira ismerte, mint mondhatni, tudta 
héber bibliáját, és a görög újszövetségét, húszszor is át- és 
átkutatta minden irányban és értelemben, nem volt könyv, 
vagy nehezebb fejezet és vers, mely fölött azonnal értekezni 
nem lett volna képes. Szintúgy a 72 fordító, a syriai, a régi 
és ujabb latin Vulgata nem kevésbbé voltak előtte ismeretesek. 
Az arabs, ethiopiai, régi egyiptomi, copt, perzsa fordítások, 
a szamaritanus szöveg értelmezésében hasonlólag jártas volt. 
Beszélvén angolul — mely nyelven rendesen gyóntatott — 



« 263 *+ 

értvéu tökéletesen a német, olasz, spanyol nyelveket, folyton 
figyelemmel kisérte az ujabbkori irodalmi termékeket. Nem 
kevésbbé volt jártas a szentatyáknak müveiben, mint a bib-
liában. Az egvliázi történelmet ugy ismerte, mint kevesen 
közülünk, haladását, hogy ugy mondjuk, reszkető szivvel 
követte, mint anyánk az egyház becsülete fölötti vitatkozá-
sokat. Kitűnő hittudor vala dogmatikai biztosság, és mystikai 
behatás tekintetében egyaránt. A szenteknek történt kinyi-
latkoztatásokat azok folytatásának és befejezésének tekintette, 
melyekben a próféták és apostolok részesültek. Sz. Brigitta, 
romai Francisca, genuai Katalin, pazzii Magdolna, D'Agreda 
Maria és taigi Anna Maria nem kevésbbé foglalkodtatták, 
mint aquinoi Tamás vagy Petavius. Europa legjelesb nyelv • 
búvárai egyikének tartatott, angolok, németek, irhoniak, 
olaszok, belgák, spanyolok, görögök és amerikaiak látogat-
ták, vagy levélben fordultak hozzá, Wiseman bibornok és 
DomPitra— protestánsokkal és zsidókkal kopogtattak aj ta ján. 
Hány püspök jár t ki be az ajtón, de különösen hány növen-
dékpap, kik mindannyian barátai lehettek, ha ugy akar ták 
senkitől sem vonván meg idejét és tanácsát. Szeretetének leg-
kiválóbb tárgya volt, mit ma oly kevesen szeretnek, az egy-
ház, szenvedélye a romai egyház. Ennyi czimen tehát, el-
hagyván az annyi kincset rejtő koporsót és sirt, nincs-e okunk 
fölkiáltani: Jeromosunk ragadtatott ki körünkből, Le Hir 
meghalt ! 

Szent Jeromos nyolczvan éves veit, midőn elhagyta e 
földet, Le Hir még csak 57 éves; Jeromos a lenyugvó nap-
hoz hasonlított, mely tüz-sugarait már mind kilövellette, Le 
Hir nap, melyet soká fedett el az árnyék, s melynek hajnala 
csak tegnap kelt föl. 

Le Hir Arthur Maria Morlait-ban született 1811-ki dec. 
5-én, és a saint-sulpicoi papnöveldébe 1833-ki oct. 10-én 
lépett, hol elvégezvén tanulmányait pappá szenteltetett, s ott 
állandóan megmaradván a héber nyelv és szentiratok taná-
rává lőn. Tudománya bámulandó, erényei még bámulandób-
bak voltak. Alázatosság, mély hit, Isten, az egyház és a lel-
kek szeretete által tündökölt élte utolsó perczéig. 

Fölszólítottak — úgymond egy tanítványa és saint-sul-
picei áldozártársa — hogy írjak kedves és tisztelt halottunk-
ról, a tudós és szentéletii testvérről, ki engem a „kedves ba-
rátom" czimével tisztelt meg. Egyszerűen mint élete tanuja 
azt mondandom el, mi őt mint papot jellemzi, mert tudomá-
nyánál is nagyobb papi jelleme. Haldo. olván már, hírül 
adtam neki, hogy rokona Le Hir de Quimper Károly a pá-
pai zuávok közé állott. Állását — mondá — javait, családi 
örömöket mind feláldozá, hogy kövesse ellenállhatlan hivatá-
sát. A fiatal Le Hir elhatározása senkit sem fog meglepni, 
mert önfeláldozás családjának hagyománya. — Soha nem szó-
lott nekem övéiről de észrevettem mégis, mily ragaszkodás-
sal viseltetik testvére iránt. Oly szikla-erős és élő hittel minő 
az övé volt, nem bír az ember, ha az többé vagy kevésbbé 
nem házicsalád-örökség. 

Egy alkalommal dicsérettel emiitette előttem középta-
nodai jeles tanárait, kiknek köszönheti, hogy a latin, görög 
nyelvekben és hazai irodalomban is oly képességet nyert, 
melyre mint alapra fektethette tágas philologiai ismereteit. 
Mily nagy kis-aeminariumi, és kath. középtanodai tanáraink 
felelősége, minőnek kell lennie nemos vetekedésöknek szem-

ben a jól szervezett államtanintézettel ! Mily szerencse, hogy 
egy Le Hirrel birtunk, és mily szerencsétlenség, ha nélkü-
löztük volna. Saiut-Sulpice 1833-ban 22 éves korában nyerte 
Le Hirt, és föl tudta fogni, mit nyert. Gornior, ki akkor 
Francziaországban a biblia tudomány kincseinek őre volt, 
megértette, hogy Isten utódjául Le Hirt jelölte ki. Glaice 
abbé, sorbonnei és saint-sulpicei tanár két éven át képezte 
őt, és azután beigtatta saját tanszékébe. 

(Folyt.) 

IRODALOM. 
„Der biblische Schöpfungsbericht und die Ergebnisse der 
neueren Naturforschung v. Dr. I. B. Holzammer." — Frank-
furt am Main 1867. — Verlag für Kunst und Wissenschaft. 

32. lap. 
(Vége). 

Ekképen folytatva általában leirja a hatnapi munkál-
kodást, melynek végczélját nem árt, ha itt fölhozzuk, — és 
pedig ez — abban áll, hogy általa Istent minden létező dolog 
mindenható, legbölcsebb, legjobb és teljesen szabad Terein-
tőjeül ismerhessük föl. 

A hatnapi munkálkodást (hexaemeron) általában leir-
ván szerző, kellő helyen megemliti azt is, hogy az embernek 
az Isten képére, hasonlatosságára teremtetése, mint alap-igaz-
ság Mózses könyvében, a hamis, a pogány vallás ellen szól. 
Minthog.y a teremtő és teremtmény összetévesztése a pogány 
vallás alaptévedése, — azért lön az igazság a világ eredeté-
nek történetével a kinyilatkoztatás élére állitva. — Ezek 
után átmegy az egyes napok munkálkodásainak tárgyalására, 
szólván minden más előtt az első nap müvéről (18. lapon), 
a világosságról egész a 21-dik lapig. E helyütt is azon ered-
ményre jut , hogy az igazság Istentől jővén, lehetetlen, miként 
egyik a másikkal ellenmondásban legyen ; hogy a természettu-
domány, a mennyiben ismeretei helyesek, az isteni kijelentés 
ellen szegezkedjék. — A kővetkező lapokon (21 —24-ig) 
előadja a második napi munkálkodás t. i. az égboltozat létre-
jöttének törtenetét, megmutatván, mi az égboltozat ? s hogy 
minden ellenvetés az ezen napi munkálkodás ellen alaptalan 
föltevésen nyugszik. — A harmadik, ötödik és hatodik napi 
munkálkodásról szólván egybehasonlitólag jár el szerző, és 
határozottsággal épen ugy, mint éles elmével felel azoknak, 
kik erősen állitják, hogy a szent tudósítás a plutonismus hí-
veinek a neptunismus ellen ad igazat. — A növény-képzésről 
és állat-alkotásról (26. lapon) szintén beszél, a hol egyebek 
között mondja : „Das Pflanzenleben also verdankt nach der 
heiligen Schrift sein Dasein einem besondern Schöpfer willen 
Gottes und nimmt in der Reihe der organischen Wesen die 
erste Stelle ein. Später folgen in gleicher Weise am fünften 
Tage die Wasserthiere und Vögel, endlich am sechsten Tage 
die Landthiere uud zuletzt der Mensch. Immer bedarf es 
eines göttlichen Schöpferwortes." — Nem különben a hat-
napi munkálkodás ezen egymásutánját, mint helyeset, jogo-
sultat tünteti szerző föl. 

A negyedik napi munkálkodást szerző szándékosan 
hagyta ennyire hátra. Tudvalevőleg a hitetlen tudósok, kik-
nek hitetlensége, ha figyelemmel tekintjük, nem egyéb, mint 
kevélység és a logdulongóbb szenvedélyek küzdelme a tekin-
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tély ellen ; nem egyéb, mint ingerültség és harag élesztője, — 
legkivált a negyedik napi mü ellen kelnek ki. — ,A nap még 
nem ragyogott az ég boltozatján, és már is világosság említ-
tetik az első napon, miként egyenlitjük ki, kérdik, az ellen-
tétet? ' Igen könnyen. Nyilvánvaló, miszerint a világosság, 
mint anyag, folyadék, mely, ha nyugodt állapotban van, igen 
keveset világit ; ellenben, ha külhatás által mozgásba hozatik, 
világit és fénye a növekedő külhatásnál fogva végtelenre ha-
tályoztatik. A műszer, mely által a fényfolyadék világossággá 
emeltetik, a napnak légköre. — Szóval az első és negyedik 
napi munkálkodás látszatos ellentétére alapított ellenvetés a 
legroszabb esetben is csak akkor birna némi fontossággal, ha 
a negyedik napi munkálkodás a nap, hold é • csillagok kez-
detleges létrejöttének történetét adná elő — ahelyett, hogy 
e negyedik napi munkálkodásról szóló előadás megengedi 
annak elfogadását, mikép ezen tudósítás czélja csak az vala, 
hogy előadja azon viszonyt, melyben ezen égitestek akkor 
(a negyedik napon) földünket illetőleg léptek ; mert arra, 
hogy a föld általuk világosságot nyerhessen, természetesen 
fogékonysággal is kelle birnia. 

Igy haladva szerző értekezésének folyamatában, való-
ban kimutatja, hogy a kath. egyház az ujabb tudományok 
eredményeitől nem tart, sőt azokat csak örömmel és buzditó-
lag üdvözölheti, eleve tudván, miként ezek, ha lelkismeretesen 
és becsületesen kezeltetnek, az egyház örök igazsága mellett 
tanuskodandanak. 

Befejezzük ismertetésünket szerzőnek végszavaival, 
melyek mintegy zárkövét képezik a röpiratnak : „Wer sich 
im Besitze der göttlichen Wahrheit weis, wird weder vor den 
menschlichen Forschung sich fürchten, noch auch sich wun-
dern, wenn sie, eben als menschliche, vorübergehend irrt. 
Menschliche Erkenntnisse, menschliche Zeugnisse irren und 
wechseln, Gottes Zeugniss bleibt stets dasselbe ; die mensch-
liche Wissenschaft, die von Gott sich losgesagt, ist noch stets 
zu Schanden geworden, die Wahrheit Gottes aber bleibt in 
Ewigkeit." 

Vajha már e könyvecske, melyen egészen vallásos 
szellem ömlik el, mindazoknak kezében forogjon, kik a föl-
vett kérdésre nézve terjedelmesebb és tudományosabb irányú 
munkákat nélkülözni kénytelenek; vajha szelleme az eddigi 
lelketlen vagy habozó tévfogalmak helyett mindinkább hono-
suljon ! C'tötz Imre. 

VEGYESEK. 
— Az ég meghallgatta az egyház imáit, és fölséges ki-

rálynénkat szerencsés szüléssel áldotta meg; april 22-én reg-
geli 5 órakor kis herczegnő született a budai várpalotában. 
Nyerjen benne kegyes nomtőt egyház és haza ! 

— A herczeg-primás ő fmga legújabb körlevelei közt 
foglaltatnak „vora Archiepiscopi paschalia," melyekből a 
következő passust emeljük ki : „Sed praesertim, quod iterato 
Vos oravi et íuonui, in erudiendam tenellam et coelestium 
adhuc rudem pubem ac adolescentiam primo mane, id est, 
vigilantissimas Vestras locate operas ; nec eousque sinite cre-
scere, dum inter semen bonum apparent zizania, quae dormi-

entibus hoininibus superseminare gaudet homo inimicus. 
Haec Vestra omnium sit operatio simul et gaudium : labor et 
merces : Studium simul ac praemium, ut videlicet et in Vobis, 
et in curae Vestrae commissis, quem quaeritis, formetur 
Christus." Közöltetnek továbbá a különféle kegyes adomá-
nyok, különösen melyek a ,Religio' szerkesztőségétől is az 
érseki hivatalhoz küldettek, névszerint: a szentatyának 22 
arany, 4 húszas, 1 tallér, 2 negyedforint és 179 frt. 53 kr. A 
szentsir őreinek: 21 frt . 60 kr., a keleti missioknak 12 frt . 
35 kr., amerikai miss. 12 frt., afrikai 1 frt. 50 kr. szent gyer-
mekségi egyletnek 23 frt . 82 kr., keleti keresztényeknek 
44 frt. 9 kr., a bolgároknak 10 frt. 80 kr. 

— A romai tudósítások egyhangúlag tanúskodnak mind 
az idegenek roppant számáról, kik a nagyhéti megható, és 
Romában kétszeresen nagyszerű szertartásokat szemlélni oda 
érkeztek, mind pedig a szentatyának kitűnő egészségéről, 
melynél fogva az összes szertartásokat ő végezte erejének 
minden hanyatlása nélkül. 

— Hátszeg vidékéről szomorú rajzát kaptuk az ottani 
tanoda- és nevelési ügyállásnak ; Zámtól Oláhország széléig, 
Alvincztől Karánsebesig egy rendes iskola sincsen ; ezért 
kénytelenek a szegény kath. gyermekek más vallásfelekeze-
tüek iskolájába járni és ott elközömbösödni. Az illetők ré-
széről megvolna a buzgalom, de hiányzanak az eszközök. 
Mások jótékonyságán kivül illő megkeresés folytán a Szent-
László-Társulat is bizonyára segélyére sietne a szent ügynek. 

— Humbert herczeg esküvője egy, eddig meg nem 
oldott kérdést szült. Tudnillik Turinban őriztetik egy része 
azon gyolcsnak, melybe Krisztus teste a keresztről való levé-
tel után takartatott. Szokásban volt ezen szent ereklyét kör-
menetileg körülhordozni a trónörökös herczegek nöszülésének 
alkalmával, mely ünnepélyben a király is részt vett, valamint 
az egész királyi család, égő gyertyát tartván kezében. Most 
is meg akarnák tartani e szép szokást, de, mondják, a király 
mindeddig nem egyezett bele. 

— Gavazzi Siennában nyilvános értekezletre hivta 
meg a városi kath. papságot; néhány pap elfogadta a meg-
hívást, és ki volt jelölve az idő és hely a conferentia megtar-
tására. Azonban értesülvén erről a nép, még a környékről 
is nagy számmal jelent meg, és tiltakozván az ily értekezlet 
ellen, a hatóság jónak látta betiltani a tanácskozást. Ez is 
eléggé tanusitja, mily érzelmű az olasz népnek túlnyomó 
többsége. 

— Parker Henrik, szenvedélyes angol régiségbuvár, 
a Capitolium alján, Romában, nagy föld-alatti termőket fe-
dezett föl, melyek összeköttetésben vannak a hires mamer-
tini börtönnel. 

— A szentatya az „Osservatore Romano" szerkesztő-
ségét igen kitüntette. Baviera Ágoston marquisnak, mint a 
lap vezetőjének nagy aranyérmet, Medicina Ferencz abbé-
nak pedig, a szerkesztőnek, drága burnót-szelenczét aján-
dékozott. 

— A covilhai katholikusok, Portugalliában, 6 ifjút 
küldöttek Romába a zuávok közé és saját költségükön fog-
ják őket eltartani. 

— Broglio, közoktatási minister Ceneri, Carducci és 
Piazza bolognai tanárokat fölfüggesztette hivataluktól, mert 
aláirták azon adresset, melyben Mazzini meghivatik a res-
publica visszaállítása végett. 

Szerkesztői tudósitás. 

L é v á r a : Hagyjuk meg esak a régi nevet ezen félévben. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. 1. emelet. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs . 
k . postahivatalnál s P e s -
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaru tcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai i rodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sa rkán , 9. sz. a.) 

Pesten, april '29-én. 84. I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : Az idó' szózata. —• Litterae apostoli-
cae quibus stb. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Az idő szózata. 
I. Magasra csapkodnak a hullámok az egyház 

x haj^ja^körül, zajosan süvöltnek a szelek, sötét felhők 
tornyosulnak az égen, s már villámok is czikáznak 
belölők : ugy hiszem a kormányosok is észrevevék 
ezt, s a vésznek ellentállni készülnek, Sión őrei fegy-
vert ragadnak visszaverni az ellenséget, ki minden 
oldalról támadást készit. Itt az idő, melyró'l Jere-
miás mondja : „eljó' a nap, melyen majd kiáltják az 
őrzők Efraim hegyén: keljetek föl és menjünk föl 
Sionba, ami Urunkhoz Istenünkhöz." (31. 6.) Igen, 
mindnyájunk szivében azon öntudat ébredt föl : „mi 
hajósok és őrök, mindnyájan együtt s összesen csak 
egy sereget képezzünk, egy szétszakithatlan erős 
lánczot, mint egy férfiú álljunk : s akkor bátran száll-
hatunk szembe elleneinkkel!" — Innét a z s i n a t 
utáni igazságos hangos szózatok. 

II. Ki nem ismeri be, mily méltó joggal ismétli 
az egyház a próféta ama panasz-szavait: „hogy 
meghomályosodott az a rany , elváltozott a legjobb 
szin! széthányattak a szentély kövei minden utcza-
szegleten." (Jer. sir. 4,1.) Nagy Gergely azt mondja, 
s ez mindnyájunk szivébe van irva, — „Mi, szeretett 
testvéreim, mink vagyunk a szentély kövei." Az ál-
dozárok, a lelkészek az egyház a ranya ; de valljuk 
meg, hogy azok leggyakrabban egyedül és magá-
nyosan állanak künn az Isten mezején, mint téve-
dező őrök ; s azért sokszor kisebesülnek lábaik, föl-
emésztik erejöket s hiába rekednek el kiáltásaikba, — 
ugy homályosodott meg az arany ! Azért össze kell 
gyűjteni a szentély köveit s egy nagy élő épületbe 
foglalni össze azokat. Innét a m e g y e i z s i n a t o k 
utáni igazságos hangos szózatok. 

III. Korunk szabad, életteljes, fris mozgalmat 
kiván, — minden bureaukratiának, papirkormány-

nak halálos ellensége. Az egyházra nézve is méreg 
volna ez. Hol az érvényre jut, az egyházi élet utolsó 
vonaglásba esik, a bensőség helyett külsőségekre 
fajul, az Ur élő templomai helyett múmiák alakulnak, 
melyek porrá válnak, mihelyest f'ris levegő éri azo-
kat. Nem tagadhatjuk, hogy az egyház körében is 
egy idő óta több vívatott a tollal, mint az élő szó 
fegyverével. De most ú j élet kell, a vérnek sebeseb-
ben kell az egyház ereiben folynia, u j tűznek kell a 
sziveket fölgyulasztania. „Emitte spiritum tu um, et 
creabuntur, et renovabis faciem terrae." (Ps. 103.) 
Innét a zsinatok utáni igazságos és hangos szózatok. 

IV. Vész és romlás terjed mindenféle alakban 
a községekben, (mi lelkészek vérző szivvel tapasz-
taljúk azt) alávaló nyers betyárság, közönyös, liithi-
deg-érzület buján tenyész s a jó búzát elfojtani ké-
szül. Szabad sajtónk mint viseli magát, nem szükség 
emlitenem. Azonban én nem akarok panaszkodni az 
idők fölött, hanem csak kimondani azt, mi minden 
lelkésznek szivén fekszik s buzgón óhaj t : »egység a 
lelkipásztorkodási működések, — egység az alapel-
vekben az egyház alapelveiben, egység az eljárásban, 
az egyházi eljárásokban, ez legyen vivmánya a mai 
időnek minálunk." Csak ugy teljesedhetnek be az 
egyház reményei. Innét a megyei zsinatok utáni 
igazságos és hangos szózatok. 

V. Mindnyájok előtt, kik az emberiség valódi 
javát és üdvét óhajtják, tisztán áll az igazság, hogy 
csak az egyház segithet foganatosan az idő szüksé-
gein. De az egyház csak papok által teljesítheti ezen 
feladatát. Ezekre irányozvák tehát minden jóérzel-
müek szemei. Buzgó és alaposan müveit lelkészekre 
vagyon szükségünk. „A lelkészre van bízva a nép-
nek legfőbb ja va : ő azon angyalok egyike, kik Jákob 
létráján szüntelen föl- és alájárnak. Leszáll, hogy a 
népek óhajait és szükségeit átvegye, — fölszáll, 
hogy azokat az Isten trónja elé lerakja, s irgalmassá-
gát az emberiség számára kiesdje. . . Oh mily sokat 
tehet e világon csak egy igazán apostoli szellemű 
férfiú is ! ime, csak tizenkét ily férfira volt szükség, 
hogy az egész világot megtérítsék!" (Massillon, con-
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ferences.) Soha sem szabad felednünk azt, mi az apos-
tolokhoz s általuk mihozzánk mondatik : „ti vagy-
tok a föld sava." (Mát. 5.) Ha tehát mi vagyunk a 
só, a hivők sziveit fűszereznünk kell. „Ti vagytok a 
világ világossága, nem egy népnek, nem húsz állam-
nak, hanem az egész földkörnek világossága." (Chry-
sost. In Math. hom. 15.) — Életnek kell lenni ismét 
Jákob lajtorjáján, vissza kell nyernie a sónak erő-
sitő élét, a világ világosságának új ra fénylenie kell 
az egyházban; a vasárnapnak „Quasi modogeniti" 
föl kell derülnie az egész clerus számára. Innét a 
zsinatok utáni igazságos és hangos szózatok ! 

VI. Halljátok kedves testvéreim boromaei sz. 
Károly fönkelt szavait: „Az asszony (mely az egy-
házat jelenti) kiálta szülni akarván és a szülés gyöt-
relmeiben vala" mint János a jelenések könyvében 
mondja. Oh mily nagy fájdalom kiáltása a szentegy-
háznak! Imáiban az Isten előtt, s az én szám által 

r 

előttetek kiált hirdetvén néktek az Isten igéjét. U g y 
látszik mintha őt mondani hallanám isteni jegyesé-
hez Jézus Krisztushoz, mit egykor Rachel az ő fér-
jéhez Jákobhoz mondott: „adj nekem magzatokat, 
különben meghalok" (I. Moz. 30.) én is annyira iszo-
nyodom ezen terméketlentégtől, hogy meg kell hal-
nom, ha Te oh Uram ! nem jösz segítségemre s szá-
mos gyermekkel nem áldasz meg! Ez ami buzgón 
szerető anyánk szelleme, ily szellemben gyülénk mi 
itt össze, ily szellemet kiván az egyház mindnyájunk 
sziveiben. Szabad remény lenem szeretett testvéreim, 
hogy ezen hangos kiáltásra, ezen forró könyekre, 
sokan együtt érezendnek s megszánják anyjukat az 
egyházat, átmelegednek a szeretet tüzétől . . . Mert 
ha mi nem sietünk segítségére egyházunknak, vall-
jon ki siessen, ki tegye azt?" (Acta Eccles. Mediol.) 
Ezen lelkesedést az egyház fölmagasztaltatása, ezen 
szomjat a halhatatlan lelkek megszabadítása után 
ki fogja fölkelteni mindnyájunk szivében? Nagy a 
vágy utána ; innét a megyrei egyházi zsinatok utáni 
igazságos és hangos szózatok. 

VII. Egy igen becses iratban ki van mondva 
azon igazság : „hogy a jelenkor mindenek előtt ka-
tholikus tevékenységet kiván azaz oly tevékenysé-
get, mely által az egyház magát az emberiség közt 
valóban katholikusnak vagyis általánosnak tüntesse 
ki. Mindennek oda kell most irányozva lennie, hogy 
az egyház az ő általánosságát kimutassa." (Stauden-
maier.) Azért a hierarchia minden tagjának mozog-
nia, tevékenynek lennie kell; de az egyik tevékeny-
ségének a más tevékenységével össze kell vágnia, 
egyiknek a másikát emelnie s elősegítenie; s ezen 

tevékenységnek a szellem minden téréit el kell fog-
lalnia, mint az egyház mindent áthatni, megnemesi-
teni, megszentelni, alkotójához visszavezetni kiván. 
S ezen katholikus tevékenységhez szükséges lendület 
csak a megyei egyházi zsinatoktól jöhet ki. — S 
ezzel szoros kapcsolatban áll az egyház kiáltása a 
szabadság után. Az egyház nem szabad még, lia az 
állani jó indulatot is mutat iránta. „Mennél inkább 
föl fogja az egyház katholikus voltát s tettleg mutatja 
meg azt, annál szabadabb leszen." (Staudenmaier.) 
Innét a zsinatok utáni igazságos és hangos szózatok. 

VIII . Az egyház liarczosai előtt, kell hogy egy 
bátor vezér a zászlót lobogtassa, s ők bizalommal és 
szeretettel követendik őt nem irtózván semmi fárad-
ságtól. Ezen vezérek a megyei clerusra nézve a püs-
pökök. Fájdalom ! valljuk be magunknak, — itt ott 
nem kis ür támadt a püspök s clerusa közt, — mely 
azonnal betöltendő, a meglazult szeretet s bizalom 
köteléke azonnal összekötendő, — püspök és segéd-
jei között a nyilt viszony visszaállítandó. Csak ily 
föllépés illő a férfiak —- a papok közt. Szomorú lát-
vány ha püspök és clerus, mint uralkodó és elnyo-
mott állnak szemközt egymással ! a mi a mérges 
ragya a fák gyöngéd virágaira, az az ily viszony az 
úr munkásaira nézve az Ur szöllöjében. „A nemzetek 
királyai uralkodnak rajtok és a kiknek hatalmok 
van fölöttük, jótevőknek hivattatnak. De ti nem ugy ; 
hanem aki nagyobb közöttetek, legyen mint a kis-
sebb; és aki előljáró, mint a szolga" (Luk. 22.) A 
püspök a fő; a többi clerus, a tagok; mindnyájan 
egy testet képeznek, egy a czéljok, egy a törekvésök, 
egy tag a másik nélkül egészen ép nem lehet. Mind-
nyájoknak együtt kell szenvedniök, együtt érezniök. 
Ha egy tag szenved, vagy örül, az egész testnek kell 
azt éreznie. Igy akar ja ezt az egyház! Innét a me-
gyei zsinatok utáni igazságos és hangos szózatok. 

IX. A jeles egyházi történész Binterim „Prag-
matische Geschichte der deutschen Konzilien" czimü 
művének I. kötetében a zsinatokról ezeket i r ja : 
„Ein herrliches Institut, das von den Aposteln auf 
die ganze Kirche, von dieser auf jeden wichtigen 
Theil derselben, als eine heilige Erbschaft, als ein 
Reinigungsmittel der Sitten, als ein Ermunterungs-
mittel gegen die Erschlaffung der Kirchendisciplin, 
als ein Unterpfand der kirchlichen Einheit und 
Einigkeit übergegangen ist ; durch welches der ver-
sammelte Lehrkörper den Geist der geoffenbarten 
Wahrheit und göttlichen Liebe in sich und durch 
sich in der Gemeinde von neuem belebt, die hierar-
chische Ordnung sich gegen jeden Spaltungs- und 



Zerstörungsversuch befestigt und stärker verkettet; 
durch welches die Wachsamkeit der Hirten die heim-
lichen und öffentlichen Wölfe bezeichnet tind verja-
get, die falschen Brüder, die in der Lichtgestalt 
eines Engels erscheinen, entlarvet und ausscheidet; 
ein Werkzeug, womit die bestellten Bauleute mit 
gesammter Hand das Gute aufbauen und das Böse 
niederreissen, pflanzen und ausrotten, sammeln und 
zerstreuen; ein Institut, das aus der kirchlichen 
Konstitution hervorgeht, aber nicht immer gleich 
fruchtbringend hervorgeht, auch nicht immer her-
vorgehen muss . . . . Wie der Boden unseres Vater-
landes vor dem achten Jahrhundert rauh und wild 
frostig und waldig war, so waren auch dessen Bewoh-
ner. Die abergläubischen Gebräuche, die wilden 
Gewohnheiten und verkehrten Grundsätze, waren in 
den Herzen des Volkes tiefer eingewurzelt, als die 
alten Eichen in der Erde. Selbst die wenigen christ-
lichen Priester waren von den Volksmeinungen an-
gesteckt . . . Hören wir darüber den heiligen Boni-
facius, der in einem Schreiben an den Papst Zacha-
rias den Zustand so schildert: Die Religion liegt nun 
80. bis 70. Jahre ganz zu Boden. Die Franken ha-
ben mehr als 80 Jahre weder eine Kirchenversamm-
lung gehalten, noch einen Erzbischof gehabt. Die 
Bistliümer sind meistens in den Händen geldbegie-
riger Laien oder ehebrecherischer Geistlichen, die 
auf nichts als den zeitlichen Gewinn sehen. (Epist. 
L.) Wozu nahm Bonifacius in dieser misslichen Lage 
seine Zuflucht ! Zu den Konzilien, die ihm als die be-
sten Mittel von den Päpsten Gregor und Zacharias 
waren anbefohlen worden. Aber wie vermochten 
diese das grosse Werk zu erreichen? — Zur Zeit 
des heiligen Bonifacius und auch noch einige Jahr-
hunderte später waren alle Elemente von Einem und 
demselben Geiste beseelt und bereit mit vereinter 
Kraft für Einen und denselben Zweck zu wirken. 
Von der Höhe dessen, der von dem göttlichen Mei-
ster den Auftrag erhalten, die Brüder zu stärken, 
ging der erste Impuls aus . . . Priesterthum und Kö-
nigthum vereinigten sich für die heilige Sache  
Bonifacius bestellte in den verschiedenen Gegenden 
Bischöfe aus seiner Schule, die des heiligen Meisters 
Gesinnung theilten, und weiter auf die untergeord-
nete Geistlichkeit verpflanzten. So kam unter den 
ganzen Clerus eine gleiche Gesinnung, gleiche Denk-
weise, gleiche Wirksamkeit, ein Feuer durchglühte 
Alle." (Binterim I. 237 — 240.) Hazánk is egy uj 
politikai átalakulásba lépett napjainkban. Sok uj 
viszony állott be az egyház s állam között. Szüksé-

ges magunkat sokban irányoznunk. Ez pedig bor-
romei szent Károly nézete szerint csak folytonos 
megyei zsinatok által érhető el. Innét a zsinatok 
utáni igazságos és hangos szózatok. 

Hazánk némely főpásztorai máris elkezdtek a 
közel mult időkben ily zsinatokat megtartani, s nem 
haszon nélkül. De ha valaha van idő, amelyben az 
egyház szelleme ily zsinatok megtartását követeli, 
akkor a mostani az. (Amberger u.) 

Gyurikovics Mátyás. 

Litterae apostolica«, quibns ordo eqnestris S. Sepnlchri 
honorihus insignibns decoratnr. 

PIUS PP . IX 
A d p e r p e t u a i n r e i m e m ó r i á m . 

„Cum multa sapienter ad Sanctissimao Religionis no-
strae utilitatem a Pontificibus Maximis Praedecessoribus 
Nostris constituta et perfecta sunt, tum illud profecto quod 
instituendis deferendisque virtuti honoribus et praemiis ca-
tholicos homines ad bene de christiana repüblica merendum 
in dies magis omni studio inflammarunt. Illorum praeclara 
excmpla Nos intuentes, Apostoliéi Ministerii Nostri esse 
duximus, ut curas illuc nostras intenderemus hac praesertim 
aotate tum scelerum tum magnarum etiam foecunda virtutum, 
quae splendorem suum longe lateque protulorunt. HincNos, 
qui a primis Pontificatus Nostri annis equestrem Ordinem 
Pianum Apostolica Auetoritate constituimus, nunc ultro ani-
mura ad Ordinem Equestrem S. Sepulchri novo decore augen-
dum ornandumque adiieimus, ex quo nempe non parvum 
utilitatis fruetum catholicae Religioni in sacratis Palestinae 
regionis terris obventurum esse coniidimus. Hic namque Ordo, 
originis antiquitate commendatus, ac deineeps Praedecesso-
rum Nostrorum auetoritate curisque excultus, ex institutione 
sua eo potissimum spectat, ut hominum studia ad defendendam 
et promovendam catholicam roligionem in locis terrae sanctae 
incendantur, eorumque mérita debito honoris praemio cohone-
stentur. Illud enim Nobis ex certa monumentorum fide com-
pertum est, iam inde a saeculo christiani aevi XV. Custodem 
(seu uti vocant) Gruardianum Religiosae Familiae Minorum 
Observantium S. Francisci Hierosolymis degentis, in eques-
trem Ordinem S. Sepulchri, viros optime de religione meritos 
ex concessione Apostolica adseivisse, atque ex eo tempore 
iam viguisse leges ac Statuta quaedam generalia quoad prae-
dictos Equités, quae a fel. rec. Benedicto XIV Praedecessore 
Nostro Apostolicis Litteris sub plumbo editis anno MDCCLVI. 
incipientibus: I n s u p r e m o m i l i t a n t i s E c c l e s i a e 
renovata sunt, novisque legibus ac praeseriptionibus munita. 
Iam vero Nos eiusdem equestris Ordinis Dignitatem prae 
oculis habentes, anno MDCCCLXVII. Litteris a Nostra Con-
gregatione Fidei Propagandae datis die X. Decembris et 
Nostra auetoritate sancitis, de iis opportune statuimus quae 
ad regimen Patriarchalis Sedis Hierosolymitanae latini ritus 
pertinobant, eodemquo anno exercitium iurisdictionis latini 
Patriarchae Hierosolymis restituimus, iisdemquo pariter litteris 
ius instituendi Equités S. Sepulchri ad commemoratum Pa-
triarcham privative transtulimus, adeo ut ipse deineeps uti 
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legitimus equestris eius Ordinis Administrator et Rector dele-
gatione ac nomine Apostolicae Sedis, equestrem dignitatem 
conferre posset. His vero de administratione etregimine Ordi-
nis Auctoritate Nostra constitutis,intelleximus deinde,nonnulla 
esse quae ad ampliorem eiusdem splendorem opportune consti-
tuenda viderentur. Nuper enim Venerabilis Frater losephus 
Valerga Hiorosolimitanae Ecclesiae Pat r iarcha Latinus expo-
nendum Nobis curavit, quum unicus dumtaxat Equitum gra-
dus in Ordine S. Sepulcbri ab origine sit institutus, necessario 
fieri ut in remunerandis viris optime meritis nullum baberi 
possit honoris discrimen, quod dispar meritorum ratio, et ma-
ioris fastigii dignitas saepo requirunt, atque inde etiam consequi 
ut, aut pacis idem honor reservari debeat, aut communicata 
cum pluribus eius gloria, ipse honor apud maiorum et ordinum 
homines obsolescere videatur. Quamobrem idem Venerabilis 
Fra ter , ut aliquod remedium huic incommodo afferri possit a 
Nobis postulavit, ut equestrem ordinem S. Sepulchri in très 
Equi tum gradus divideremus. Nos itaque et eiusdem Venera-
bilis fratris postulationibus obsecundare volentes, et amplitu-
dini praedicti Ordinis consulere cupientes, tribus Venerabil i-
bus Frat r ibus S. R. E. Cardinalibus commisimus ut de re tota 
cognoscerent, suamque Nobis sententiam significarent. Per-
specta autem sententia eorumdem Cardinalium qui Venerabi-
lis Fratr is PatriarchaeHierosolymitani postulationibus annuen-
dum censuerunt, Nos rebus omnibus mature perpensis, Au-
ctoritate Nostra Apostolica tenore praesentium statuirnus at-
que decernimus, ut doinceps Ordo equestris S. Sepulchri tri-
bus omnino constet distinctis Equitum gradibus, nempe, 
Equitum primae classis, seu Magnae Crucis, equitum secundae 
classis, seu Commendatorum, et Equitum tertiae classis, qui 
omnes insigne, quod proprium est Ordinis, distincta ratione 
pro suo quisque gradu praeferre debeant. Insigne autem Or-
dinis, ex vetere eiusdem more Crux erit , quae a Grodefrido 
Bulionio, magno illo Celebris expeditionis ad recuperandam 
terram Sanctam duce, nomen habet; C r u x nempe aurea en-
causto sanguinei coloris illata, quae quatuor inter minores 
aureasque cruces a lateribus haerentes, eodemque encausto 
illitas praecellit ; quae quidem maior Crux ad exclusionem 
quatuor minorum, eam formain praeseferat, quao potentiata 
dici solet. Religionis autem ratio postulat, ut nulla huic Cruci 
a vertice corona imponatur, nempe in memóriám pientissimi 
illius Ducis qui regium Diadema ibi accipere noluit ubi Cris-
tus Iesus spinea corona praecinctus apparuit . Taenia autem, 
ex qua Crux pendeat, serica erit undati operis, nigrantisque 
coloris, qualis in hoc Ordine adhiberi consuevit. Pr imae 
Classis Equités proprium Ordinis insigne ita deferent, u t e 
fascia serica praelonga praedicti coloris a dextero humero ad 
sinistrum latus sustineatur. Concedimus autem, ut qui in hanc 
classem cooptati fuerint privilegio item polleant gestandi in 
sinistro pectoris latere magnum Numisma argenteum insigne 
Ordinis referens ad instar eorum numismatum quae ab Equiti-
bus primae Classis aliorum ordinum apta ta sinistro later i de-
ferri soient. Equités secundae Classis, seu Commendatores in-
signe Ordinis maioris modali eadem ex taenia e collo appen-
sum deferent . Equités demum tertiae classis, insigne ipsum 
minoris moduli ex praedicta taenia pendens sinistro pectoris 
latere iuxta communem Equitum morem gérant. Quoniam 
vero Equités S. Sepulchri ex instituto propria veste utuntur 

albi coloris, ita volumus ut vestis ornamenta pro vario Equi-
tum gradu différant, iuxta schema cuiusque classis proprium 
quod viris inter équités cooptatis tradetur. Confidimus autem 
ut praestantes viri ad egregiam operam religioni navandam in 
locis ter rae Sanctae inflammentur, atque omnes qui hisce in-
signibus decorati fuer int dignitati Ordinis ipsius sua virtute 
decus ac splendorem adiiciant. lus eligendi atque instituendi 
Equités Venerabili f ra t r i Patr iarchae Hierosolymitano latini 
ritus eiusque successoribus item confirmamus, pro certo ha-
bentes magno semper in pretio apud omnes praedicti Ordinis 
dignitatem et amplitudinem futuram, quippe quod ex speciali 
ipsius Apostolicae Sodis delegatione et nomine eiusdem insig-
nia conferantur. Volumus autem ut idem Patriarcha Hiero-
solymitanus latini r i tus eiusque successor in praedictis insig-
nibus tribuendis eam omnino normám praescriptionemque 
sequi debeat, quam Auctoritate Nostra sancitam eidem Pa-
tr iarchae a Secretario Nostro Brevium tradi praccepimus, vo-
lumus et statuimus non obstantibus quatenus opus est Nostrae 
et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non 
tollendo, nec non dicti Ordinis etiam iuramento confirmatione 
Apostolica, vei quavis firmitate alia roboratis statutis et con-
suetudinibus, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus 
Apostolicis speciali etiam mentione dignis caeterisque con-
trariis quibuscumque. 

Da tum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Pis-
catoris die X X I V . Ianuari i M D C C C L X V I I I . Pontifie. Nostri 
anno X X I I . 

Loco -j- Signi 

N. Card. Paracciani-Clarelli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PARIS. (Le Hir abbé ; folyt.) L a Mennais ez időben 

volt bukófélben. Földi je Le Hir igen jól tudta a szerencsét-
len daemonban azt, mi angyali, megkülönböztetni, és azóta 
hü is maradt Pál apostol krit ikai szabályához : omnia pro-
bate, et quod bonum est tenete, melyet jelmondatul válasz-
tott, és melyről egykor Renannak mondandó volt, hogy az 
leend világosságunk és kalauzunk minden dolgokban. O 
Saint-Sulpice-ben a romai tanoknak szögíetkövévé és faosz-
lopává lőn. El lehet mondani, hogy ő volt, ki i t t szakitott 
Fraysinous és Boyer irányával. 

Az igaz hittudomány alapján [állván, és hozzá méltó 
bátorsággal fölruházva, Le Hir Istentől valóban csodálatra-
méltó és bőséges tehetséget nyert a szentiratok magyaráza-
tára. R a j t a teljesült a zsoltáros mondata : „Az U r szót ád 
az örömhir vivőinek nagy hatalommal. (Ps. 67, 12.) Hire 
csakhamar terjedt. Plantier püspök, akkor a zsidó nyelvnek 
és szentírásnak t a n á r a a lyoni hittani k a r b a n , a párisi 
Notre-Dame egyházában conferencziáit tartandó nagy hév-
vel sietett Le Hírt fölkeresni. Emlékszem, hogy 1850-ben 
első alkalommal jővén Parisba a jeles tanár vágyaim leg-
nagyobb tárgya volt, és halála nap ján nekem Páris üresnek 
tetszett. 

Szerencsés lehettem kevés választottakkal három 
éven á t 12—15 társsal szobájában tőle hallhatni az ó-szövet-
ségi canticumoknak, Exurga t zsoltárnak, Jóbnak, Isaiásnak 
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magyarázatát. Renan, ki élvezte előadásait, kellően meg-
tudta becsülni, a Jób-féle magyarázatokra vonatkozólag 
mondván : van egy dolgozat, melyet az általam nevezettek-
hez akarnék csatoltatni, de amely szerencsétlenségre még 
ki nem adatott, ez Le Hir abbé a saint-sulpicei nevelde igaz-
gatójának müve, kinek nyelvtani alapos oktatása nekem 
annyira hasznos volt. Le Hir több, egészen u j értelmezésre 
jutott, melyek néhányai igen elmések (fort ingénieux.) Hit-
tudomány, történet, költészet fakadt egy mondatból, egy 
szóból, mintha valóságos varázs gyűrűvel birt volna, mely-
lyel áthatott mindenen éleslátásával. Az isteni bölcsészet 
legmagasb látkörén, a nyelvészet legbonyolódottabb szöve-
dékén, a szent szöveg fordítóinak szándokán áthatott szelle-
mének éle. Mennél többet kívántak tőle, annál többet nyúj-
tott, és midőn kimeritettnek látszott, ime egy bedugult ér 
megnyilik, és folyammá alakulhatott. Mennél tovább elmél-
kedem, annál inkább meggyőződöm, hogy egyedül Jeromos 
neve az, mely kifejezheti, mit birt korunk Le Hir szemé-
lyében. 

Midőn tanitványainak legjclesbike Renan, kit egy időn 
át tanársegédjévé tőn, és kit „a régi napok barátjának" volt 
egykor nevezendő, elhagyta a saint-sulpicei papneveldét, 
Le Hir öt támogatni vágyván, fölszólitotta, irna a neveldék 
számára egy zsidó nyelvtant, és e czélra a szükséges anya-
got nyujtá neki, és a szerkesztésben is segítette. Le Hir 
lángelméjének közreműködése mellett ezen nyelvtan a „sémi 
nyelvek összehasonlító nyelvtanává" nőtte ki magát. 1847-
ben a franczia tudományos akadémia a Volney-clijra pályá-
zatot hirdetett, melynek tárgyául a „sémi nyelvek története 
és összehasonlító rendszere" tüzetett ki. Le Hir Renant pá-
lyázásra szólitá fel, és ez engedett a felszólításnak, és meg 
is nyerte a dijat. Szélesre kiterjedett müvének első részét 
kinyomatta a „sémi nyelvek történetének" czime alatt, anél-
kül, hogy Le Hírről egy szóval említést tenne, megigérvén 
azonban ennek, hogy a második részben föl fogja emliteni, 
miután különösen az ott tárgyalandókra nézve sokkal tar-
tozik neki. Ezen második rész azonban eddig sem jelent 
meg. Az első, mint ismeretes a császári nyomda költségén 
jelent meg, és pedig egészen atheisticus irányban. A szen-
tély edényei Babylon lakomáin tettek szolgálatot. Ezen el-
járás azonban Renannak szerencsét nem hozott. A Krisztus 
napja felé repülő Icarus kevésbbé fehér viasza elolvadt, és ő 
a nevetségesség tengerébe esett. Mindamellett a tény, mely-
nek igaz voltáért jót állok, mutatja, mily magas volt azon 
állás, melyet Le Hir már 20 év előtt elfoglalt, és mily nagy 
volt még Párisban is kicsiny tanszéke. 

Le Hírnek egy hibája volt, melyet csak az ötvenes 
években győzött le, az, hogy semmit közzé nem tett müvei-
ből. Nem volt kisebb benne az író, mint a tudós, miről kéz-
iratainak olvasásából győződtem meg, és azért forrón óhaj-
tottuk, hogy lépjen ki az irodalmi, habár mozgalmas térre, 
győzze le sulpicianus szerénységét és bretagnei félénkségét. 
A szeretet és barátság szava végre hatott reája. „Egy régi 
syrus fordítása az evangéliumoknak" és „Tres sunt, qui testi-
monium dant in coelo etc." versének — sz. János evange-
liumábóli — hitelességéről irt értekezései közfigyelmet ger-
jesztettek. Az előbbi Európának egy tudóst mutatott be, ki 
teljesen otthonos az uj szövetségi források ismeretében, kitű-

nően éles, és mindig friss ész. Romában, Angolhonban, Né-
metországban elismerésre talált. Mire Renannak is megnyíl-
tak ajkai, hogy dicsérje meg tanítóját. Második értekezése 
nem kisebb figyelmet gerjesztett. 

Mindig előttem áll az angyali vidámságnak és szerény-
ségnek kifejezése, melylyel Le Hir 1859-ki oct. 9-én tolla 
első-szülöttjét nyujtá át nekem, megelégedvén, hogy legyő-
zeté magát, de még ekkor is félvén a kinyomatástól. Hogy 
e téren további működését hallgatással mellőzzük, áttérünk 
egy másikra. Le Hir nagy szellemének más tér is jutott. 

Az 1860-iki nyár egy napján találkoztam vele, épen, 
midőn a Richelieu utczában levő császári könyvtárból ki-
jött. Ez volt az issy-i magányon kivül szünidejének szórako-
zási helye. Felém tartva mondá: „Saint-Sulpice-ban a törté-
net egy tanszéke állíttatott fel, és reám lett bízva." Hány-
szor nem óhajtottuk, hogy a gallicanismus és josephinismus 
által oly csúfosan eltorzított történelem igaz szava állittas-
sék vissza. Mily nagy horderejű volt, hogy ily kezekre bi-
zassék a történeti tanulmányok alapkövének letétele. Mind-
amellett nem fojthattam el sajnálatom kifejezését a fölött, 
hogy Le Hir ennek folytán félig elfordulni kényszerülend 
annyira kedves bibliai tanulmányaitól, épen most, midőn ez 
irányban kötetekkel vala gazdagítandó az irodalmat, to-
vábbá a fölött, hogy a munka ily mérvbeni szaporodása ká-
ros hatású lehetend egészségére. De mit törődött evvel Hir, 
midőn az egyház védelmére hivatott. Dicsősége föláldozását, 
egészsége koczkáztatását nem vette figyelembe, egész hév-
vel indulván meg u j hivatása pályáján. Le Hir kimerült 
Krisztus tanulmányozásában a szentix-atokból, és jutalomnak 
tekinté most az egyház dicsősége mellett harczolhatni. 

Kezeiben tartván a szükséges forrásokat, kutatta az 
eretnekségek azon elsejét, mely mintegy mintaképévé lőn a 
többinek, melyet már sz. Pál apostol a „falsi nominis gnosis" 
nevezetével jelzett ; az egyház eredetének és első terjedésé-
nek történetét. Mily hévvel tanulmányozta Secchi nyomán 
sz. Péter két székét, az antiochiait és romait; mily elégedet-
ten lapozta velem együtt Rossi „Roma Sotteranea Christiana" 
müvét. 

Le Hir nem kisebb szorgalommal és érdekkel kisérte 
a franeziaországi ősegyházak, nevezetesen a párisinak is 
eredetét. Nem kételkedett sz. Dénesnek Kelemen pápa általi 
küldetéséről, sőt areopagitismusáról sem. Franczia-, Angol-
és Németországban hangzottak a sz. Zephyrin és Callixtus 
pápák elleni vádak, midőn a párisi cs. könyvtárban talált 
„Philosophuniena" 1851-ben kiadattak ; és pedig sz. Hippo-
lyt nyomain. De — mondja jól Hi r — Hippolytban a leg-
régibb hagyományok tanúsága szerént két férfiút kell meg-
különböztetnünk, előbb a daezos, tudományában fölfuval-
kodott sectariust, azután a vezeklő, tévelyéről lemondó 
szentet. E két emberből a másodikat, és nem az elsőt ajánlja 
nekünk az egyház tisztelet tárgyául. Hippolytot a sectariust 
önnön szavaiból czáfolja meg, és Callixtusnak igaz hivőségét 
ugy, mint bölcseségét kellő fénybe helyezi. 

A pápa világi hatalmának napi kérdése alkalmat nyúj-
tott Hirnek, hogy a pápáknak Pipinhez és nagy Károlyhoz 
való viszonyát fölvilágitaná, szavazatával erősítvén meg a 
„Civilta Cattolicá"-nak e tárgyra vonatkozó értekezését, 
mely szerént daczára a pápák bizonyos előzékenységeinek, 
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a „carolingiai patríciusok" sz. Péter államaiban nem voltak 
mások, mint a pápa souverain tekintélyének alávetett védők. 

L e Hir hetedik Gergely pápa védelmében ritka lelke-
sedést tanúsított. Tanszékét elfogadván egyik főörömévé 
lett ez. Emlékszem, hogy ezen pápa 2 levelének franczia 
fordítását adtam át neki használatra. Az egyik Mathild gróf-
néhoz intézett levél volt, amelyben a pápa ennek ajánlja az 
Oltáriszentség és a bold. Sziiz iránti tiszteletet, a másik, mely 
mintegy búcsúszavának tekinthető az egész kereszténység-
hez, telve égi ihlettséggel. Le Hir ez utóbbinak néhány lelkes 
tételeit fölolvasta tanítványinak, és örömmel beszélte, mily 
nagy hatással voltak azokra. Együtt forgattuk át Gasselin-
nak müvét a pápák középkori hatalmáról, és mennyire bá-
multunk, látván, hogy a szerző által állításai megerősítésére 
idézett részletek ellentétben voltak épen szerző véleményei-
vel. Stolberg folytatóját Kerzet idézvén, és másokat, fájdal-
mas megbotránkozással szemlélte, hogy még katholikus irók 
által is mily szellemben tárgyaltatott a nagy pápa története. 
Nem kevésbbé fájdalommal tölték el nemes keblét azon drá-
mailag, és hazug módon kifestett jelenetek, melyeket kohol-
tak, hogy ügyesen felköltvén a képzelődést, azt a szent pápa 
ellen fordítsák. 

Le Hir önkénytelenül is eszembe juttatta Gergelyt. 
Ugyanazon apostoli tüz, ugyanazon kedves nyájasság, ugyan-
azon érczszilárdság, ugyanazon szikár test, kicsiny alak, 
ugyanazon bibliai és papi lángész. Nem lehetett nem reája 
alkalmaznom, mit Damián Péter Gergelyről mondott : „Kis 
termetű, de nagy bölcseségü ember." 

Nem hagyhatom érintetlenül e helyen, mi legújabban 
jutott világosságra, és jellemző a középkor e részére, hogy 
ugymondjuk, Gergely pápa századára. Ezen század vége 
felé — mondá nekem Le Hir — Normandiában egy napszá-
mos fizetése hatvan tojás volt, és a marhahúst silány húsnak 
nevezték. Minden paraszt tűzhelyén a fazék, — ez realitás, 
valódi dolog volt. Francziaország szent Lajos alatt érte el 
25 millió lakosát, mely számot szép Fülöpp, XIV-ik és XVI-
dik Lajos sem múlhatott felül. 

Két hóval halála előtt Le Hir beszélt nekem Richelieu-
röl, kinek ministeriumát Bossuet nem átallotta oltárok köré-
ben nagynak, dicsőnek nevezni, de kinek nevetséges hiúsá-
gát a Dauphin előtt jelezni Feneion nem tartózkodott ; Ri-
chelieu-röl, ki miután az ajtatos hittudós, drámai szerző, 
hadvezér, a „galant" szerepét játszotta, végre a patriarcha 
szerepére vállalkozott ; Richelieu-ről, ki Francziaország bo-
trányára ós annak költségén építtette a roppant bíbornoki 
palotát. Azt mondá nekem, hogy a császári könyvtárban 
Rousseau Maria, sz. Vincze és Olier ihletett tanácsadónéjá-
nak irataiban Faillon az ur eme jóslatát olvasta : „Nézd e 
ininistert, ki város-nagyságú palotát épitett magának, né-
hány hét múlván koporsóban lesz bezárva." En csak emlé-
kezetből idézek, de Hir tudta a jóslat szavait, és mily hang-
nyomattal ismétlé e szavakat. 

Találtatik az Arsenal könyvtárában néhány kötet, me-
lyek, mint a bélyeg mutatja, a s. sulpicei házból kerültek 
ide, és részint kéziratokat, részint nyomtatványokat tartal-
maznak. Czimök : Az 1680—81 — 82-iki gyülekezetek (As-
semblées.) Le Hir nem jelzé azokat. Az utolsó napon, melyen 
öt láttam, a főbb pontok copiáját közöltem vele. Láthatni 

ezekből a sulpicianus tudorok ellenkezését a négy ismert 
pont ellen. Le Hir élénken volt meghatva az idéztem füze-
tek néhány helye által, melyek a sulpicei neveidében írat tak 
valószínűen. Ime kettő belölök mutatványul : 

„October 30-án (1681) 8 órakor reggel az augustinia-
nusoknál szokás szerént gyülekeztek és misét hallgattak. . . 
Miután a párisi Monseigneur (de Harlay) szólott volna, a 
meauxi Msgr, (Bossuet) a párisi egyháztartomány nevében 
azon kívánságát fejezte ki, hogy érsekök, ki annyi jelét adta 
kitűnő tehetségeinek, a rheimsi érsekkel együtt elnököljön ; 
és hogy neki annyi joggal lehet az elnöki czimet megadni, 
mint hajdan Hosiusnak a niceai atyák. Erre egyhangú hatá-
rozattá lőn a két érsek elnöksége." 

„1700-ki januar 19-én mondá nekem ő (a meauxi püs-
pök.) . . Egyébbiránt de Harlay nem tett mindezekkel egye-
bet, mint hízelgett az udvarnak, s vakon követte a ministe-
rek akaratát , mint egy szolga (valet)." 

Ez persze különösen jellemzé Bossuetet, kit mindamel-
lett Lo Hir Renan szemtelen támadásai ellen védelmezett, 
miután azon Systema körén tul B. lángesze, tudománya vé-
delmet érdemolt. 

Fleury-re vonatkozólag Hir szerette emlékezetünkbe 
visszaidézni, hogy Trouson egyháztörténelmének olvasását 
a sulpicianus növelde éttermében megtiltotta, és a szerző 
által támasztott zaj, és az ennek jutott diadalok daczára 
mindenkorra elmozdította sulpicei tanszékétől. 

Le Hir a franczia forradalom igaz és nagy okait figye-
lemreméltóan derité föl. Azt látta, hogy annak meggátlására 
egy nagy sz. Gergely hiányzott, kit a század meg nem érde-
melt. Egy napon jelzém neki az autuni püspök, Marbeufhez 
intézett egy levele eme sorait : „a ti igazgatástok alatt a val-
lástalanság, szabadosság, pazarlás, hitetlenség, istentelenség 
ugy látszik, mind megannyi czimet képeztek egyházi java-
dalmak szerzésére. . . Önök adtak két apátságot azon szer-
zetesnőnek, ki, de Brienne-k volt ágyasa, párisi palotájába 
menekült, és itt kegyelmeket osztogatott." Le Hir erre ne-
kem más ténynyel viszont szolgált: „Talleyrand ur az au-
tuni püspökséget kérte XVI-ik Lajostól fia számára, azzal 
indokolván kérését, hogy háza, családja hanyatlófélben van. 
Lajos engedett, és megígérte kérelmének teljesítését. Figyel-
meztetvén őtet, hogy ki lenne Talleyrand abbé, azt vála-
szolta a király : szavamat adtam. A főpap, ki a Mars meze-
jén misét mondandó, az oltár lépcsőin fölment Lafayettel, 
mondván, vigyázzatok, hogy meg ne nevettessetek, ugyanaz 
volt, kihez a Bourbon-család véréből való Enghien herczeg 
vére tapadt." 

I ly módon, ily irányban tárgyalta Le Hir a történel-
met. Bevégeztük kettős pályájáni ismertetését, csak még az 
maradt hátra, hogy szóljunk róla legközelebbi alkalommal, 
mint a contraversia teréni íróról. (Vége köv.) 

LONDON, april. (Manning érsek körlevele.) Emiitet-
tük néhányszor, hány szegény gyermek, különösen London-
ban, kik kath. szertartás szerént kereszteltettek meg, nevel-
tetik később államintézetekben, protestáns vallásban. Ily 
gyermekek érdekében fordul Manning ez évi böjti köriratában 
híveihez, fejtegetvén egyúttal a szülők és egyház jogát a 
nevelésre. „Nem foglalkozunk — igy ir a tudós főpap — 
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azon gyermekekkel, kik prot. szüléktől számaznak, azokat 
sem követeljük, kiknek vallásuk kétes, hanem követeljük az 
igazság nevében, hogy a szegény árva kath. gyermekek ne 
fosztassanak meg legdrágább kincsüktől, azon egyetlen örök-
ségtől, melyet szüleiktől kaptak A szülök jogai szentek, habár 
meghaltanak is, jogaik nem halhatnak meg. Ezen jogok ter-
mészeti és isteni törvényen alapulnak. Isten a szülőknek 
kötelességül tette gyermekeik nevelését, és erről felelősek. 
Semmi tisztán emberi tekintély, hatalom a szülők és gyerme-
kek közé nem léphet, hogy meghatározza, mily vallásban 
neveltessenek ezek. Atya és anya természetes nevelői a gyer-
mekeknek, az apai ház azok természetes iskolája. Az első 
években az értelemnek, akaratnak, lelkismeretnek a szülök 
vagy azok által kell képeztetniük, kiket ezek e czélra vá-
lasztanak. Később ismét a szülők szabják meg, mily tanodá-
ba, hová küldik gyermekeiket. Ez minden nevelésnek termé-
szetes alapja. 

Hanem a keresztény szülőkre nézve van még egy ma-
gasztosabb sanctio, magasztosabb felelőség. A megkeresztelt 
gyermekeknek joguk van keresztény nevelésre, a lelkisme-
retnek Jézus törvénye szerénti képzésére. A nevelés magába 
zárja az oktatást, hanem utóbbi az elsőnek csak egyik és 
pedig kisebb része. Az értelem fegyelmezése eszköz az aka-
rat fegyelmezésére, ez utóbbi pedig lehetetlen vallás nélkül, 
következésképen vallás nélkül, nincsen e névre méltó nevelés. 
Azért a szülök kötelessége gyermekeiket a hit ismeretére, 
erényre, a keresztény élet kötelmeire tanitani. 

Midőn az egyházat hi veinek anyja czimével illetjük, ez 
képies kifejezés, de a viszony, mely az egyház és hivek kö-
zött létezik: valóság. Nemo potest habere Deum patrem, 
nisi qui habet Ecclesiam matrem, és pedig azért, mert a ke-
resztség által leszünk Isten gyermekeivé, és az egyház által 
kereszteltettünk. Ugyanazon egy tény által fogadtattunk 
Isten gyermekeivé, és általa egyházának alávettetünk; követ-
kezésképen az egyház fölöttünk jogot, tekintélyt nyert, neki 
joga és kötelme van nevelésünkre, melyről le nem mondhat. 

A keresztény-elemnek e kétségbevonhatlan elveiből 
következik, miszerént az államnak nincs joga megfosztani a 
gyermeket azon neveléstől, melyre a kereszténység folytán 
joga, igénye van. Az állam nem bir küldetéssel a gyermekek 
nevelésére sem a természeti jog, sem a kinyilatkoztatás szem-
pontjából. A legbölcsebb, mit az állam tehet, abban áll, hogy 
a szülőknek és az egyháznak segélyt nyújtson a nevelés terén. 
A közvagyon nem fordittathatik üdvösebbre, mint a tudatlan-
ság és bün leküzdésére. Igaz, az államnak joga van önvéde-
lemre, ha a szülők vétkes mulasztásból gyermekeiket nem 
oktat tat ják, de ezen esetben sincs joga a szülök vagy gyer-
mekek vallása, lelkismerete irányában, mert ezen dolgok 
felsőbbrendűek. A szellem, az akarat, a lelkismeret képzése 
valláserkölcsi befolyást követel. Az államnak nincs más vá-
lasztása, mint vagy segiteni a szülőket, egyházat hivatásuk c 
körébeni teljesítésében, vagy a nevelést az oktatás szük ha-
tárai közé szorítani. 

Két dolgot nem szabad összezavarni — a közoktatás 
ministeriuma lehetséges, de köznovelészeti minister képtolen-
ség. E hivatal nincs üresedésben soha, mert az egyház tölti be 
isteni hivatásánál fogva, melyről le nem mondhat soha. 

Tisztán világi közoktatási rendszert csak azért behozni, 

hogy mint mondják a „vallási nohézségek, surlodások" kerül-
tessenek — gyenge, szegény expediens. Megkísértették Ame-
rikában, és látták, hogy eredményei nem kecsegtetők. 

Az elszegényedés és a bűnök nálunk szörnyű mérvben 
szaporodnak. Kik azt hiszik, hogy ezen erkölcsi ba j tisztán 
tanitás — irás, olvasás, számvetés stb. — által gyógyítható, 
nem ismerik az emberi gyarlóságok és szenvedélyek hatalmát. 
Csak egy hatalom képes azokat megfékezni, és a ba j t orvo-
solni, Isten törvénye, az erkölcsi képzés, egyszóval a keresz-
tényelem, a keresztény nevelés. Az úgynevezett tisztán világi 
nevelés felé némelyek vallási közönyből hajtanak, mások 
hitetlenségből, végre ismét mások a fönérintett „vallási ne-
hézságek" elhárítása indokából. Igaz, hogy az angolhoni gyá-
szos vallási szakadozottság oda viszi a törvényhozást, hogy a 
nyilvános, a köz, országos tényekből kizárja a kereszténység 
minden jellegét. De ez annyi, mint elkorosztényteleniteni a 
társadalmat, a tisztán természeti rend visszahozásával. Ha 
ez sikerülne, kikerülhetlen következménye leendne, hogy a 
törvény erkölcsi hatásának lerombolásával a tisztán termé-
szeti rend erkölcstelenségei fognak felülkerekedni. Reményi-
jük, hogy épen ezért a tisztán világi közoktatási rendszer 
nem fog behozatni. 

Ha a hitetlenség, és vallási közömbösség növekedőben 
van, annál több okunk van még inkább sürgetni a vallási ne-
velést. Ha azt mondják, hogy a mostani rendszer mellett leg-
alább egy millió tanköteles gyermek, tanitás nélkül marad, 
iskolába nem jár, ez nem ellenünk bizonyit, hanem azt köve-
teli, hogy szavazzanak meg évenkint nagyobb összeget köz-
oktatási czélokra, anélkül, hogy erőszakot tegyenek a lelkis-
mereteken. Mi évenkint 75,000,000 frankot a bűntények 
megfékezésére, rendőrségro stb. és csak 15,000,000 frankot 
adunk közoktatási czélokra. Ez nem arány, ha az utóbbiakra 
többet költenénk, kevesebb kellene az előbbiekre." 

Manning avval végzi, hogy constatálja, miszerént Euró-
pában a polgári hatalom mindenütt az egyháztóli elválást 
sürgeti, miután a tömegek is megválnak a keresztény elemtől, 
és kifejti, hogy az oktatásnak a neveléstőli elválasztása az 
őrültséggel határos oktalanság, mert a társadalmat azon ret-
tenetes zavarokra viszi, melyek a régidőkre jósoltattak. 

IRODALOM. 
„S i r v i r á g o k." A gyászos kesergők vigasztalására 

összeszedte G ö n d ö cs Benodek uj-kigyósi lelkész. 

A legvigasztalóbb igazságokból ügyes kézzel font fű 
zért vesz e czimon kozoibe az olvasó közönség. — Valódi 
virágok, melyek illata fölüditi a lelket s melyek megszivle-
lése hatalmas óvszer a csüggetegség s kishitűség ellen. Egész-
séges lelki táplálék. Valódi katholikus fölfogás s nemes tüz 
vonul át az egészen. Szerző mélyen áthatva az igazságtól s he-
vittetve a vigasztalás lelkétől, fokonkint vezeti a szomorodott 
szivet az emberiség magas czéljain keresztül, vigaszt, enyhet 
csepegtetvo a kedveseik olvesztén bánkódók keblébe, oly 
nyelvezettol, mely ugyan a magasabb igényeknek megfelel» 
de tiszta, világos, erőteljes irálya bárkinek is élvezhető. A 
szent atyák kenetteljes s eszmedus előadása, találó képek s 
hasonlatok teszik kedvessé a 13 vigasztaló levelet. Függelé-
kül sok szép ima s ének járul a megholtakért, ugy hogy o 
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mü egyszersmind teljes halotti imakönyvet képez. A végén 
rovat van nyitva kedveseink halálnapjának följegyzésére s 
igy mintegy emléket állítunk e könyvben felejthetlen elhunyt-
jainknak. A szép kiadványairól különben is ismeretes szerző 
a leggondosabb figyelemmel állittatá ki müvét. A betűk tisz-
ták s oly nagyok, hogy a gyengébb szeműek is kényelmesen 
olvashatják ; a kisded nyolczadrét napi használatra igen ezél-
szerü. Ekit i 2 csinos kép. Ára kötetlen 1 ft. angolvászonban 
1 ft. 40 kr., bőrben aranyvágással 2 ft. ; mi tekintve a pom-
pás kiállitást, a béltartalmat, s hogy a mü tiszta jövedelme a 
honvédalapra van szánva, igen mérsékeltnek mondható, s 
azon reményünket fejezzük ki, vajha e könyv, melyet oly 
kedves jelenségként üdvözlünk, s mely oly igen alkalmas az 
isteni gondviselésbeni hit élesztésére s ez által a lelket az 
élet minden szenvedéseiben megvigasztalni s bátorítani, — 
minél nagyobb körben hintse áldásos hatását. Megrendelhető 
szerzőnél (Pest, fürdő utcza 3. szám) s Hartleben s társai 
könyvárusok által minden könyvkereskedésben. 

• • 

VEGYESEK. 
— A mily rendkivüli az esemény, hogy a királyi vár-

palotában fejedelmi sarj született ; oly szokatlan volt a pompa 
és fény, melylyel a királyi gyermek a majestas igényei sze-
rént a herczegprimás által megkereszteltetett. 0 herczegsége 
az újjászületés szentségének föladása után meghatóan szép 
beszédet intézett a fölséges atyához, honfiúi érzelmeit itt is 
egyaránt ragyogtatván a főpap magasztos egyházi szelle-
mével. Kifejezvén ugyanis Magyarország méltó örömét, hogy 
a szent István koronájának árnyában szemlélheti az ujon-
szülöttet, mint örömteljes zálogát s u jabb megerősítését azon 
szeretet- és bizodalmon alapuló szent frigynek, mely a fölsé-
ges uralkodó házat az apostoli szent koronához tartozó or-
szágokkal és népekkel örökre és boldogitólag köti össze ; az 
egyházi ünnepélyes tényre vonatkozólag ekkép szólt: „De 
a mai napon nyert fölavattatása a ker. kath. egyház tagjává, 
a főherczegnőt egy szélesebb kiterjedésű és még hosszabb 
tartamú országnak, Isten országának, a legszentebb társada-
lomnak is egységébe vonta. Igen, a lelkeket megszentelő, s a 
valódi boldogság, az erény és isteni érzelmek csiráját a ha-
landók keblébe lerakó egyháznak is folytonosan ujabb gya-
rapodásra van szüksége; s valljon kitől várhatná ezt méltób-
ban, mint oly fönséges sarjadéktól, mely az ősi dicsőség, 
hatalom s fejedelmi magasabb érzelmek örökségével gazda-
gítva lép ama pályára, melyen a sz. Margitok és Erzsébetek 
a minden földi nagyságot felülragyogó szentség koronáját is 
ki tudták vivni." Adjon az ég üdvös növekedést az újszülött-
nek, hogy kedves legyen Isten és az emberek előtt ! 

— A főherczegnő születése alkalmából a kir. fölséges 
pár a Pest ferenezvárosi templomnak 3000, a városi árva-
intézetnek 2000, az Erzsébet-szegény-intézetnek 2000, a 
nőegyletnek 2500, a bölcsődének 1000, a gyermekkórház-
nak 1000, a budai nőegyletnek 2500, a tápintézetnek 2000 
frtot méltóztatott legkegyelmesebben ajándékozni. 

— Haynald Lajos kalocsai érsek ő exclja, kit ő Föl-
sége a Lipót-rend nagy keresztjével méltóztatott kitüntetni, 
betegápoló irgalmas nénéket hoz Kalocsára. 

— A kedvelt és üdvös májusi ajtatosság a terézvárosi 
plebánia-templomban is meg fog tartatni. Adjon Isten a buz-

galomnak megfelelő sikert, az u j ültetvénynek áldásos növe-
kedést. 

— Megjelent: „Roma, az apostoli szentszék és a ker. 
világ." Irta M u n k a y János, kiadta Lonkay Antal. A de-
rék műnek terjedelme 24 iv, ára 1 fr. 50 kr. 

— Bajorországban a követek kamrája ismételve azt 
sürgette, hogy a civilházasság a dissidensek közt ne ugy értei-
meztessék, miszerint a dissidensek csak magok közt, hanem 
a katholikusokkal is léphessenek oly házasságra. A birodalmi 
tanács azonban azon korlátozás mellett nyilatkozott és ekkép 
is lön elfogadva 10 szavazat ellen. 

— Ismeretes, mily zajt ütöttek, mintha a zsidóság ellen 
Rumeniában valami kegyetlen rendszabályok volnának foga-
natositandók ; a ba j elhárittatott és az Un. Cat. a következő 
megjegyzést teszi : a zsidók elleni törvényjavaslat mart. 26-án 
nyujtatottbe ; a czárnak ukáza, mely által Lengyelországnak 
neve is eltörültetik, néhány nappal előbb hirdettetett ki, amaz 
a félvilágot mozgalomba hozta ; Angol-, Olasz-, Franczia- és 
Poroszország tiltakoztak a rumeniai kormánynál ; de az ukáz 
egy szalmaszálat sem mozdított meg. A diplomatia keveseb-
bet még akkor sem tehetett volna, ha csak arról lett volna 
szó, hogy a japoni taicum egy legalsóbb rendű törvényszéket 
törlött el. A zsidókra vonatkozó indítvány még csak tör-
vényjavaslat volt és a félvilág följajdult miatta, az ukáz 
pedig visszavonhatlan határozat, mely már régóta hajtatik 
végre, de azért Európát se hideggé, se meleggé nem tette. 

— Egyik franczia vallásos lapban a következő hirdet-
mény olvasható : „Egy kápolnácskában, mely „Couronne de 
st. Joseph" czimet visel, az angyali üdvözletet igen szépen 
alkalmazva sz. Józsefre szokták imádkozni; össze van az téve 
azon dicséretekből, melyek a szentírásban Józsefről előfor-
dulnak. Azonban az Ave Joseph tiltva van és épen azért a 
nevezett kápolnácskában sem volna megengedve annak el-
mondása. A tilalom a sacra Congregatio rituum következő 
határozatában foglaltatik : Ordinis Praedicatorum s. Rituum 
Congregatio, ad instantiam P. Procuratoris generalis Ordinis 
Praedicatorum declaravit, non licere ullo modo recitare Ro-
sarium S. Josephi." Die 24 januarii 1868. 

— Ratisbonne Maria atya ir ja Jeruzsálemből, hogy az 
Ecce Homo-szentély a fájdalmas uton már be van végezve 
és ugyanazon a helyen emelkedik, a hol Pilatus lakása állott 
és a törvényszék, mely a halálos Ítéletet kimondotta az Üd-
vözitö ellen. A fölszentelés apr. 3-án történt. A szentatya 
gyönyörű Ecce Homo-szobrot ajándékozott. Az oltár a hires 
lithostratos 12 kövéböl van összeállítva, és mindegyikén a 
12 zsidó nemzetség egyikének neve olvasható. 

— A tudósok közt, kik most Romában tartózkodnak, 
több franczia és angol geologus is van ; különösen Verneuil, 
a franczia geologiai társulat elnöke, Grosselet líIli tanár, Phi-
lipps és Johnson hírneves angolok. Vezérül a jeles Manto-
vani régész szolgál ; megvizsgálták már különösen a Tiber 
és Anio öbleit és igen sok elefánt-maradványra akadtak. 

— Ghilardi mondovii püspök neveidét alapitott, melybe 
a piemonti megyékből oly növendékpapok vétetnek föl, kik 
missionariusoknak vannak szánva a legtávolabbi országokba. 

— A velenczei patriarcha mart. 26-án Bonajuto San-
guinelli zsidót keresztelt meg nejével és egy 20 éves afrikai 
leányzóval együtt. Szép látni, mondja a „Veneto Cattolico," 
mint térnek az egyház keblébe a hitetlenek akkor, midőn 
fiai üldözik és méltatlankodnak ellene. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. 1. emelet. 
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TARTALOM : A Kalauz. — A független morál. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Ä - A Kalauz. (1G13.) ). 
Pázmánynak munkái — melyeket eddig ismer-

t e f î T T f t — z Imakönyv és Kempis fordításának ki-
vételével) alkalmiak és polemikus természetűek. A 
katholika egyház hitágazatainak és tanításának, 
szertartásainak és történetének egyes pontjait tár-
gyalják, melyeket a protestánsok időközönként tá-
madásaiknak czélpontjaivá választottak. Igy tehát 
sem az egyes kérdések fejtegetésében szoros rend-
szert tartani, sem a katholika tanitást a maga belső 
összefüggésében fölfogni nem czélozliatá. 

Mindazáltal ily munkásság közepette rég fog-
lalkozott azon tervvel: hazai nyelven irni egy na-
gyobb munkát, mely a népszerű modor, a tudomány 
és rendszeresség minden előnyeit egyesítse; és össze-
függésben tárgyalván a kath. vallás főbb ágazatait, 
tekintettel a protestáns részről intéztetni szokott tá-
madásokra, foglalatja lenne mindazon érveknek, me-
lyek a kath. vallás igazságát, az u j tanok hamissá-
gát kimutatja. Oly művet akart alkotni, mely egy-
haziak s világiak részére tárházul szolgáljon a 
védelem fegyvereinek ; tájékozást és megnyugtatást 
nyújtson az igazságot keresőnek. „Mivel nekünk — 
úgymond — a Krisztus juhai oltalmára rendelt sze-
mélyeknek, nem bőrünkben, hanem lelkünkben já', 
hogy az igazság mellett kitámadjunk, isteni tudo-
mányért bajt álljunk ; a báránybőrrel béllelt farka-
sok ellen mind nyelvünkkel, mind szeges irásinkknl 
vitézkedjünk. Én is egyházi hivatalomnak hűségé-
hez illendő kötelességemet szemem előtt viselvén, 
noha sem elmémben, sem csekély és fogyatkozott 
tudományomban nem bizakodom; de az igazságnak 
győzhetetlen oszlopához és a jó ügynek mozdíthat-
lan erősségéhez támaszkodván, az igazság oltalmáért 

J) Mutatvány F r a n k i Vilmos „Pázmány Péter és 
kora" czimü munkájából. Szerk. 

kiszállok: hogy az ellenünk támasztott sok hamis 
fondorlásokat és káromló nyelveskedéseket, a meny-
nyire Isten tudnom adja, megfojtsam és a régi igaz-
ságtól elszakadt találmányok alkalmatlanságit szem 
és világ eleibe terjeszszem." Igy született meg 1813-
ban az „Isteni Igazságra vezérlő K a l a u z . " 

Szeme előtt méltó példánykép lebegett. Nagy-
nevű kor- és rendtársának, a jezsuitából bibornokká 
lett Bellarmin Ferencz hires munkája: „Disputatio-
nes de controversiis Christianae fidei adversus huius 
temporis haereticos" 2). Ez három kötetben fejtegeti 
a, protestántismus által szőnyegre hozott vallási kér-
déseket; és rendkivüli tudományossága, valamint 
mérséklete által egyaránt biztosított írójának halha-
tatlan dicsőséget. 

Bellarmin munkája szembetűnő hatást gyako-
rolt, a „Kalauz"-ra. Pázmány nem akarta mellőzni 
és nem is mellőzhette az ujabb katholikus tudomá-
nyos törekvések összes vívmányainak ezen gazdag 
kincstárát. Sok helyen szivesen kölcsönzé a nagy 
bibornok eszméit és érveit. Azonban bár a protestán-
sok Pázmányt vádolták, hogy Bellarmint átírja 3) : 
ennek Disputátiói és a Kalauz között végtelen a kü-
lönbség. A czél, rendszer, előadási modor és a tár-
gyalt kérdések megválasztása, a két munkában egé-
szen különböző. A Kalauz kétségtelenül évek hosszú 
során át folytatott, önálló tanulmányok eredménye4). 

2) Először 1581-ben, később több kiadásban jelent meg. 
3) A „Pázmány Péter Pironsági"-ban vádolták Páz-

mányt, hogy a Kalauzt sok jezsuita munkájából állította 
össze; nevezetesen, hogy mit az ágostai concordia ellen irt, 
Bellarminusból irta le. (256. 1.) Az elsőre megjegyzi : „ujamból 
nem szophattam, sem anyám méhéből nem hoztam magam-
mal." A másodikra pedig igy válaszol : „A ki ezzel (Bellar-
minussal) egybeveti azokat, melyeket én irtam . . . . megta-
pasztalhatja, hogy le nem irtam Bellarminust." Csepregi Szé-
gyenvallás 238. 1. 

4) Hogy Pázmány, midőn a Kalauzon dolgozott, a szent 
atyákat külön tanulmányozta, erre nézve birok egy érdekes 
adattal. A pozsonyi káptalan magán levéltárában őriztetik a 
Monoszlói prépost által alapított könyvtárnak azon jegyzéke, 
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Amannak a tudományos apparatus széles fölhaszná-
lása, ennek a nagy közönségre való hatás föladata. 
Es a Kalauz minden lapjáról leolvashatni, hogy az 
magyar elmének, magyar közönség részére érlelt 
közvetlen gyümölcse. 

A Kalauz tizennégy könyvre oszlik; mindenik 
könyv ismét több x-észt, mindenik rész több szakaszt 
foglal magában. De ezen complicált fölosztás, a tár-
gyalt kérdések nagy száma éskülönfélesége daczára 
a munka egy szerves egészet képez, melynek fölosz-
tásában is a legszebb logika uralkodik. 

„Mikor — úgymond — magamban sokat hány-
tam vetettem volna, mint kell az eláradott hamis vé-
lekedések folyását meggátolni, juta eszembe szent 
Ágoston mondása: . . . . Az okossággal nem tusako-
dik, a ki józan; sem a szent Írással, a ki keresztény; 
sem az Anyaszentegyházzal, a ki békeszerető. Azért 
én is e három rendbeli bizonyságokra vetém szemei-
met; ezeknek erősségét az u j tudományok rontásári, 
forditám és Írásomat e könyvben három részre 
osztám. 

Első részben a természetbe oltatott okosság ve-
zérléséből megmutatom, hogy a világnak egy te-
remtő Istene vagyon, kit igaz hittel és religióval 
tartozunk tisztelni : ezen igaz hit pedig a keresztény-
ségen kivül nem találtatik. De mivel a keresztény-
ség zászlója alatt sok ellenkező szakadások pártol-
kodnak; azt is világosan megbizonyitom, hogy az 
emberi okosság, vagy maga vezérléséből, vagy azok-
ból a szent irás fundamentomiból, melyet jóváhagy-
nak valakik keresztény nevet viselnek, világosan 
kijelenti, hogy a római gyülekezettől elszakadott 
vallások, igazak és Isten előtt kedvesek nem le-
hetnek. 

Második részében megmagyarázom: elsőben a 
keresztények között való egyenetlenségek gyökerét; 
annakutánna bizonyos módot mutatok azoknak le-
szállításában ; és az Ecclesiának méltóságát kifejez-
vén, megbizonyitom, hogy egyedül a római gyüle-
kezet igaz Ecclesia, melynek tanítása ellen senkinek 
nem szabad tusakodni ; a római pápának méltóságát 
is derék bizonyságokkal állítom. 

Harmadik részében egynehány nevezetes dol-
gokban, melyekről főképen versengések támadtak, 
megmutatom: hogy semmit az ujitóknak nem ked-
vez a szent irás, sőt ha ezt okosan egybehordjuk és 

melyben fölírattak a kölcsön kiadott könyvek. I t t 1612. de-
czember 11-ére áll : „A. R. Patr i Pázmány Sacerdoti Thoo-
logo S. J . datus tomua D. Cypriani Martyria." 

nem facsarjuk tétova agyarkodásunk szerint, hanem 
egyenes folyásában és elejétől fogva meggyökered-
zett értelmében hagyjuk, mindenekben a mi tanítá-
sunkat erősiti. És ez rendi és sommája e könyvben 
foglalt tanúságnak." 

Nem lehet czélom tüzetes ismertetését adni e 
munkának. Oly gazdag az emelkedett gondolatok és 
tanulságos reflexiókban, u j szempontok és a régi esz-
mék eredeti földolgozásában, hogy ivek elégtelenek 
lennének azon szép helyek összeállítására, melyek 
az olvasót első tekintetre meglepik. Legfölebb váz-
latát állithatom össze, annak szárazságát egyes kiváló 
helyek idézésével fuszçrezvén. 

A kereszténységnek alapját képezi az Isten lé-
téről és természetéről szóló tanitása. E tekintetben 
meglepő az emberi észnek és a keresztény kinyilat-
koztatásnak öszhangzása. Ugyanis a teremtmények 
szép rendje, az emberi természet belső érzései, és az 
ész szava egyaránt Istenhez vezetik az embert. Ezt 
hoszasabban fejtegetni fölösleges. A pogány Aristo-
teles is tanácsolja, hogy „pálczával kell ütögetni, 
nem bizonyságokkal oktatni az Istentagadókat." A 
teremtményekben Isten hatalmát és bölcseségét szem-
léljük. A bölcs mondása szerint a teremtmények ke-
lepczék a balgatoknak; de az okos embernek grádi-
csok, melyeken Istenhez járul. Azok Isten ismeretére 
vezetnek minket és szeretetére buzdítanak. Hango-
san hirdetik, hogy Isten „nem ugy bánt velünk, mint 
mi béreseinkkel, kiknek temérdek és vastagító ele-
delt rendelünk ; c-semegére és nyalánkságra nem 
szoktatjuk őket ; hanem Isten szükségünk fölött ér-
zékenységünk gyönyörködtetésére sok szépséget te-
remtett. Nem illik tehát, hogy hasonlók legyünk 
amaz oktalan állatokhoz, melyekhez midőn a pász-
tor makkot vagy galagonyát ver a fáról, mólion za-
bállanak, egymást orrukkal taszigálják, de szemüket 
íöl nem emelik, hogy megköszönjék pásztoruk jótéte-
ményét. A gyermekekhez se hasonlítsuk magunkat, 
kiknek ha szép arany betűkkel irt könyvet adnak, 
gyönyörködnek ugyan a betűk tettetes ékességében, 
de nem értik mi fekszik azok alatt, és a benne való 
mélységes tudományra nem igyekeznek." A világi 
lények látása kötelességünkre is emlékeztet és néma 
nyelvvel igazgatja tökéletességre erkölcseinket. A 
hangyától szorgalmat, a virágtól életünk múlandó-
ságát tanuljuk. „Midőn sokféle virágokat látunk, 
melyek napkelettel kinyiinak, napnyugottal egybe-
mennek; vagy a napra fordítván virágjuk kinyilt 
kebelét, vele együtt forognak, mintha ismernék le-
geltető és alkotó mesterüket és szolgálni akarnának 
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neki tehetségük szerint: mi is azon legyünk, hogy 
szemeinket Istentől el ne vegyük, hanem őt mint 
javaink kútfejét kövessük és hálaadó szolgálattal 
kedveskedjünk neki." A világ alkotásából Isten egy-
ségét, végtelenségét, mindenhatóságát, változatlan 
természetét, mindenütt jelenlétét és bölcseségét olvas-
suk ki. Ezen isteni tulajdonok gazdag bányái szép 
tanúságoknak. Igy Isten mindenhatóságával szemben 
mily nagy szemtelen vakságban vagyon a bűnös ember, 
midőn Istentől adatott erővel jótevő ura eleu viasko-
dik ? és azt boszantja, a kinek kezétől függ mind élete, s 
mind örök veszedelme ? Bizony ha egy magas torony 
tetejéről egy kötélen kieresztene valaki engém és ugy 
tartana csüggőben; meggondolván, hogy ha elereszt, 
szörnyű halállal kell vesznem, nemcsak nem haragí-
tanám, boszantanám és rágalmaznám, a kinek kezé-
től függ életem, de sőt alázatos kéréssel, sok kedves 
Ígéretekkel és minden tehetséggel engesztelném. Ha 
azért a gyarló embert, kinek kezében vagyon életem 
és halálom, haragra nem merném inditani ; micsoda 
baromság és magafeledett bolondság, ha az ellen 
törekedem és bűneimmel azt boszontom, a kinek 
segítsége nélkül lélekzetet sem vehetek?" 

Miután Isten ily végtelenül tökéletes lény és neki 
oly sok hálával tartozunk, következik, hogy neki 
szolgálni is kötelességünk. De azon kérdés merül 
föl : mily vallásban lehet Istent igazán és kedvesen 
tisztelni ? Számos érv vezeti az embert a meggyőző-
désre, hogy a keresztény vallás minden más vallások-
nál nagyobb értékkel bir. Ehez kell tehát csatla-
kozni mindenkinek, ha elveszni nem akar. A keresz-
tény vallás igazságának legfőbb bizonysága: Krisz-
tus személységének méltósága, kit Isten a világ 
oktatására küldött, tanitását számtalan csudákkal 
erősítette. A második bizonyság : a világ megtérésé-
nek módja. Isten, midőn hatalmát akarja kimutatni, 
alkalmatlan eszközökkel nagy dolgokat visz véghez. 
„Hogy azért a bálványozásba és minden gonosz-
ságba merült világnak, a kereszt zászlója alá hódol-
tatásában isteni erejét ismertetné: oly módot talála 
az igazság beoltásában és a pogány szabadság ki-
gyomlálásában. hogy a ki ezt jól meggondolja, mél-
tán azt mondhatja: Digitus Dei est hic, Isten újai-
nak és kezeinek hatalmas ereje tündöklik itt. A tu-
datlansággal meggyőzte a bölcseséget; a bolondság 
által tanitá az okosokat; az erőtlenséggel hódoltatá 
a hatalmasokat; a halál és gyalázatokkal dicsőséges 
triumphusokat szerze. Mert egynehány halász által 
kevés esztendő alatt az Evangelium engedelme alá 

O D 
hódoltatá a világot, amazok halála és szenvedése 

által; azaz halászok hálójába kötözteték a világ ke-
vélysége ; megfogatának, a kik egyebeket fogdosni 
szoktak vala. A bölcsek tudatlansággal hozatának a 
hitre ; a gyengék bolondsággal erősödének a marti-
romságra, hogy a világ törvényével és az emberi 
értelemmel ellenkező tudományokat vérükkel pecsé-
telnék." Harmadik bizonyság: a martirok szenve-
dése. Mert csakugyan „senki az egy Istenen kivül 
szolgát nem találna, ha szegődése napján egyik szol-
gáját fölakasztatná előtte; és azzal ajánlaná magát a 
többinek, hogy csak jól szolgáljanak, velők is ilyen 
formán bánik: mindazáltal a Krisztus szolgáinak 
kinja volt főeszköze a világ megtérésének." További 
bizonyságok : a próphéták jövendöléseinek beteljese-
dése, a csudák, a győzhetetlen erőségek, melylyel 
mindeneket meghódoltatott és semmi erőszak által 
el nem nyomatott, a keresztény hit és a kereszté-
nyek szentsége, a keresztények üldözőinek veszedel-
mes romlása. Végre az isteni gondviselés, mely nem 
engedte volna, hogy a keresztény hit az igazság 
annyi jellegeivel birjon, ha az hamis. 

(Folyt.) 

A független morál. 

A tanügy szokatlan hévvel karoltatik föl az európai 
államok által és majdnem mindenütt azon irányban, hogy 
azt is föl kell szabadítani az egyház gyámsága, vezérlete 
alól. Franeziaországban ezen hitellenes törekvés a küzdho-
mokra szólította a püspöki kart, és ismét Dupanloup az, ki 
a sajtó terén lángeszének, szintúgy mint tüzbuzgalmának 
velőkig ható szavaival harezol nem annyira az egyház joga, 
mint a közerkölcsiség, hitélet és örök üdv mellett, mert leg-
inkább ezek forognak fön az ily kérdésben, nem pedig 
mintha a papság egyedül befolyását akarná a tanoda és ne-
velés által föntartani, megóvni, terjeszteni. 

Emiitők, hogy a franczia családatyák által a senatus-
hoz 2000 aláírással ellátolt kérvény nyújtatott be az iskolák 
destructív iránya ellen, és ez az ogyház-ellenes sajtót dühös 
kifakadásokra ingerelte, és kijelenté, hogy a független morál 
által pótolható minden positiv tan. „Hagyjuk, mondja a saj-
tónak ezen u j iskolája, hagyjuk a hittani és metaphysicai 
dogmákat, az Isten, lélek, ennek eredete és czélja felőli hy-
pothesiseket, hagyjuk ezen végzetes avultságokat, melyek 
megoszlatták az emberiséget. Morál ! ime ez a lelkek egye-
sítő kapcsa. Tegyük azt függetlenné minden vallástól ; az 
ember az, ki a morált alkotja, és az ember létez, ez nekünk 
elég." A „Débats," „Siècle" és rokonszellemü lapok ezen 
elvet hirdetik, sajnos nem minden siker nélkül, söt majd nem 
mindenütt a nevelés alapjaul veszi az ál-liberalismus, mely 
nem hisz, és phrenesis fogja el, ha positiv vagy általában a 
vallásról valamit hall. 

A független morálról szóló tant különféle értelemben 
lehet venni. Érthető ugy, hogy a morál magában véve füg-
getlen a kinyilatkoztatott vallástól, a szoros értelembon vett 
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minden isteni kinyilatkoztatástól. Igy véve van ezen tannak 
igaz és kath. értelme; mert bizonyos, hogy midőn még ki-
nyilatkoztatás nem volt, a morál létezett kisebb vagy na-
gyobb elemi állapotban, jobban vagy kevesbbé leleplezett 
fokon. A morál létoka az emberi szivbe van vésve ; az er-
kölcsi törvény veleszületett és lelkébe van irva, és azért ter-
mészeti törvénynek neveztetik, hogy megkülönböztettossék 
minden más törvénytől, minden későbbi positiv kinyilatkoz-
tatástól. Magyaráztassék bármikép létezése, az el van fogad-
va minden kath. bölcsész, és hittudós által, tanitotta ezt sz. 
Pál, elismerték a pogány őskor jobb sugallatu bölcsészei is. 
A morál tehát és annak elsőloges alkalmazása megvolt, mi-
nekelőtte a kinyilatkoztatás létezett volna, és hogy ha az u j 
iskola tagjai igy értenék a dolgot, nem mondanának egye-
bet, mint mit a régiek is mondottak, és e szempontból itélvo, 
igazuk is volna. Azonban itt fölmerül mindjárt egyik téve-
désölc is. A kinyilatkoztatás megtörtént, az egyház Jézustól, 
az Isten-embertől, átvette kincstárát és örizetét a hit- és er-
kölcsbeli igazságoknak, az elméleti és gyakorlati elveknek, 
melyek szükségesek vagy hasznosak az örök üdvösségre ; 
ebből pedig következik, hogy a morál nom lehet független 
az egyháztól és tekintélyétől, sőt hogy az részét teszi a biro-
dalomnak, melyet neki Isten adott. És ime ez első hibája a 
modern sajtó u j iskolájának ; ez azt akarja, hogy a morál 
független legyen az egyháztól és a kereszténységtől, mintha 
ezek nem is léteznének. 

Ámde történelmi tény és kétségbevonhatlan tétel, hogy 
az egész Európában elfogadott, tanított és jól vagy roszáb-
bul gyakorolt morál a kereszténységnek eredménye, vagy 
inkább egyik része magának a kereszténységnek. Ez oly 
annyira bizonyos, hogy az egyszerűen csak keresztény vagy 
evangoliumi morálnak neveztetik. Isten és az emberek iránti 
szeretet, az önfeláldozás másokért, más jogának tisztelete, 
az igazság mély és általános érzete, a szerencsétlenség vagy 
gyengeség iránti figyelem, a mindenütt és mindenféle alak-
ban nyilvánuló és gyakorlott könyörület, az erkölcsnek el-
méleti és gyakorlati tisztasága : ime ez általános eszméje, 
foglalatja a keresztény erkölcstannak, azon erkölcstannak, 
melynek kereszténysége gazdagitá az emberi nemet, és mely 
a keresztény társadalmat oly magaslatra emeli, minőre soha 
sem juthat az, moly nem keresztény. És ezen morál az, me-
lyet némelyeknek különcz eszméje függetlennek akar nyil-
vánítani a kereszténységtől ; holott az annak kiegészítő, 
szerves része. Ezt függetlenné tenni akarni annyi, mint az 
ember szivét kivenni a kebelből és azt akarni, hogy az az 
emberen kivül éljen, vagy, ha jobban tetszik, annyi, mint 
állitani, hogy a lélektan függotlen a bölcsészettől. 

Az uj iskolának, pártosainak bizony alig van kérkedni 
valójuk az ő független moráljokkal. Önök, uraim, mondja 
abbé Desorges, elfogadják a kereszténységből, a mi tetszik ; 
jól van ! de ne mondják, hogy ez önök agyában szülemlett ; 
mert ezt állitva hazudnak a történelem és igazság szemébe. 
Ha önök egyik szintúgy mint másik iránt igazságosak, hivek 
akarnak lenni, meg kell vallaniok : ez a morál keresztény 
morál. Emlékezzenek önök a páva tollával magát fölékesített 
szajkóra ! 

Ha pedig ezen iskola megelégednék avval, hogy a 
keresztény morál csak egy részét tulajdonítaná magának, 

a másik résznek pedig meghagyná a vallásos jelleget, kisebb 
rossz volna ugyan, de még is csak rossz. Azonban az ő fő, 
végső czélja: lerontani teljesen a keresztény morált. Fölem-
litsük-e az erre vonatkozó tévelynek haladását ? A rationa-
lismus már régóta lerázta magáról a kath. dogmáknak igá-
ját . Mitsem akart tudni a kinyilatkoztatásról, mitsem tanitói 
tekintélyről, de azért tisztelte és meg is tartotta a keresz-
tény morált. Nem is vonakodott bevallani, hogy az fölülmúl 
minden más morált és megérdemli, hogy par excellence mo-
rálnak mondassék, és ha eltaszitotta is másától a keresz-7 o 
ténységet, ragaszkodott annak moráljához. A tévely azonban 
haladott, egy lépést tőn előbbre, mi máskép nem is lehetett. 
Tagadhatlan ugyanis, hogy logicai összeköttetés van a morál 
és dogma közt, ez az ok, amaz pedig az okozat és következ-
mény. Egyiket tagadni annyi, mint implicite tagadni a má-
sikat is; és ha az emberi szellemnok voltak némelykor, úgy-
szólván, szerencsés következetlenségei, az általános logica, 
mely azok fölött uralkodik, végre is megtevé, hogy az ok 
létesítse okozatát. Épen ez az, mi a kérdésben forgó ügyre 
nézve is történt. A rationalismus elveté a kereszténységet 
elméleti részére nézve, most elveti már más szempontból is, 
tudnillik morálját sem akarja. Ennek forrása, lételve, oka 
maga az Isten, mondja az isteni religio ; határa, legfőbb 
czélja szintén az isteni lény, ki az emueriségnek végczélul 
van kitűzve, ezen fő lénynek önmagában legszentebb aka-
rata az első törvényszabály ; az evangelium pedig és az egy-
ház annak csalhatatlan tekintélylyel fölruházott értelmezői. 

Mi nem akarjuk többé ezen morált, mondja az uj is-
kola; az megalázása az embernek, kinek sérti méltóságát 
és Istennek teszi alattvalójává. A morál az emberben van, 
ez annak forrása ; ő alkotta azt és csak magából is meriti. 
Nincs könnyebb, mint bevitatni azt, hogy a morálnak tulaj-
donképeni forrása az Isten, és hogy Isten nélkül morál benső 
lehetetlenség ; elég legyen azonban itt megjegyezni, hogy 
oly tannak hirdetése, mely szerént a keresztény morál elha-
gyandó volna, nemcsak magában véve hamis, hanem szomorú 
és veszélyes is ; ez annyit tesz, mint halálos csapást intézni 
a valódi civilisatio ellen. 

A keresztény morál az, mely az európaiaknak kivivta 
a fölényt a többi világrészek fölött. A civilisatiot nem csak 
a vasutak, gőzhajók képezik, sem az irodalom és művésze-
tek, hanem főkép az igazságnak, a jognak tisztelete és sze-
retete, a felebaráti szeretet, az önfeláldozás, Istennek ok-
szerű és tiszta tisztelete, a tiszta erkölcstan és annak gya-
korlata, végre az emberi nyomornak részvétteljes enyhitése. 
Ez az, mi az európai civilisatiot minden eddigi fölé emelte, 
fölébe a paganismus összes műveltségének. De valljon mi 
ezen civilisatio egyéb, mint a keresztény morálnak alkalma-
zása a társadalomra, kisebb vagy nagyobb mérvbeni töké-
letes valósítása ? Tehát lerontani a keresztény morált annyit 
tesz, mint az európai társadalmakat megfosztani nemesebb 
fölényétől, érzékeny csapást intézni a valódi civilisatio ellen. 
A dolgokat ugyanazon létok tart ja főn, mely nekik léteit 
adott, ha ez elvész, azok is elenyésznek, elhalnak. Ha a nap, 
mely megvilágítja földünket, eltűnik, setétség áll be, ime 
pedig a kereszténység napja az európai civilisationak. 

'(Folyt.) 1-k. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS, (Mermillod és a ker. nép). Múltkor a saint-

germainei külváros fényes közönsége sietett a Regard-ut-
czában levő oratorianusok csinos kápolnájába, hol Mermil-
lod genfi püspök volt szólandó a „népszerű kiadványok javi-
tása- és előmozdítására" alakult egyesület érdekében. M. bír-
ván hallgatósága rokonszenvét, ezt mintegy beszélgetésre 
gyüjté maga körül, de a „causerie" keresztény intelemmé 
vált, és ezen intelem, tanitás, ékesszólás, világosság tekinteté-
ben fényes, elragadó volt. 

rr 
M. szólott a népről és a nép érdekében. O a nép alatt 

nem érti a sokaságnak azon tömbét, melynek vágya az utó-
piákban rejlik, hanem azon nagy emberi társadalmat, melyet 
az evangelium szabadított meg a pogány zsarnokság lánczai-
ból. E szó : „nép" az ő nyelvén keresztény népet jelent, minő 
fájdalom sülyedt társadalmunkban nem igen szemlélhető. 
Igen, van még ker. nép — templomaink falai között ; a poli-
tikai világban csak elszórt tömegek találhatók, kiket a hit és 
szeretet köteléke nem fiiz egybe. 

Valóban nagyon is észlelhető, hogy e szó nép forradal-
máraink nyelvén nem jelenti a keresztény, a Jézus által fel-
szabaditott népet, hanem az athcus tanok folytán az egyházon 
kivül helyezett népet; innét az örökös félreértések azok kö-
zött, kik a néphez szólanak, hogy azt visszavezessék Jézus 
Krisztus törvényeihez, és azok között, kik azt minden áron 
ezektől távol tartani iparkodnak. 

Nem csudáljuk, hogy a bámulandó jelességü genfi püspök 
körünkbe jő és hitének hevével ugy szól hozzánk, mintha 
mi még azon régi idők keresztény népe lennénk, mely min-
denben kész az egyház szent vezéi'letének hódolva megújítani 
a szeretet é3 szabadság közös enthusiasmusa által szült cso-
datetteket. 0 mint apostol teljesiti föladatát, beszédének heve 
lelkesít, elbájol, habár oly kötelmeket szab elénk, melyek 
teljesítése felette nehéz, például, midőn követeli a régi osztá-
lyoktól, hogy menjen a nép körébe, mely kerüli, és vigye 
meg neki azon szeretetet, mely iránt bizalmatlan, és mely 
neki nem kell. 

A régi osztályok különben nem kerülik a néppeli érint-
kezést, de fölkeresik ott, hol lehetséges az érintkezés, a nyo-
mor rejtett helyein, hogy a nyomor titkos enyhítése által ve 
zetik a lelket vissza Istenhez. 

Mermillod reánk egy püspök benyomását teszi, kit 
másutt a nép összesége is szívesen meghallgat. Itt nem ugy 
van. A nép mint nép nem hallgat a püspök vagy pap szavára, 
hanem a sophistára ; a pap, püspök gyanús előtte, mert kö-
telmeire figyelmezteti, a sophista pedig elcsábitván azt, szól 
szenvedélyeihez. 

Isten azonban ne adja, hogy hinnünk kelljen, hogy o 
nép örökre a csábitóké leend. Nem, nem. Es nagyon jó, ha 
magasabb köreink megtanulják a jó püspöktől a módot, mi-
ként juthatnak ismét oda, hogy a nép vezetői lehessenek 
«gykoron. 

A tegnapi beszédben magasztos szempontokból fejteget-
vén az egyház befolyását a nép polgáriasitásában, Mermillod 
megmuta'á, Krisztus a szegényeket és gyengéket, mint tevé 

szeretete kiváló tárgyává, kiknek irányábani szükséges ma-
gatartást e négy pontban foglalta össze : jót akarni a népnek, 
jól gondolkozni a népről, jót mondani a népről és jót tenni a 
népnek. A szónok egészen kifejté e helyen magát. Mily öm-
lengései az ékesszólasnak, mily varázsa a szeretetnek ! 

A hallgatóság e szavaknál megindult, habár észrevette 
azokban az allusiokat. Legalább emlékezetükbe idéztetett a 
felsőbb köröknek, mily módon szolgálhattak egykor a népnek. 
Szeretni a szegényeket és nekik szolgálhatni előjogaikhoz 
tartozott, a nép nem gyűlölte a kastélyokat, mert ott men-
helyre talált. És mindez az ékesszólás ellenállhatlan hangján 
elmondva ; valóban ez több volt ,causerie'-nél, ez keresztény 
homilia volt méltó arra, hogy megőriztessék a népszerető 
hallgatóság emlékében. 

Beszéd végeztével a fönérintett czéh'ai adakozást aján-
lott a szónok-püspök. Már 1825-ben alakult jó könyvek kiadá-
sára kath. társulat, és mennyi jó irányú füzet osztatott ki ! Es 
mégis épen azon időben új ra történt, hogy a nép a csábítók 
szavára kezdett hallgatni. Vannak idők, midőn a nép megkö-
zelithetlen azokra nézve, kik azt szeretik, és csak akkor tér 
vissza ismét rendre, midőn nehéz megpróbáltatások utján a 
csábítók tanainak meddőségét fölismerte. De azért mégis 
kötelességünk felvilágosítására törekednünk, hogy különböz-
tesse meg hízelgőitől azokat, kik javát őszintén szivükön 
hordják. 

LONDON. Az államegyház ismét a válság ujabb moz-
zanatait mutat ja föl, amint ezt saját közegeiből látjuk. Nem 
csak arról van szó, hogy Irhonban javaiban szenvedjen vesz-
teséget, hanem itthon tantekintélyére, joghatóságára nézve is. 
Eléggé ismert dolog ugyanis, hogy a ratiónalismusa által hír-
hedtté lett uatali püspök Colonso, érseke által ki..özösittetett. 
A londoni püspök most kijelenté, hogy ő kiközösített collegá-
jával megmarad közösségbon, ami a londoni anglikán papság-
körében nagy fölindulást okozott, úgyhogy szakadástól félnek. 
A londoni püspök nem engedte meg, hogy megyéjében szen-
teljék föl a Colenso helyére szánt püspököt. Hogy egyesülve 
maradjon az eretnek, rationalistikus, kiközösített Colensoval, 
papsága körében idéz elő szakadást, mely veszélyes arányo-
kat ölthet az anglicanismusra nézve. 

A londoni püspök magaviselete által vélik megmagya-
rázhatni az általunk is múltkor jelzett legújabb londoni átté-
réseket a catholicismusra, melyeket nagyobb mozgalmak elő-
hírnökeiként tekintenek. Ezekre vonatkozólag a „Church 
News" czimü lap irja : „Bármint sajnálkozzunk is, nem igen 
lepettünk meg azon tény által, hogy a londoni papságból né-
hányan elhagyták az anglikán egyházat, midőn halljuk, hogy 
a londoni püspök közösséget tart egy érseke által kiközösített 
püspökkel, ezen tény igen alkalmas arra, hogy sokak hitét 
megingassa. Azon egyháziak közül, kik elhagyták egyházun-
kat, egy legalább olyan, kinek távozása súlyos veszteségnek 
mondható. Elkészülhetünk ilyen veszteségekre, mig a testü-
leti unió teljesedésbe fog menni." 

Legélesebben nyilatkozik a „Western News" czimü lap 
imigy írván : „A londoni papság anglo-katholikus (puseista) 
része nagy zavarban van, tekintve a megyés püspök magavi-
seletét Macrorie fölszentelése alkalmából, ki hivatva van 
Colensot helyettesíteni. A papság keserűen panaszkodik a 
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fölött, hogy püspöke közösséget tart eretnek püspökkel, kit 
érseke kiközösitctt. Tanakodnak arról, mitévők legyenek. 
Nincs kétség abban, hogy sokan közölök mindinkább meg-
válni készülnek az államegyháztól. Az állam tekintélye az 
egyháziakban mindinkább türhetlenebbé válik előttük. Nem 
pénz, és vagyonbeli tekintetek gátolták eddig is őket az el-
szakadásban. Ha a szertartási kérdésben függő perek nézeteik 
ellen döntetnének el, nehéz volna a szakadást meggátolni." 

Ime anglikán lapok azok, melyek imigy szólanak. Nem 
lehet tehát szó a katholikus remények tulhajtásáról. 

BERN, april. Bianchi pápai nuncius Helvetiában a szö-
vetségi tanácshoz a pápa nevében a következő tiltakozást 
intézte : „A berni canton nagy tanácsa mart. hava 5-én tar-
tott gyűlésében a svájczi püspökök és nagyszámú kath. hivek 
indokolt előterjesztése, és több követ által kifejtett fontos 
érvek ellenére 134 szóval 50 ellen elfogadta azon határozatot, 
mely megtiltja a szerzetes testületek tagjainak, hogy a can-
tonban tanítással foglalkozzanak. 

Alulirt, ő szentségének ügyvivője nem akarja bővebben 
kifejteni, ily határozat mint ogyeztethető meg a szabadság 
és jogegyenlőség elveivel, s más az alkotmányban foglalt 
biztosítékokkal. Az, mi ehelyen főleg figyelmét felhívja, és a 
szent atyára a legfájdalmasb befolyást tette, abban fekszik, 
hogy ezen rendeletben gyűlöletes kizárása foglaltatik a taní-
tással foglalkozó szerzetes testületeknek általában, melyek 
pedig minden időben oly kitűnő szolgálatokat tettek és me-
lyeknek épen a szerzetesi fogadalmakban biztositékát foglaló 
önfeláldozásuk napjainkban is a különböző politikai alkot-
mányu országokban elismertetik. A szerzetesi önodaadás ellen 
irányzott eme csapás annál inkább megfoghatlanabb, miután 
az általa érintett szerzetesi testületek épen azon népnek ro-
konszenvét, becsülését érdemlik ki, melynek körében az évek 
hosszú során át müködtenek. 

Nem kevésbbé fájdalmasan érinté a szentatyát egy más 
szempont, azon irány, melyet, mint ez a tanács tárgyalásai-
ból kitűnt, ama rendelet jelezni látszik, mely nem más, mint 
a kath. gyermekek vallási oktatását és nevelését paralysálni. 

Azért ő szentsége nem lehetvén közömbös szemben ily 
támadással, mint a hivek legfőbb pásztora és atyja, kötelmé-
nek ismervén lehetőleg elhárítani a vészt gyermekeitől, és a 
kath. egyháznak a tanitásrai jogát megóvni, alulírottnak 
meghagyta, hogy szólaljon föl és tiltakozzék nevében emiitett 
rendelet ellen. 

Eljárván e megbízatásban a szövetségi tanácshoz inté-
zett ezen fölirattal megújítja alulirt tisztelete kifejezését, stb. 
Lucern. Marcz 14. 1868. Bianchi Angelo. 

GENF. Nem kevésbbé sajnálatos, mint fontos események 
készülnek a genfi cantonban. A kath. hiveknek és papság-
nak ujabb küzdelemre kell készeknek lenni, hogy polgári és 
emberi jogaikat megvédjék. Ismét a tanitási szabadság sar-
kalatos kérdése körül forog minden. 

Az oktatás szabadsága határozott tételekben foglaltatik 
alkotmányunkban, és minden felekezetű polgáraink széles 
mérvben élnek e szabadsággal. A katholikusok tanodáiban 
szerzetesnek 1808 óta tanítanak. A keresztény iskolatestvérek 
pedig 1848-ban nyitották meg iskoláikat Vuarin a lelkes 

genfi pap működése folytán, ki Grenfben a catholicismus ujjá 
születését, isméti felvirágzását eszközölte. Nem minden küz-
delem nélkül teljesitheték ezen intézetek föladatukat. Üldöz-
tetvén a protestáns gyölölet által az iskolatestvérek ezerféle 
akadályokba ütköztek. E helyen el kell ismernünk, hogy a 
Fazy törekeclése folytán 1847-ben diadalra jutott szabadelvű 
alkotmány oly határozott módon biztositá a tanítási szabad-
ságot, hogy az erre következő különféle kormányok ebbeli 
jogainkból ki nem forgathattak. Többen azonban megtámad-
ták azokat, de hála a papság őrködésének, mindig siker 
nélkül. 

Ezen alkalommal a támadás nem a kormány részéről, 
intéztetik ellenünk, hanem egy csapat szabadkömives és 
solidáris által, kikkel szövetkeznek a protestánsok. Nem is 
Grenfben, hanem a szomszéd Carouge városában melyben tul-
nyomólag nagy a katholikusok száma, ütötték föl a lázitok 
táborukat. Tudni kell, hogy Carouge-ban eddig nincsenek is 
iskolatestvérek, hanem csak behozatalukról van szó. Hogy a 
szabadkőmivesek, és az ezek által elcsábított gyengeszellemü 
katholikusok és protestánsok sajtó utján, és más democra-
táinknál szokásos nem épen nemes eszközök által izgatnak, 
ezen nem csudálkozunk, de, hogy a muuicipális testület, min-
den törvényes ok nélkül, az alkotmány betűje ellen tanács-
kozzék némely magánosok által tervezett tanoda ellen, ez oly 
zsarnoki eljárás, minőre csak demagogikus szabadonczaink 
képesek. 

Elhatározzák a tanítás szabadságát, beteszik az alkot-
mányba, de ha katholikusok akarnak vele élni, szidalmazzák 
őket, lármáznak, izgatnak mindaddig, mig meg nem félemlí-
tik a tervezőket, és ezek elejtik torvöket. 

Nem hallottuk még, hogy az államtanács roszalta volna 
amaz eljárását a carougei municipiumnak, de hazánk be-
csülete érdekében reményleni szeretjük, nehogy mondathas-
sék, miszerént egy csapat lázitó képes alkotmányunkkali él-
hetést felfüggeszteni, és veszélyeztetni lelkismeretünk sza-
badságát. 

ÉSZAKAMERIKA. Santa-Fé megye (Uj-Mexicó.) 
Missio. Uj-Mexicó az északamerikai szövetséghez csatoltatása 
előtt, a mexicoi köztársaság egyik tartománya volt, és a du-
rangoi egyházmegyéhez tartozott. A püspökség 1850-ben 
alapittatott Santa-Fé városában és első főpásztorává Lamy 
franczia áldozár neveztetett, ki a Cincinnati megyében már 
12 év folytán működött. Később e megyéhez két uj terület 
csatoltatott, nyugaton Arizona (1858) északon Colorado 
(1861). A megyének ma határait képezik: nyugotról California 
és Utah, délről Sonora (Mexicó), keletről Kansas és Texas , 
északról Nebraska és Dakota. Lamy püspök kétszer utazott 
Európába küldéreket szerzendő, első ízben 1852. évben. Ez 
időben csak 14 áldozára volt 60,000 hivő számára, kik 200 
mf. területen valánk szétszórva, és Santa-Fé 6000 lelket 
számláló városban csak egy pap. A népességnek roppant sza-
porodása és két uj területnek a megyéhezi csatoltatása mind-
inkább érezhetővé tette az áldozárok elégtelenségét, azért a 
főpásztor, ki ez év elején a baltimorei zsinat határozatainak 
Romába vitelével volt megbízva ez alkalommal küldérek 
szerzésével is foglalkozott, és csakugyan május 9-én vissza-
térvén 15 u j munkást hozott magával. Lamy püspök megyéje 
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jelen helyzetetét a hitterjesztő egyesület igazgatóságához in-
tézett, m. évaug. 25-én kelt levelében következőleg ismerteti. 
„Midőn 16 évvel ezelőtt Santa-Fébe jöttem, első gondom vala 
küldéreink számát szaporitani és tanodákat nyitni és Isten 
láthatólag megáldotta törekvéseimet. Régiebb templomainkat 
kijavítottuk és 85 ujat építettünk. Ezek építészeti tekintetben 
ugyan igen szegények, de hála Istennek látogatottak, mert 
hiveink buzgók a szentségekhezi járulásban. Iskolatestvéreink 
három tanodái igenis virágzók, a fővárosban levőt 200-nál 
mindig több tanonez látogatta. Küldéreink mindegyike leg-
alább is egy, néhol több tanodát lát el, A fővárosban angol és 
spanyol nyelven olvasni, irni tanulnak a gyermekek, azonfe-
löl történelmet, földleírást, számtant stb. A lorettói szüzeknek 
van a megyében 5 házuk; az első 1853-ban a fővárosban 
alapíttatott. Ujonczaik közöl az ország legelőkelőbbcsaládai-
ból is találhatni szüzeket. Sz. Vineze leányai 1866. jan. 1-én 
Santa Kében árvaházat és kórodát nyitottak. Azon akadályok 
közé, melyek nehézségeket gördítenek működésűnk elé, elő-
ször is sorolnunk kell azon roppant terjedelmes síkságot, 
mely az egyesült államoktól elválaszt, és melyen bajjal j á r az 
áthatolás. 

Miután az Óceánon áthajókáztunk, és vasúton 6000 
mföldet megtettünk, azután következik még csak a legne-
hezebb és legköltségesebb utazás. Közel háromszáz mfld. 
uton nincs egy vendéglő, a folyamokon nincs hid, és folyton 
ki van az utas téve az indiánok nyilainak. 1855. óv nyarán 
ti iskolatestvér körünkbe jövendő elég bölcsen egy caraván-
hoz csatlakozott, mely 500 szekéren portékát hozott u j Me-
xicóba. Az utazás 2 és egy fél hónapig tartott, mely idő alatt 
noha 1200-an és jól felfegyverkezve valának, több izben tá-
raadtattak meg az indiánusok által. EgyT ily caraván felsze-
relési költségei magasra rúgnak, szekereket és vonóállatokat 
kell vásárolni vagy fogadni a küldés podgyászaira, templomi 
készletek, és élelmi szerek vitelére. A polgár-háború idejétől 
fogva minden kilogrami sulyu teher szállítása másfél egész 
két f rankba kerül. Mi itt uj Mexicóban a legszükségesebbre 
szorítkozunk. A lakók szarvasmarhát ugyan tartanak, hanem 
az indiánusok nem ritkán a nyájra törnek, pásztoraikat vagy 
meggyilkolván, vagy foglyokká tevén. Mióta e vadak hábo-
rúban vannak a kormánynyal, a sikságoni utazás veszélye-
sebbé lőn. Csak Isten különös csodájának tekintem, hogy 
azon 10 fiatal küldér, kik 1865-ben jöttek ide, és kétszer 
megtámadtattak, menekülhettek. A Santa-Fei megyét ké-
pező területek között u j Mexicó legnagyobb, melyen 110,000 
mexikói és 15,000 ind katholikus lakik. Coloradóban 10,000 
és Arizonában 8000 hivünk van. Áldozáraink száma 41, ezek 
közöl 5 Coloradóban, 3 Arizónában, a többi uj Mexicóban 
működik. Coloradóban eddig 3 pásztori látogatást tettem 
Arizonábau csak egyet, de ez fél évbo került. (1864. nov. 
1. — 1865. máj. 1.) Többet ezer minél tettem meg ez útból 
lóháton, gyakran az Isten szabad ogo alatt nyugodtam és 
igen sokat gyalogoltam, ncha 25 ang. mf. uton egy csepp 
vizet sem találván. 

De az ember megfeledkezik o fáradságokról látván e 
híveket, kik éveken át vannak pap nélkül, a legnagyobb buz-
gósággal járulni a szentségekhez. Urunk születése napján 
szentmisét mondhattam, melyen 20—25 ember jelent meg, 
az előtte való nap esett hó által megáztatott földön térdelvén. 

Hegy oldalán voltunk fáktól környezve, melyek ágai alatt 
oltárt rögtönöztünk. Hol nem rég csak alig volt néhány nyo-
morult kunyhó, ott most Arizona fővárosa áll, melyből a bá-
nyászat rövid időn jelentékeny várost fog teremteni. A vörös 
folyam mentében egy falut találtam, melynek lakói egy év 
alatt 800-ra emelkedtek. Itt többeket kereszteltünk, és a hi-
vek buzgón járultak a szentségekhez. Kelet felé irányozván 
innét lépteinket, ötven mf, utazás után két, indiánusok által 
lakott helységbe érkeztünk, ezen emberek félig polgárosodot-
tak, iparkodók, szelídek erkölcseikben, de az evangelium ta-
nait még nem ismerék. Xaveri sz. Ferencz missiója ide öt 
nap járás. Alapittatott a jezsuiták által a mult század kez-
detén, most 4000 katholikusa van. Két jezsuita atya, kik 
1864. évben nyolez hónapot töltöttek itt, szerencsések valá-
nak sok felnőttet megkeresztelhetni. A jól fentartott templom-
nak két kupolája van, melyek mérföldekre látszanak. Belse-
jét freskóképek és eléggé művészi szobrok diszitik. Egy év 
óta két áldozárunk van itt, kik a szomszéd, 1200 kath. lakót 
számitó Tucsont is ellátják, utóbbi helyen most templom épül. 
Arizona területén számos régi az aztekek korában emelt em-
lékekre akadni, kik egész a spanyol uralomig Mexicó összes 
népei fölött uralkodtak. Ujabb, a spanyol korból való emlé-
kek is találtatnak. E vidék gazdag növényzetében különösen 
emlitésre méltó az óriási cactus (cactus gigantea). A cactu-
sok itt oly bőségben teremnek,hogy a vidék Arizona nevét épen 
ezektől nyerte volna állitólag. Lát tunk 11 —12 meternyi ma-
gas példányokat. Bizonyos magasságra 4 — 5 ágat hajt, és 
egészen gyergyatartó (több águ) alakot mutat. Kitűnő gyü-
mölcsét szedik az indiaiak. A nagy vörös folyamból sz. Fe-
rencz missiója felé haladván egész cactus-erdökro bukkan-
tunk. Arizona éghajlata kellemes, egészséges, noha a meleg-
ség nagy. Aranybányái, mezői, szántóföldei gazdaggá teszik. 
Colorada már hidegebb tartomány, de sok folyója bőven lát-
ván el vizzel rétéit, földjét alkalmasabbá teszi a müvelésre. 
Völgyeit a müvelök ezerei foglalták már el. Vannak ezen 
kivül arany és ezüstbányái. 

Hegyeit cédrus- és fenyöfaerdök takarják. Uj-Mexicó-
nak a két előbb emiitett tartomány fölött azon előnye van, 
hogy benszülött népessége van, és éghajlata mérsékeltebb. 
Vannak itt is bányák, rétek, földek, gyümölcs, és gazdag 
marhatartás. Déli részén a szőlő kitűnő. Vallási tekintetbon 
az uj-mexicóiak dicséretet érdemelnek. Kevés helység van, 
melynek ne lenne legalább kápolnája, és önkényt ne járulna 
a küldér tartásához. Egy helységbon maga egy család tem-
plomot és paplakot emelt, és példája követőkre talál. Még a 
protestánsok is segítenek itt-ott, igy Uj-Mexicó katonai pa-
rancsnoka 5000 frankot adott árvaházunkra. Mexicói embe-
reink gyermekekben bővelkednek, annál gazdagabbaknak 
tartván magokat, mennél több gyermekekkel birnak. Nem 
ritkán egy családban 10 — 12 gyermeket találunk. Igy tör-
ténik, hogy 50 — 100 főnyi csapat kiindulván ismét u j hely-
séget alakit, melynek első gondja templom-hely után látni. 
A küldér késziti a tervet, minden család egy vagy több mun-
kást küld, és egy két év alatt kész a templom. Embereink 
élő hite, különösen az Oltáriszentség, és a bold. Szűz iránti 
ajtatosság bámulandó. Küldéreikot mint Jézus képviselőjét 
mindenek felett tisztelik. Indianusaink oly falvakban (Pre-
blos) hol nincsen pap, összegyülekezvén, közösen végzik 
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imáikat. Mennyire ragaszkodnak papjaikhoz, mutassa egy 
példa. 1865,-kijul. havában az ysletai áldozárt Jounet urat át 
akartam tenni más nagyobb állomásra. Amint erről az indiá-
nusok értesültek, könyükkel tolt szemekkel jöttek papjok-
hoz, és a legöregebb közölök imigy szólott hozzája : *, igaz-e, 
hogy el akarsz bennünket hagyni ? Engedelmeddel össze fo-
gom gyűjteni embereimet, nagyot és kicsinyt egyiránt; és 
ha csak egy találkozik is közöttük, kinek panasza volna 
ellened, beleegyezünk elmeneteledbe. De ha velünk akarsz 
maradni, miután ismerünk és bizalmunkat birod, elmenen-
dünk Santa-Fébe a püspökhöz. Térden állva kérendjiink őt, 
hagyjon téged nálunk, és el nem távozandunk mindaddig, 
mig kérésünket meg nem hallgatandja. Jounet a szeretet 
ily nyilatkozványai után kérelmét egyesitette híveinek kö-
nyörgéseivel, és ő közöttök maradt azon óráig — melyet oly 
közel levőnek senki sem hitt — mig Isten ki nem szólította 
hívei köréből. November 4-ikén agylázban meghalt a fiatal 
küldér, ki mint alszerpap 1861-ben jöt t Uj Mexicóba. 

Még a vadtörzsek is tisztelik papjainkat. Egyike kül-
déreinknek Martin ur alig gyógyulván fel bajából, egy ka-
ravannal ügytársát látogatandó útnak indult 1863-ki mart. 
4-ikén. Hideg volt, és ő az uton láz által rohantatott meg. 
Hogy gyorsabban jusson a kitűzött helyre, előbbre sietett, 
de ime hirtelen egy indián által lesből reája lőtt golyó véget 
vetett életének. Látván öt lerogyni, az indiánok feléje rohan-
tak, hogy kifoszszák. De amint észrevették, hogy az áldozat 
pap volt, rettegés lepte meg őket, és szokásaik ellenére sem-
mihez sem nyúltak. Később megtudtuk, hogy a vadcsorda 
főnöke megölette a bűnöst, mert egy pap gyilkosa felbőszíti 
a nagy szellemet, és az ő eszméik szerént azt a bűnös halá-
lával kellett megkérlelni. A még vad indiánusok számát 
megyémben 80,000-re tehetni. Ugy látszik a washingtoni 
kormány irányukban követendő oly tervet fogadott el, mely 
bölcsen keresztül vive elősegitendi megtérésöket. Bizonyos 
területem lakásra kényszeritendik őket. E terv Navajaban 
már sikerült. 1864. vége felé Fleurant missionariust küldtem 
liozzájok, ki rövid időn becsülésöket megszerezte, de midőn 
már gyümölcseit volt szedendő törekvéseinek, meghalt. 

Eddig Uj-Mexicó és a többi egyesült államok közötti 
közlekedés nehéz és drága volt, de már kezdik épiteni a vas-
utakat Missuri és Texas felé, akkor valamint a közjólét 
emelkedni fog, ugy hisszük szaporodnak majd azon eszközök 
is, melyek segélyével missionknak szélesebb terjeszkedést 
eszközölhetünk. — Addig is reményijük, a hitterjesztő tár-
sulat segélyadományai nem tagadtatnak meg tőlünk. 

VEGYESEK. 
— Ö es. k. ap. Fölsége B o n n a z Sándor csanádi és 

S z e n c z y Ferencz szombathelyi püspököket a benső titkos 
tanácsosi czimmel méltóztatott legkegyelmesebben földíszí-
teni. — Rendjelekkel tüntettettek ki az egyháziak közül : 
I I a y n a 1 d Lajos kalocsai érsek a Lipótrend nagy keresztjé-
vel ; S i m o n Zsigmond tihanyi apát nyerte a'III. oszályu vas-
korona rendet ; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét: Ma-

j o v s z k i Antal cz. prépost s beszterczebányai plebanus ; 
Gr y u r i k o v i c s Mátyás, nyitrai esperes ; F e r e n c z y Jákó 
sz. Benedek-rendü áldozár és esztergomi főgymnasiumi igaz-
gató ; L i e b h a r d János hittudor s unghvári gymnasiumi 
igazgató ; P i n t é r Endre premontrei áldozár s keszthelyi 
gymnasiumi igazgató ; I l l y o s o v i c s György técsői g. kath. 
esperes. — Gróf P o n g r á c z Adolf érseki levéltárnok és 
másod titkár és C s á s z t k a György iroda-igazgató engedel-
met nyertek a sz. sirról czimzett rendjelt viselhetni. 

— Primás ő herczegségének apr. 19-ről kelt körlevelé-
ben „instructio pastoralis de confirmationis Sacramento" fog-
laltatik ; a bérmaatyák- és anyákra nézve a következő utasí-
tás fordul elő : L) ut non plures, sed unus tantum vir sive 
mulier in patrinum vei matrinam adhibeatur ; licet enim Syn-
odus Tridentina permittat, ut in Baptismo unus et una adhi 
beri possint, non tamen id in Confirmatione permisit ; 2.) ut 
nec foeminis mares, nec maribus foeminae patrini officium 
praestent, sed suo quisque sexui patrinus adhibeatur ; 3.) ut 
nisi cogat nécessitas, idem non sit, sed diversus Confirmatio-
nis patrinus a patrino Baptisini ; 4.) ut patrini munere in con-
firmatione non fungatur, qui nondum ipse Confirmationis 
sacramentum suscepit. Unde prono fluit alveo, alienos a sa-
eris catholicis homines ad hocce munus admitti nullatenus 
posse ; 5.) parentes confirmandorum patrini eorumdem esse 
nequeunt, ne spirituális cognationis impodimento irretiantur. 

— A nagyszombati általános kihallgatás alkalmával a 
szentatya a százakra menő jelenlevők közt egy leánykát pil-
lantott meg, kit kezénél fogva a hosszú termen keresztül 
trónjáig vezetett és ott lábaihoz iilteté. Az elérzékenyülés 
könyei ragyogtak mindenki szemeiben a szentatyának ennyi 
kegyessége és a leányka szerencséje fölött. E leányka Genfből 
való, kinek szülői az egyház keblébe tértek, neve Mario-Aimeé 
Frossard. 

— Az olasz lapok telvék a királyi berezeg menyegzője 
ünnepélyeinek leírásával. Az ünnepélyek azonban igen nagy 
ellentétet képeznek a népnek szomorú helyzetével. Nápolyban 
a typhus borzasztólag pusztít; az északi részeken az izgatott-
ság egész a kitörésig fokozódott, a nép éhen hal és zajong a 
túlterhelő adó miatt ; a forradalom fenyegető alakot ölt, a 
köztársaság készen áll a monarchia örökségébe lépni. Ki tud-
j a ezen ünnepélyek ily környülállások közt nein Balthasar 
dőzsölése-e, a szentély elrablott idényei ott vannak, a holt ke-
zekből kiragadtattak, nem jelenik-e meg eleven kéz, mely 
végzetes szavakat irand a királyi lak falaira ? 

— Angolországban meetingek tartatnak Gladstone tisz-
teletére az ir államegyház ügyében tett indítvány miatt. Ör-
vendetes jel, hogy a legnépesb és legiparüzőbb városok a leg-
erélyesebben lépnek föl az inditvány mellett. Égbekiáltónak 
kell lenni az igazságtalanságnak, hogy a „no popery" hazája 
ennyire lelkesül a katholikusok ügyéért. 

— Adriában nagy győzelmet vivtak ki az egyház ellenei. 
Föllopodzván tudnillik a campanileba nagyszombat reggelén 
elemelték onnan a harangverőket és midőn a Gloria intonál-
tatott, a harangokkal nem lehetett az örömhírt tudtul adni. 
Valódi ripöpökhez illő hősiesség ! 

— A porto-alegrei püspök, Braziliában, fölfüggesztett 
hivatalától egy kicsapongó papot, kit azonban a világi ható-
ság pártfogása alatt vett, és sok küzdelmet okozott a főpász-
tornak. — A mely pap annyira megfeledkezik hivatásáról, 
hogy főpásztora által jogosan mozdíttatik el, az államnak 
sincs igen nagy hasznára, és azért miatta kár a tekintélyen 
és jogos hatalmon csoi'bát ejteni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 

Szerkesztőség: Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 
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A Kalauz. (1613.) 
(Folyt.) 

Miután tööb valfiïj^ ne/ezi magát keresztény-
nek, kérdés, m e l ^ i k - i u ^ a z ? A kereszténységben 
csak egy igaz és üdvösséges vallás van. Ezen egy 
igaz hitet nem találjuk föl az u j tanitók vallásában-
Ezek hamisságának első bizonysága az, mert kétség-
beejtő bizonytalanságra viszik az embert. Lehetetlen 
ugyanis, hogy Istentől adatott igaz vallás legyen az, 
a melyben az ember saját tudományáról nem lehet 
bizonyos, sőt lia annak alapelveit követi, a hit dol-
gában támadott viszálkodásoknak végét nem éri, 
hanem örökké bizonytalanságban és kétségek között 
marad. Ilyenek a római egyháztól elszakadt u j ta-
nítások. Ugyanis az újítók alapelvei szerint a szent 
írás könyveinek méltósága lerontatik, miáltal az 
egész keresztény hit bizonytalanná válik. Az újítók 
egyik alapelve : semmit nem kell hinni, mi a 
szent Írásban világosan megirva nincs. IIa ez áll 
„azt sem kell hinnem, hogy ezeket a könyveket, a 
melyeket a bibliában, szent Pál és a többi apostolok 
neve alatt olvasom, valóságosan azok az apostolok 
i r t ák , a kiknek nevét eleikbe függesztik, és nem 
más valaki az ő nevükkel. Ennekfölötte alioz sem 
ragaszkodhatom erős hittel, hogy ezeket a könyve-
ket a sz. Lélek oktatásából és vezérléséből i r ták; 
hogy épen, s minden idegen konkoly nélkül ugy 
maradtak minden részükben, a mint először irták, 
és senki semmit hozzájuk nem toldozott, senki belő-
lük valamit el nem lopott. Mert egy könyv sincs a 
bibliában, melyről nevezet szerint ezek irva találtat-
nának." Továbbá az u j tanok követőinek a szent irás 
igaz magyarázatára nincs módjuk, elvetvén a szent 
atyák és zsinatok tekintélyét. Azért a hit dolgában 
támadó viszálkodások kiegyenlítése náluk nem lehet-
séges. Egyedül a szent írást ismerik el bíróul, és ezt 

saját tetszésük szerint magyarázzák. „Szinte u g y 
cselekednek tehát, mint ha két prókátor valamely 
jószágról perlekedne, de birót egyebet sem akarna, 
hanem csak a Decretumot ; és szembe ülvén az egyik 
előhozná a Decretum szavát, és nagyon vitatná, hogy 
ez a textus nyilván kimutatja az ő ügye igazságát. 
Másik is azon Decretum más mondását pergetvén, 
erősen biztatná magát, hogy övé a jószág. Es min-
denki azt mondaná a másiknak: ez, s eddig vagyon 
s ennél tovább nincsen ; mellettem vagyon a Decre-
tum végzése, ezen kivül más birót nem akarok, 
enyim a nyereség. Ezeket ha egy okos ember hal-
laná, méltán nevetné dolgukat és azt itélné, hogy 
farsangolnak, nem akarják végét érni a fortélyozás-
nak, mivelhogy a maguk tetszésénél egyéb birólioz 
nem alkalmazkodnak." Innen van, hogy „iszonyú 
bizonytalanságok feselhetetlen labyrintliusába keve-
rődnek az u j tudományok." Ezeknek hirdetői maguk 
is elismerték, hogy nem hiszik, a mit tanitanak, foly-
tonos habozás, kétségek és ellenmondásokban vol-
tak. Ellenben a katholikus vallás ment ezen fogyat-
kozásoktól. 

Az uj tudományok hamisságának második bi-
zonysága, hogy nincs Istentől hivatott lelkipászto-
ruk. Nem elég ugyanis, hogy Luther eleinte kath. 
pap és tudor volt. A fejedelmektől nyert meghivás 
nem adja meg a papi hatalmat. A kereszténység 
sem tesz pappá mindenkit. De az u j tanok hirdetői 
azt álliták, hogy Isten őket rendkivüli uton hivta a 
papi hivatalra. Miután elvük, hogy semmit sem kell 
hinni, a mi nincs nyiltan a szent Írásban, mutassák 
ki a szent Írásból, hogy őket Isten csakugyan rend-
kivüli uton hivta. Luther és Kálvin tanitásai sok te-
kintetben ellenkeznek egymással. Es mégis mind a 
kettő egyaránt Isten küldöttének hirdeti magát ; egyik 
sem hozhat föl saját hivatásának igazolására oly bi-
zonyságot, mely a másik mellett is nem harczolna. Is-
ten rendkivüli küldöttének csudákkal kell ezen külde-
tést bebizonyítani. Erasmus csudálja, hogy az aposto-
lok számtalan csudáik daczára is csak nehezen nyertek 
hitelt. „Azu j tanitók pedig soha csak egy sánta lovat 
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sem tudtak meggyógyítani, mégis azt akarják, liogy az 
ő tanításuk után vakul és szembekötve rohanjanak 
mindnyájan." 

Luther és Kálvin állítólagos csudái és jövendö-
lései hiúságok. Luther hitének gyors és nagy elter-
jedését sem lehet a csudák közé számítani ; ugyan-
ezen csudával lehetne erősíteni Arius és Mohamed 
vallását is. Azután az u j hitre egy pogány nemzet 
sem tért, hanem csak keresztények „a testnek ki-
vánsága és az újságok elragadván őket." Magyar-
országban hadak és belső háborúságok alatt csúszott 
be az u j tan. Es „bezzeg ha Luther két vagy három 
negyvennapi böjtöt szerzett volna minden esztendő-
ben, ha csak cilicium hordozást, sok maga vesszőzést, 
sok adakozást, félelemben és rettegésben való életet, 
gyakori gyónást és minden szabadságok zabolázá-
sát, ha oly sanyarú életet és hitet kezdett volna, 
mint a fatalpú barátok élete, méltó volna csudára, 
hogy oly sokan követték. De hogy a lágy és szaba-
dos útra oly sokan sietnek, oly nagy csuda, mintha 
egy nagy hegyről a követ egy kis taszítással alá 
bocsátanád, és azon csudálkoznál, hogy nagy erővel 
sem hagyíthatnád föl oly sebesen, a mily sebesen 
alá jö." 

Az u j tudományok hamisságának negyedik,bi-
zonysága, hogy ujak. Lehetetlen, hogy Istentől ada-
tott igaz tudomány legyen, mely az Apostolok ide-
jétől fogva szüntelen minden időben úgy meg nem 
marad, hogy mindenkor szentségeket kiszolgáltató 
és Isten igéjét hirdető pásztorai és tanítói legyenek. 
De ilyenek a római egyháztól elszakadt uj tanok '). 

Világos az is, hogy az „Augustana Confessio" 
és a Lutherféle „Concordia" nem foglal magában 
igaz tudományt. Az ágostai hitvallásban sok hazug-
ság található ; önmagával sokszor ellenkezik ; sokat 
tanít, mi nincs a szent írásban, vagy épen ellenke-
zik a szent Írással; sok változáson ment keresztül. 
A Concordia könyve is hazugságokban és ellenmon-
dásokban gazdag; a mi pedig igaz van benne; azt 
mellőzik az ujitók. 

Lehetetlen hogy igaz, isteni tudomány legyen 
abban a vallásban, mely a keresztény hitnek állandó 
alapjait fölbontja és az emberi ésszel ellenkező véle-
ményeket állit föl. Már pedig ilyen Kálvin tanitása, 
mely a „Credo"-nak minden ágazatját fölforgatja. 

Fontos kérdés, vájjon tartozunk-e valamit hinni 
és az isteni szolgálatban cselekedni, Istennek nyil-

*) A II I . könyv többi részeit az „Uj tudományok ha-
misságának a czimü munkából vette át. 

vánvaló parancsolatja nélkül? A katholikusok és u j 
tanitók közötti egyenetlenségnek alapja két kérdés-
ben található föl. Az első: vájjon Isten csak a szent 
irás által jelentette-e ki, mit kelljen hinnünk és cse-
lekednünk? Es mikép lehet tisztába hozni, hogy ki 
érti s magyarázza helyesen a szentírást? Mindenek-
előtt bizonyos, hogy tartozunk sokat hinni és csele-
kedni, a miről a szent Írásban nincs világos tanúság. 
Igy mindnyájan tartozunk hinni, hogy az ó és u j 
testamentomi szent könyveknek bizonyos megálla-
pított „canonja" van, a melyből megtudni lehet, 
melyek foglalják magukban valóban Isten igéjét, s 
melyek aprokryphusok ; már pedig a szent írásból 
nem tudhatni meg semmiképen hányan és melyek a 
szent irás könyvei. Továbbá a szent könyvek nem 
bírhatnak a szükséges tekintélylyel, ha bizonyosak 
nem vagyunk, hogy azok hamisittatlanul maradtak. 
Már pedig erről épen nem győződhetünk meg a 
szent Írásból stb. Maguk az ujitók is sokat hisznek, 
mit a szent Írásból ki nem mutathatnak. Maguk be-
vallják, hogy a szent irás értelmét és magyarázatját 
maga a szent irás ki nem jelenti. Elismerik, hogy 
elfogadják a négy első egyetemes zsinat végzéseit és 
azon szent atyáknak tanitásait, kik az első öt század 
alatt éltek. Már pedig ezekben sok foglaltatik, mi 
nincs a sz. Írásban. Az emberi ész is szolgáltat érvet 
annak igazolására, hogy a szent irás maga nem elég-
séges a hitre. Mert a teljes, tökéletes hit vagy a sz. 
irás minden könyveiben együttvéve, vagy csak bizo-
nyos könyveiben foglaltatik. Az e^ső eset nem áll, 
mert a szent irás sok helyen utal oly könyvekre, 
melyek már elvesztek. Az utóbbi esetben pedig ki-
mutatni kellene: a szent irás mely könyvei tartal-
mazzák az igaz tudományt? Ezt pedig magából a 
szent írásból nein tehetni. A traditio tehát szükséges 
alkatrésze a hitnek. Ezt bizonyítják Krisztus taní-
tásai, szent Pál iratai, a régi szent atyák. 

Honnan kell venni a szent irás igaz értelmét, 
hová fordulni az egyenetlenségek megszüntetése vé-
gett? Miután a szent irás értelem nélkül veszedel-
mes, kell, hogy Isten bizonyos módot hagyott légyen 
a szent irás igaz értelmének megismerésére. Isten 
szavának igaz értelmét, magától Istentől kell tanul-
nunk. De mi módon és ki által adja előnkbe Isten 
az ő szavainak igaz magyarázatját? Az ujitók sze-
rint, minden keresztény maga ítélheti meg, " melyik 
igaz vagy hamis értelme Isten szavának. Ezt pedig 
szerintök lehetségessé teszi a szent Írásnak világos-
sága, a szent lélek belső tanitása és a szent irás szor-
galmas vizsgálása. De a szent irás sok helyen ho-
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mályos és önmagából igaz értelmére jönni nem leliet. 
Az ember belső sugallatából sem képes bizonyosság-
gal kijelölni a szent irás igaz értelmét. Röviden, az 
„emberi bölcsesség okoskodásából bizonyos magya-
rázatját nem vehetjük az Isten igéjének." Erre nem 
elégséges sem a görög és zsidó nyelvnek, a szent 
irás irályának ismerete, sem a szent irás szorgalmas 
tanulmányozása ; mert ezen eszközökkel éltek az 
eretnekek és még sem szerezték meg a szent irás 
igazi értelmét; ellenkező értelemben magyarázták, 
a melyek közöl az egyik vagy másik értelmezésnek 
bizonyosan hamisnak kell lenni. Azután a szent irás 
igaz értelme nemcsak a tudós embereknek, hanem 
a tudatlanoknak is szükséges. Lehetetlen pedig hogy 
maguk szerezzék meg a szent irás igazi értelmét, a kik 
még olvasni sem tudnak. Igy tehát a szent irás igazi 
értelmét az Anyaszentegyháztól kell tanulni. Oly itélő 
biróra is van szükség, ki a hit tárgyában támadott 
egyenetlenségek fölött Ítéljen. Ez nem lehet más, 
mint a szent Lélek Isten. A szent Lélek pedig ezen 
bírói tisztét nem hajthatja végre az emberek belső 
sugalmazása által, mert az ily birónak csalhatatlan-
nak kell lenni és nincs ember, ki nem csalatkozhat-
nék. A szent irás maga sem lehet ezen bíró ; mert ez 
esetben nem kötelezne minket Isten, hogy az egyhá-
zat hallgassuk: lelkipásztorok nem lennének szük-
ségesek; végre a birónak is oly természetűnek kell 
lenni, hogy minden egyenetlenségeknek véget vet-
hessen : ezt pedig nem teszi a szent irás, miután sok 
oly kérdés van, melyről nem szól vagy legalább 
nem szól elég világosan és határozottan. Ezen biró 
tehát az Anyaszentegyház. 

Az Anyaszentegyház alatt pedig érteni kell 
azoknak gyülekezetét „kik az igaz hit vallásával és 
a külső sacramentumok szolgáltatásával egybefog-
laltatnak." Ez a világ végéig megmarad ; nem téved-
het, és látható. Az igaz egyház jegyei az egység, a 
csudák, a szentség, az egyetemesség, az apostoli ere-
det és az apostoli tudományhoz való következetes 
ragaszkodás. 

Az előadottakból következik, hogy az ú j szaka-
dások nem igaz egyházak, és egyedül a római gyü-
lekezet az igaz Anyaszentegyház. Az uj szakadások 
nem birnak az egység jegyével. Lehetetlen, hogy 
igaz egyház legyen, mely annyira megszakadozott és 
annyira megoszlott, hogy tanítói nem csak egymás 
között, hanem önmagukkal is ellenkeznek; sőt azok-
nak tagjai között kettőt alig találhatni „kik egya-
ránt vonják az igát és azon egy vágásban állhatato-
san maradjanak." Nem igaz egyház az, melynek ta-

nítása ellenkezik azzal, mit régente az igaz egyház 
tanitott, vagy melynek nyilvános hitvallása önma-
gával ellenmondásban van. És nem kell abban a 
gyülekezetben keresni az igaz egyházat , melynek 
nincs módja az Istentől parancsolt egyesség megtar-
tásában és a hitben támadott egyenetlenségek meg-
szüntetésében. Már pedig ilyenek az u j szakadások. 

(Vége köv.) 

A független morál. 
(Folyt.) 

Az emberi tanok történelme megczáfolhatlanul tanús-
kodik az emberi ész gyöngeségéről az erkölcstanra nézve, 
és mily szomorú tévelygésbe estek mindazok, kik hitték, 
hogy a kereszténység helyébe e tekintetben valami jobbat 
helyezhetnek, vagy azt pótolhatják. Igen jól van tudva, mily 
nemtelen morált tanítottak a pogány őskor legnagyobb szel-
lemei, legkitűnőbb férfiai ; oly aljas az, hogy szégyenli az 
ember leirni és pirulás nélkül legfölebb csak főbb vonásaiban 
lehet jelezni. Nem szólok Epicurus iskolájáról, melyet a ré-
giek már oly jól neveztek „disznónak", s melynek szerzője 
mondá: „Nem tudom fölfogni, úgymond, mi lehetne a jó 
egy®k> mint az evés és ivás gyönyöre, kéje a szerelemnek, 
a zenének, és azon kellemes érzelmek, melyek az emberben 
támadnak, midőn szép alakot lát." (Epie, de Fine.) Tekint-
sük meg inkább Plato és Zeno iskoláját. Az első azt ohajtá, 
hogy a nők ugy jelenjenek meg, mint a férfiak a nyilvános 
játékokon (meztelenül) és legyenek közösek. (De Rep.) Az 
erre vonatkozó tervezetet Desorges olyannak tartja, hogy 
még franczia olvasói előtt sem meri fölhozni, mert a szemér-
met sértené. Aristoteles, a komoly Aristoteles épen ugy be-
szél, mint vetélytársa. (Polit. 1. VII.) Mindenki tudja, hogy 
a stoicusok legszigorúbb morálistái voltak a pogány őskor-
nak, és mégis némi önerőszakolásba kerül azoknak elveit 
csak érinteni is. Sextus Einpyricus, az ő történetirójuk sze-
rént teljesen szabadnak tartották az ágyasok tartását. (Hy-
potyp. 1. II.) Alapitójuk és vezéreik Zeno, Chrysippus és 
Cleanthes közönyös dolognak tartották a természetelleni 
bünt és különösen Zeno minden aggály nélkül űzte ezen 
fertelmességet. 

Az igazság ép ugy tisztasága a szellemnek, mint a 
szüzesség a testé. A pogány bölcsek és pedig közöttük a leg-
jobbak, az előbbit ép oly kévéssé becsülték, mint az utóbbit, 
és a hazugságot szintúgy tanították, mint a tisztátalanságot. 
Plato megengedte a hazugságot és csalást, ha ez előmozditá 
a polgárok javát ; a hazugság, mondá ö, j ó , ha az, mint 
segédeszköz szükséges vagy hasznos. (De republ. diai. 5.) 
Ennek következtében javalja az államfőknek, hogy a hazug-
ságot használják, ha ugy vélik, hogy a közjó azt kívánja. 
A stoicusok ugyanazt tanították ; a bölcs hazudhatik, lia 
jónak találja, anélkül azonban, hogy azt szivében helye-
selné ! Látható ebből, hogy a Renan által ajánlott kettős 
vagy kétféle őszinteség nem épen uj valami, de szintoly 
aljas, nemtelen, mint a valódi hazugság, mert hozzá még rut 
képmutatás is. 

Az öngyilkosság, o gyáva és utolsó bün, melyot az 
3 0 * 
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ember elkövethet, egész dicsőítő chorusát mutathatja föl a 
régi bölcsészek köréből. Zeno megengedi az embernek az 
öngyilkolást, hogy ekkép véget vessen szenvedéseinek. (Diog. 
Lacr t . 1. VII.) Seneca, az öregebb és ifjabb Plinius hasonló 
véleményüek voltak. „Ha a gyermekeknek nem tetszik 
többé a játék, mondja Epictet, azt mondják : nem játszom 
többé ; tegyetek ti is ekkép, ha meguntátok az életet." (Ench. 
1. I.) Marc Aurel szintily könnyelműséggel szól e merénylet-
ről. Cicero ugyan komolyabb okokat követel, de ha ezek 
fönforognak, követni kell a görögök lakomájának axiómáját : 
vagy inni vagy e l m e n n i . (Tusc. Quaest. 1. V.) A plato-
nisták véleménye erre nézve nem egészen bizonyos, és Mar-
silius Ficinus, ki talán legjártasabb volt irataikban, nem 
mert határozott véleményt mondani. 

Ime általános áttekintése annak, mit az emberi ész 
az ő legkitűnőbb képviselőiben tehetett az erkölcstanra 

"nézve; ezek a nemtelen és lealjasitó tanok, melyekot az 
nyújtott , ime ez a kereszténységtől független morál ! A büsz-
ke emberi ész ma sem szerencsésebb, sőt a sok tagadás által 
oda jutott, hogy minden morált megtagad. 

Mindezeket megfontolva világosnak látszik, hogy az 
u j iskola képtelen tanítani a morált és erre nézve is pótolni 
a kereszténységet. Csak két mód van, mely szerént elfogad-
ható valamely tan, legyen az elméleti vagy gyakorlati, 
dogma vagy erkölcsi szabály, tudnillik: az okoskodás és te-
kintély. Vagy kétséget kizáró argumentatio által koll bebi-
zonyítani az igazságot, hogy ekkép a lélekre hasson és azt 
mintegy birtokába vegye ; vagy elegendő tekintélylyel kell 
föllépni, hogy az igazságot a lélekre mintegy fölerőszakolja 
oly eredménynyel, hogy ez azt elfogadja és higyje. Már 
pedig az okoskodás általi direct bebizonyítás ezen a téren 
lehetetlen. A bölcsészet érvei, ha azok csakugyan érvek, 
kétségkivül nagy horderejűek; de a nép , e tekintetben 
pedig az egész világ nép, semmit sem fog föl az értelmi és 
gyakorlati igazságok bölcsészeti bebizonyításából. Egyedül 
a tekintélyen haladó ut lehet oly hatásos, hogy azokat elfo-
gadja és életét is a szerént rendezze. Ámde reá parancsolni 
valakire az igazságot, nem lehet a bölcsészet eljárása ; neki 
minden értéke egyedül az okokban fekszik, melyeket fölhoz ; 
egyik embernek pedig, ki maga is csak puszta ember, a má-
sik fölött semmi tanítási tekintélye sincs. Egyedül Istennek 
van ezen tekintélye ; és azoknak, kik ezt bármi módon kép-
viselik. És ez különösen áll akkor, midőn erkölcsi tanról és 
gyakorlatról, az élet zsinórmértékéről van szó. Például Re-
nan, Taine és mindazok, kik a független morál barátjai, 
mily joggal tolhatnák föl az emberiségnek független morál-
juka t , föltéve, hogy evvel csakugyan birnak is ? Talán, hogy 
fut tában említsünk valamit, a Renan által festett korszakok, 
Taine-nak vakmerő szólamai, Littré-nek durva irálya köl-
csönözhet egyiknek vagy másiknak tanitási fensőbb tekin-
télyt ? Ezt magok sem mernék követelni. A független morál 
nem kötelezhet valakit valamire, neki épen az természete, 
hogy függetlennek hagyjon bennünket mindenuen. 

Tehát sem az ész, sem a tekintély nem mérlege az u j 
iskolának ; és mégis nyegléskedik, mintha pótolhatná a ke-
reszténységet ; és elég hiú elhitetni magával, hogy szavainak 
fog valaki hinni ! Ezen iskolának egyik megkülönböztető 
jele az, hogy meg sem kisérti állításainak bebizonyítását. 

És valóban, minek is fáradoznék e miatt ? hisz annak elfo-
gadására elegendő a boldogság, melyet igér ! Jól tudja ezen 
iskola, hogy az emberi lélekben vannak neki természetes 
bűntársai, tudnillik a szenvedélyek, büszkeség és gyönyör. 
Ezek egyedüli alapjai és bizonyitékai a független morálnak, 
mely a féktelen és aljas indulatokra hivatkozik. Szabad le-
gyen reményleni, hogy az emberiségnek jobb érzete, minde-
nekelőtt pedig a kereszténység hatása, meg fog bennünket 
óvni ezen uj pogányságtól, ezen uj barbariestől. 1 k. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége a vaska-szont-mártoni valóságos apátságot 

M i h á l o v i c s Józsof, csauádi czimzetos kanonok- alesperes- és Temes-
gyár-városi plebanusnalt méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

ROMA, april 21-én. Az ünnepély, melyet a romaiak 
a két dicső esemény, IX . Pius pápa Gaetábóli visszatérésé-
nek, és a városon kivül levő sz. Agnesnéli csodálatos meg-
mentésének emlékére akartak adni, miután a közbeeső hús-
vét miatt april 12-ről 16-ra halasztatott volna, a rossz idő 
miatt 18-ra tétetett által. Bő eső után gyönyörű derült idő 
következett, mely kedvezett a nagyszerű néptüntetésre tör-
tént előkészületeknek. Az ünnep tökéletesen sikerült a város 
minden pontjain, képzelhetlen fényű vala, s felülmúlt minden 
várakozást. 

Nem kísértjük meg leírni a mindennemű diszitménye-
ket, oszlopokat, csarnokokat, diadaliveket, kerteket, melyek-
kel a szem minden oldalon találkozott. E czélra Roma min-
den utczáit és téréit kellett volna vizsgálni. Egész utczák 
változtak át virágos kertekké. A látvány méltó vala a ro-
maiak hirére, és I X . Piushoz, kit megtisztelni akar tak . 

Az idegenek ezrei, nagyrészben megszokván a világ-
városok fényes látványosságait, mégis nem fojthatták el a 
bámulat egy nemét, látván mit müvei e nép, mely bármily 
áldozatoktól sem riad vissza, hogy méltán ünnepelje pápa-
királyát. A több százezer frankba került világitás költségeit 
a nép fedezte. A társadalom minden osztályai járul tak ah-
hoz, és o czélra kerületenként egyesültek összhangzó terv-
szerű díszítésre. 

Esteli 6 óra felé hagyta el a pápa vaticáni palotáját 
néhány udvari papjával, és az augustinus-atyák templomába 
jött, melyet most újítottak meg. Az Oltáriszentség imádása 
után a szentatya figyelemmel vizsgálta a művészet remek 
alkotmányait, tökéletes megelégedését nyilvánítván. Innét 
tovább haladván a galyakkal és virágokkal pazarul díszített 
Scrofa utc.zán át a Ripettá-ra érkezett, hol a pápai tengeré-
szek saját költségükön nagyszerű diadalivet emeltek. Innét 
tovább indulván a város legtöbb részeit bejárta nagy örö-
mére a lakosoknak és a diszitő munkásoknak. 

Mindenütt a legnagyobb rend uralkodott. A forradal-
márok ugyan zavart akartak előidézni, és valami harmincz 
nyomorult bérencz e czélra Florenczböl és Nápolyból meg 
is érkezett, hogy bombákat vessenek, szerencsére sikerült a 
rendőrségnek nagy részét elfogni, oly papirok birtokába jut-
ván, melyek ismét földeritik a gonoszok ördögi terveit a 
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pápaság ellen. A romai népség nagy része nem is sejtette a 
fenyegető veszélyt. 

Folyó hó 17-én este felé, úgymint sz. Anicetpápa nap-
ján a szentatya udvara egy részével a vértanú pápa erek-
lyéinek tiszteletére az Altemps palotába sietett, hol azok a 
családi kápolnában őriztetnek. Az Altemps-ek már többé 
nem léteznek. Palotájuk és javaik nagy része Hardouin úrra 
szállottak, ki Altemps lierczegnőt vévén nőül a Galese her-
czegi czimet nyerte. A herczeg felfogván a látogatás nagy 
kitüntetésének jelentőségét, semmit sem kiméit, hogy ennek 
méltóan megfeleljen. Rossi lovag által készitendő felirat 
márványtáblán fogja örökíteni a nap ritka szerencséjét. 

A szentatya számos kihallgatást adott az idegeneknek. 
Húsvét kedden a nyilvános fogadtatás alkalmával d'Azy 
Benedek által átnyújtott feliratra ő szentsége oly meghatóan 
válaszolt, hogy a jelenlevők mélyen megindulva könnyeztek. 

E hó 20-án a laterani basilicában fényes segédlettel 
szent-mise tartatott, hogy az Ur áldása szálljon Napoleon 
császárra és a franczia nemzetre. Tudva van, hogy a Bour-
bon-házból származó fejedelmei Francziaországnak IV-ik 
Henrik óta a laterani egyház kanonokjai közé soroltattak. 
Néhány év előtt I II . Napoleon kívánt e kiváltságban része-
sittetni, mi meg is történt. Emiitett sz. misét Rossi-Vaccari 
colossai érsek in part. tartotta. A zenekart Capucci mester 
vezényelte. A császár képviselője, Francziaország követe 
bársonynyal fedett trónon foglalt helyet, a kanonokok előtt 
részesült a tömjéneztetésben, a békecsókot közvetlenül a 
bibornokok után vette. Di Pietro, Sacconi, Pitra, Bonaparte, 
Antonelli bibornokok, úgyszintén sz. Lajos templomának 
összes papsága részt vettek az ünnepélyen. A Bonaparte 
család tagjai, az ünnepélyre Civitá-Vecchiából érkezett Du-
mont tábornok és táborkara számára külön állványok tar-
tattak fenn. 

PÁRIS. (Le Hir abbé ; vége.) Nem csekély fájdalmat 
okozott a jézustársaságbelieknek a mult században, hogy Vol-
taire az ő növendékük volt. Nem kisebb volt a S. Sulpice-col-
legium fájdalma, látván a X I X . század Voltairjévé válni Re-
nánt, egykori növendékét. A gondviselés tudja, miért engedi e 
csapásokat és mire jók még ezek is. Le Hírt kétszeresen sújtotta 
e csapás. Szerette egykori tanítványát, de rokonszenve nem 
volt azon világi, földi türelem, azon haszontalan meddő kimé-
lettel vegyitve, melyet mainap fájdalom sokan erénynek te-
kintenek a mieink közöl is. Le Hir csak a keresztény szere-
tetet ismerte és gyakorolta. 

Renán — mondá Le Hir egyik értekezésében — a né-
met újításoknak nagyon is hü viszhangjává lőn. Egyszerűen 
az állítás utján indulván meg a tudós Némethonra utal, ha 
bizonyságokat, érveket követelünk. Csakhogy az a tudós 
Németország sem csalhatatlan. Semmibe sem véve a hagyo-
mányt és történelmet, a tanúbizonyságok érveinek helyébe 
kizárólagosan a szöveg megvitatását teszi. . . A természet az 
állatokat is két szemmel látta el a nézésre, a látásra; és az 
itészet, mely elveti a történelmet, csonka, ingadozó itészet, 
mely csak egy szemmel néz, csak egy szárnynyal akar repülni. 

Igen, de Renán azon az uton volt, hogy elveszítse ezen 
egyetlen ép szemet és szárnyat, és más két alvilági szárnya 
ka t kölcsönzött, hogy repüljön magasra és elbukjék. Elhatá-

rozta, hogy átkozza meg Israeli, hogy átkozódjék a próféták, 
sőt még Istenfia szavaival is. Renán Istenfiának magának 
képéből csinált torzalakot. Büszkesége azon felül határt nem 
ismert. Francziaországban a keleti nyelveket, a zsidót csak 
ő vélte tudni, megtagadta a hálátlan tanítvány még mesteré-
nek érdemeit is, midőn a közoktatási ministert felszólította, 
hogy emelje ki a semi nyelvészetet „azon semmiségből, melybe 
sülyedett." Le Hir nem maradt adós, megleczkézte tanítvá-
nyát, amint illett. „Midőn — igy irt — az itészet és philologia 
nevében arról vádol bennünket, hogy semmit sem értünk sz. 
könyveinkből, és ezek felől hamis, hazug dolgokat terjeszt és 
hint el a világban, midőn az evangelium minden lapját elszag-
gatja, midőn mérges fogait beilleszti az Énekek Énekének 
tiszta, szeplőtlen lapjaiba, ha kineveti Bossuet tisztelettel ve-
gyes álmélkodását a Vulgata iránt, ha annyira lealacsonyodik, 
hogy hízelegjen a tömeg hiu érzelmeinek, kolduljon szavaza-
táért, és azt biróvá teszi a hittudomány és történelem legfon-
tosabb kérdéseibon; van-e, lehet-e ekkor még joga arra, hogy 
tőlünk felháborodásunk visszafojtását kívánja ? Visszavervén 
e támadást, mi csak védjük magunkat, nagylelkű küzdelmet 
vivunk azért, mi az emberiség legdrágább, legelidegenithet-
lenebb kincsét képezi, pro aris et focis ; ha ő a philologiából 
paizst vél maga számára alkothatni, mi azt szétzuzandjuk, ha 
támadó fegyvert, mi azt saját kezei között törendjük össze. 
0 fönnen hangoztatja az itészetet, mi ellenébe azt állitandjuk, 
melyet sz. Páltól tanultunk, melynek lényege és legfőbb elve 
nem abban rejlik, hogy higyjük a titkokat, vagy tagadjuk a 
csodákat érvek nélkül, hanem amely igy szól : omnia probate, 
et quod bonum est tenete . . . kötelességem figyelmeztetni a 
sok tisztes és jóakaró, de Isten és a sátán országa között in-
gadozó embert, azon vigyázatlanokat, kiket egy ellenvetés 
elcsábít, egy állítás elragad, egy „talán" (peut-être) meg-
ingat. . . . 

„Az uj evangelium Jézusa oly ellentétes részekből van 
összeállítva, hogy élnie lehetlen. Mert az élet föntartására 
szükséges a testi szervezetben a központ, ami itt hiány-
zik. Aniit én az itt eltorzított alakban látok : egy jó, szeretet-
reméltó alak, de gyenge, szenvedélyes, váltózó jellem, minő a 
nőké és gyermekeké. Távol attól, hogy ily férfiú az emberi 
nemet reformálhatta volna, még Athennek vagy Romának 
egyetlen egy bálványát sem dönthette volna meg. Erejének, 
titkát nem a nála hiányzó ész és szellem fensőbbségébe helye-
zik, hanem az érzelembe, tekintetének, hangjának, alakjának 
kimondhatlan bájába. Kellett tehát, hogy a világot vagy még 
halála előtt megtérítse, vagy erről örökre mondjon le. Mert 
miként adhatta volna át tanítványainak azt, ami nála legsze-
mélyesebb, legközölhetlenebb volt ?" 

Renán egy második könyve csak czáfolata lehetett az 
elsőnek. Megkísérté „Apostolait" „Jézusához" fűzni, nem tu-
dom a holtnak az élökrei minémü delejes működése által. Ez 
volt a páholyok Homérának második éneke. Valóságos ördögi 
delirium! Le Hir Salamon ezen mondatát alkalmazta reá : 
„Amint vétkes az, ki nyilakat és dárdákat vet ki megölésre; 
ugyan olyan azon ember, ki álnoksággal árt barátjának és mi-
kor rajtérik, azt mondja: tréfából cselekedtem." (Példab. 26, 
19.) Le Hir jelzi ellenében a kétszinüség, a guny, és a közöm-
bös személy hármas szerepét. Ha Renán játéka, mint Le Hir 
mondja nem tisztességes, ha az erény attól elfordul, hogy ne 
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lásson, valljon a tudomány fog-e vele kérkedhetni. í téljünk. 
Renán egyetlen forrását „Apostolaira" képezik az evangelium 
utolsó lapjai, az apostolok Cselekedeteinek 12 első fejezete, 
és sz. Pál leveleinek némely töredékei. Kijelenti, hogy nagy 
forrása a csudák foglalatja, mely történeti elbeszélésben helyt 
nem foglalhat. Es imo háromszáz lapnyi történetet ir erre. 
Le Hir bámul és ki nem álmélkodnék vele ? 

Minek, úgymond, háromszáz lapot használni annak át-
alakítására, mit a szent szerzők tiz lapon elmondanak. Három-
száz lap arra, hogy foglalkodtassék a megháborított agyvelő, 
lázas ingerültség, a ragályos delirium szüleményeivel ! Ez 
untató, bárgyú, egyhangú dolog. . . Ime ilyen volt Le Hir 
nemes ingerültségében mint polemicus Renán ellen. 

Emlékezem, hogy egy napon L e Hir-rel a császári 
könyvtárba menvén találkoztunk a Louvre udvarán Renán-
nal. Elpirult de nem köszöntött. A mester egykori tanítvá-
nyának zavartságát mentegeté. Oh bár e zavar, mely nem 
kétlem, sirjánál e nagy férfiúnak megujult, tiszteltté tegye 
előtte azon sziv erényeit, moly őt annyira szerette és azt, mi 
szülője volt ily magasztos erényeknek a — hitet. 

MARSEILLE. A lapok „Maria leányai" czimü nő-egy-
letnek Romábani alakulását jelenték, melynek czélja a botrá-
nyos női viselet és pipere megszüntetése. Erre vonatkozólag 
a toulousi „Semaine religieuse" czimü hetilap egy kitűnő 
keresztény hölgytől közöl levelet, melyből némelyeket át-
veszünk. 

„Nincs estély, hangverseny, lakoma, hol a nőiruházat 
mindinkább növekedő illetlensége nem volna szemlélhető, és 
a szemérem (pudeur) nem tiportatnék lábbal épen a nők által, 
kiknek pedig a szemérem természetes őreiül kellene szolgál-
niok. H a ezen, hogy többet ne mondjunk, hihetetlen divatok 
csak oly körökben volnának feltalálhatók, melyekből a ke-
resztény hagyományok örökre száműzettek, hová csak kétes 
becsületii nők járnak, nem csudálkoznánk. . . De nein, keresz-
tény nőket (!) fényes, megkülönböztetett körökben látunk fel 
alá járni, több mint befejezetlen (incomplet) ruhákban. Ha 
nem csalatkozom, ez az újkori divatok botránya. H a ily lát-
ványt oly nők nyújtanak, kik Istent nem ismerik, őt soha 
nem szerették, ez is sajnálatra méltó, de érthető ; ha azonban 
hölgyek, kik csak imént jöttek az Ur asztalától, hirtelen for-
dulattal mintegy a templomban hagyva tisztaságuk leplét a 
világi gyülekezetekben ezek nélkül jelennek meg, ime ezt 
lehet az Írással méltán nevezni : abominatio desolationis. És 
a mi még fájdalmasabb, még közmegütközést sem szül ily 
magaviselet. Azt hiszem a sajtó kötelme volna tiltakozni ezen, 
nem mondom a hit, hanem az erény apostásiája ellen. Igen, 
kell hogy vége szakadjon e gyalázatnak. Kell, hogy a tisz-
tességes nők ne viseljék azok igáját, kik nem ilyenek, és 
hogy vetélytársnőik botrányos sikere által se inditassanak 
arra, hogy fejeikről és kebleikről le vegyék azon lepelt, mely-
nek mindig ott szükség lenni a szemérem megőrzésére. 

Ha akarják, hogy a jövőben is nagy városainkban le-
gyenek pogány termek . . . legyenek kiváló keresztény vá-
rosainkban keresztény termek is, hol a franczia illem nemes 
és tiszta hagyományai megőriztessenek, hol a divatok szeré-
nyek legyenek, és semmi, miben az erény megütközhetnék, 

és hol a hölgyek egyedül gondolataik emelkedettsége és ér-
zelmeik gyengédsége által tündököljenek. . ." 

Nevezettt hölgy azután czélja elérésésére azon tervet 
ajánlja, hogy bocsáttassanak ki ivek, melyeken egy részről 
ker. hölgyek aláírással kötelezzék magoka t , hogy illetlen 
szabású női öltönyöket (robe decoletée) nem viselendnek; más 
iveken pedig a ker. öltönykészitőnék kötelezzék magokat , 
hogy ily ruhákat nem fognak késziteni. 

„Ha eme megoldás — úgymond — gyakorlati leend, a 
két tábor el leend különitve, egyik oldalon ker. úrhölgyek és 
munkás leányok, a másik oldalon pogányok ; legalább kiki 
fogja tudni, mihez tartsa magát. 

ALGÍR, apr. 6-án. (Az érsek egy ujabb levele az Ín-
ségesek ügyében.) Érseki megyémbeni körutam első részét 
megtettem, és hazatérvén első teendőmnek ismertem hálát 
adni jótevőinknek, és nekik elmondani az inség és ennek 
segélyezési ügye, hogy mint áll. 

Nyomorúságunk nagyobbodik inkább, hogy sem szűn-
nék. Az éhséghez ennek hü követője a typhus ragálya járul t , 
és ez csak az aratással fog véget érni. A ba j az európai tele-
pitvényeseket nem igen sújtja, hanem csak az arabokat, és 
azon önfeláldozó szerzeteseket és nénikéket, kik velők foly-
tonosan érintkeznek. Páli Vincze leányai közöl öten, a jó 
pásztorról és a tanításról nevezett szüzek közöl egy-egy, 
végre egy jézustársaságabeli testvér lettek hősies önfeláldo-
zásuk áldozatai, és többen most fekszenek betegen. 

Ez távol attól, hogy lehangol ja a többiek buzgalmát, 
még inkább bátorságot önt beléjök. Az ember-fölötti bátor-
ság, az önmegtagadás és szigor ezen öröme lelkem mélyéig 
meghat engem, és arról győz meg, hogy a hit és szeretet e 
kedves áldozatai, az Isten irgalmát nekünk megszerzendő 
nagy áldozat drága illatát képezik. 

Boldogok volnánk, ha e nagy áron megszerezhetnők 
e népnek azt, mi egyedül teheti szerencséssé, értem az igaz 
hit világát és erényeit, melyek ezen elesett fajban az erkölcsi 
felelősség és a kötelem érzetét egyedül kelthetik föl. Addig 
is meg kell elégednem, hogy azon egyetlen nyelven szóljak 
hozzájuk, melyet megértenek, a szeretet nyelvét, és önök 
azok, hazám püspökei, Francziaország keresztényei azok, 
kik ezt nekem lehetővé teszik. 

Ujabb segélyt küldöttem Orleansville, Aumale, Be-
ghan, Medea, Milianah és a ténesi kerületbe, hol 29 nap alatt 
1500 ember halt meg. Algírban magában 2000 benszíilöttnél 
többet táplálunk, itt mindent a magán jótékonyságnak kell 
fedezni, miután az állam által megszavazott két millió f rank 
a többi tartományokban osztatik szét. Én nem panaszkodom 
e fölött, az eredmény ker. szempontból annál inkább leend 
vigasztaló, az arabok mélyen levén meghatva a ker. szex-etet 
csodás nyilvánulásai által. Csak imént volt nálam egy algiri 
max-abut kijelenteni, miszerént hitsorsosai egy népes gyüle-
kezetében közima mondatott oly czélból, hogy Isten jutal-
mazzon meg bennünket jótéteményeinkért. Hái-om nap előtt 
egy muhamedanus fiát hozta el hozzám, kérvén, vegyem őt 
fel neveldémbe, hogy legyen keresztény. 

De legtöbbet e tekintetben, t. i. a jövőben eszközölhető 
nagymérvű megtérésekre nézve, az árvaintézettöl várok. A 
fölvett gyermekek száma az ezeret fölülmúlja, és nekem 
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ezért az intézetnek tartós szervezetéről kelle gondoskodnom. 
E czélból kiváló egyházi és világi férfiakból álló bizottmányt 
alakitottam, melynek tagjai : helynököm a lazaristák algiri 
főnöke, a főegyház lelkésze, továbbá az ismert D'Arc, és de 
Baudicour urak. Egyértelmüleg e bizottmánynyal jónak lát-
tuk két külön épületben helyezni el az árvákat, az egyik-
ben a 6 éven fölüli fiuk clt j <\j másikban a leányokat, és a 6 
éven aluli fiukat. Az első a keresztény iskola-testvérek gond-
jára bízatott, a gyermekek itt földmüvelésre és hasznos mes-
terségekre is oktattatnak számszerint mintegy 500. A leány-
kák az egészen kicsiny fiukkal a tanitásról nevezett szüzek 
gondjára bízatnak. Ezek szintén mezei, falusi munkákra 
fognak taníttatni, nem akarnék semmi áron városi munká-
sokat belölök képezni, azon majdnem elmellőzhetlen veszé-
lyek miatt, melyek ily helyzetben számukra erednének. 

Ime ez tervünk, melynek sikerére számitok. Ha a ke-
resztény európaiak segélyével, könyöradományaival a meg-
kezdett müvet folytathatjuk, néhány év múlván hasznos 
munkások, és mondjuk ki : keresztény arabok neveldéjével 
birandunk. Ez kezdete leend a nagyszerű átalakulásnak, e 
nép újjászületésének, azon assimiliationak, melyet eddig hiá-
ban kisértettek meg, mivel a c o r a n n a l keresték, a corán 
mellett pedig az arab ezer év múlván is ugyanaz leend, 
ami ma. 

Ami a fiukról áll, áll a leányokról is. A férfi, bizonyos 
kort elérvén, itt némi vallási oktatást nyert a muhamedánok-
nál, a nő soha sem. Semmi sem könnyebb, mint ezek által a 
keresztény eszméket, elveket elfogadtatni, ha környezetének 
befolyása alól fölszabadittatik. Mindazok, kik eddig néni-
kéinknél befogadtattak, alig két három hónap múlván kije-
lentették, hogy keresztényekké akarnak lenni. 

Velem együtt többen épen azért üdvösnek vélnék oly 
intézet létesítését, melybe a férjeiktől elhagyatott nők gyer-
mekeikkel együtt befogadtatnának. Közép számítás szerónt 
a musulmannok minden hat évben egyszer bocsátják el ne-
jeiket, és igy évenkint a nők hatod része űzetik el gyerme-
keikkel együtt. Ezeknek nem marad más ut nyitva, mind 
vagy a koldulásé, vagy a bűné. Ha e szegény nőknek men-
helyet nyithatnánk, mennyi bünt akadályozhatnánk, mily sok 
jót eszközölhetnénk ? 

Mindezt nem tehetem a franczia-honi katholikusok se-
gélye nélkül. Ezer árva eltartására legalább 200,000 frank 
szükséges. Meggondolatlannak nevezhetnek, de bizom Isten 
jóságában, ki el nem hagyand, püspöktársaimban, és kath. 
honfiainkban, és minek nem hirdetném, én szegény megyém 
ép oly bátor mint önfeláldozó papjaimban hatalmas támasz-
szal birok. Lelkesedéssel vállalkoztak könyöradományok 
szedésére, és elmentek — közöttük 70 évet meghaladott öre-
gek is — a tengeren tul az egyesült államokba, az Antillák-
ra, Canadába, Angolhonba a keresztény szeretet e hadjáratát 
megínditandók. 

Ezek minden szavaknál ékesebben szóló tények. Re-
ménylom, hogy szegénységem küldöttei szivélyes fogadtatás-
ra találandnak, és lia a franczia sajtó utján közzétett e soraim 
más nemzetteli hitsorsosaink szemei elé kerülnek, bátorko-
dom kérni őket, részesitsék tiszteletben és jóakaratban sze-
rencsétlen algiri egyházam képviselőit. Algir apr. 6. Ká-
roly érsek. 

Utóirat apr. 7-én. Újra felnyitom tegnapról kelt levele-
met, hogy egy valóban borzasztó tényt ismertessek meg, mely-
nek színhelye szegény megyém volt, és melyből megítélhetni 
benszülötteink anyagi és erkölcsi helyzetét. 

Két nappal ezelőtt árvaházamban egy 10 éves leányka 
és egy 5 éves fiu Ténes-ből jelentkeztek, kiket az odavaló 
plébános küldött, kérvén, hogy magam győződjem meg szo-
morú történetükről. 

A fiatal leány a következőket vállá. Anyja RequesaBeni 
el Hadj Abdallah, atyja Ali-ben Ivuider egy török moschea 
őrei valának. Most az inség napjaiban egészen tönkre jutot-
tak. A tél kezdetétől fogva csak füvet ettek. Egy napon meg-
támadtak egy idegent, kövekkel agyonütötték, testét felvag-
dalták, húsát megsózták és elrejtették. Elfogyván a hus ismét 
egyet, és folytatólag összesen öt embert ettek meg. Idegen 
nem jelentkezvén többé egy rokonukat, végre egyet saját 
gyermekeik közöl emésztettek fel. A szegény Zorah, ki ne-
kem ezeket elmondá, már kiszemeltetett áldozatul, megszö-
kött. Kiáltott , a hatóság most figyelmeztetvén, elfogta a 
bűnösöket. 

Fájdalom a lapok tudósításai szerént e tény nem áll 
magánosan, mi tekintve e fajnál minden erkölcsi érzet hiá-
nyát, ily körülmények között megmagyarázható. Mi a tanú-
ság ebből ? Az, hogy minden áron ki kell e népet emelni óri-
ási sülyedéséböl. Francziaország vigye meg neki az evangé-
liumot, vagy űzze messze a polgáriasult világ határain tul a 
vadonba. Károly érsek. 

(Az érsek által jelzett czélokra szánt adományok elfo-
gadtatnak Párisban, vagy küldendők ily czim alatt : Secreta-
riat de 1' Oeuvre des ecoles d 'Orient , rue du Regard. 12. 
Paris.) 

IRODALOM. 
„ L e S y m b o l i s m e " par msgr L a n d r i o t . — „ E t u d e s 

s u r l e S y m b o l i s m e d e l à n a t u r e " par msgr de la 
B o u i l l e r i e . 

A teremtés nagyszerű látványa arra nézve, ki azt föl 
tudja fogni, a lélek előtt két igazságot leplez föl, tudnillik: 
az isteni terv egységét és az isteni gondolatot, mely ezen 
tervben nyilatkozik. E két dolog teljesen viszonylagos és 
egyik föltételezi a másikat. Mert ha Isten, ki csak egy, visz-
szatükrözödik a mindenségben, szükségkép reá nyomta egy-
ségével is jellegét. Ezen egység, mely nem zárja ki a három-
ságát az isteni lényegben a személyeknek, szövetkezik a vi-
lágban is a nézletek különféleségével, és végtére minden 
bámulandó összhangzatba olvad át, hasonlóba ahhoz, mely 
az emberi testben szemlélhető, melynek nagyszámú tagjai 
és szervei semmikép sem gátolják az irányzat és élet egysé-
gét. A profan régiség ekkép tekintette e világot és azért 
k o s m o s vagyis r e n d névvel jeleié. 

A világ tehát nem valami heterogen részekből álló 
gyülemény, melyek csak mesterséges kötelékkel vágynák 
egymáshoz fűzve. Mindazon lények, melyekből áll, foglal-
janak el bármily fokot a teremtés lépcsőzetében, egymással 
a legbensőbb viszonyban vannak, mely nemcsak a közös 
származásból vagy közös végczélből származik, hanem any-
nyiban is, hogy, habár különfélekép, ugyanazon egy goudo-
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latot tükrözik vissza vagyis mivel mindnyájan az ugyanegy 
isteni Ige változatos echojának, visszhangjának tekinthetők. 

Igen is, mindaz, mi ezen universumban van, ugyanazon 
egy nyelvet hangoztatja, mert az isteni Ige nem hazudtol-
ha t j a meg magát, és ha ő beszélt hozzánk először az ész 
által, mely megvilágit minden e vi lágra jövő embert, azután 
pedig a kinyilatkoztatás által, melynek kincseit korról korra 
meghozta nekünk Mózes, a próféták, végre Krisztus : hason-
lókép mondhatjuk, hogy ő hallatja magá t a természet orga-
numa által is, melynek tanítása csak a többi tanitmány meg-
erősítésére szolgálhat. 

A természet ezen nyelve, teljes összegében véve, min-
denkire nézve érthető. Föltárja előttünk az első oknak létét, 
létét egy tereintő, föntartó Istennek, kinek bölcsesége és jó-
sága a mindenség müveiből ragyog ki. Ebből magyarázható 
k i sz. Pál felelete, melyben keserű szemrehányást tesz a po-
gány bölcseknek, hogy félreismerték a teremtőt, kinek mü-
veit eléggé tanulmányozhatták volna. Azonban eltekintve 
ezen általános tanítástól, mely szemeink előtt elvonul, e min-
denségnek összege, a különféle lények, melyekből az áll, 
bármely osztályhoz tartozzanak különben, az állatok, növé-
nyek, ásványok, részletes tanítást is nyúj tanak oly módon, 
hogy ha a világ isteni kézzel irt könyvnek mondható, annak 
mindegyik része az alphabet egyes betűje gyanánt tekint-
hető. Továbbá, valamint a keleti irás némely rendszerében 
ugyanazon egy jel különfélekép magyarázható, szintúgy 
ugyanazon tárgyak, melyek bennünket környeznek, a kü-
lönböző körülmények szerént különféle jelentést öltenek ma-
gokra . 1-k. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi vár délkeleti fokának belsejében egy, 

sz. István király korabeli kápolna rejl ik, mely a törökök ural-
ma alatt mecsetül használtatván, később elhagyatottságában 
türetet t ; a régi szent emlékeket is érdomök szerént méltá-
nyolni tudó herczegprimás által azonban most szemügyre 
vétetvén elhatározta , hogy sz. Is tván szülőföldjének ezen 
ereklyeszorü emlékét eredeti styljében helyreállitandja ; a ter-
vezéssel Lippert építész már meg is bízatott. (E. K. ) 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excája april 26-án szen-
telte be a kalocsai zárdaszüzek templomában ama finom ízlés-
sel készített keresztet, melyet a zárda szent buzgalmu lakói 
a hozzájok járó hivek áldozatfillérein emeltek ; valamint föl-
avat ta az u j kath. óvodának apró padocskákkal, természet-
ra jz i és egyéb képekkel, játékeszközökkel fölszerelt tágas 
termét is. (I. T.) 

— Hire jár t , hogy valaki hazánkban toborzani akart 
volna a pápai sereg számára. A belügyminister demontirozta 
e hírt, és rágalomnak nyilvánította, mintha ő erre engedélyt 
is adott volna, sőt kinyilatkoztatta, hogy sohasem fogná meg-
engedni bármely külországi fejedelem számára a toborzást. 
— Őseink egykor rimánkodtak a pápa segélyeért és köszö-
nettel fogadták a szentszéknek mindenkor nagylelkű segélye-
zését; ne adja az ég, hogy hazánk ismét ahhoz hasonló siral-
mas állapotra jusson, de meg vagyunk győződve, a szentszék 
ekkor is tudná feledni a mostani ivadék hálátlanságát, és 

nagylelkűséggel torolná meg a honatyáknak talán tulbizako-
dásból származott megfeledkezését. A pápa által őrzött hit 
szava egykor egész Európát mozgásba hozta az Üdvözítő 
sírjáért ; e szó minden agyarkodás mellett ismét érvényesít-
heti hatalmát és látszólagos aléltságának daczára is még sok 
szolgálatot tehet majd az oly sokféle változás alá vetett tá r -
sadalmaknak. 

— Münchenben ki van téve a megholt wűrtenbergi ki-
rá lynak képcsarnoka és el fog árvereztetni. A mostani k i rá ly 
nem akarta palotájában megtűrni e képeket, mert szemérem-
sértő alakok; a volt fejedelem a művészet kedveért i lyesekre 
is sokat áldozott, fia azonban jobb Ízléssel bír és hasznosabbra 
is t ud j a fordítani pénzét. 

— A Turinban őrzött és Humbert kir . herczeg nőszü-
lésének alkalmából köztiszteletre kitett sz. gyolcs az a j ta tos-
kodók oly számának örvendett, hogy a tiszteleti időt meg 
kelle hosszabbítani. Maga a király is csókkal illette a sz. 
ereklyét az érsektől kér t engedelem után. Clotilde herczeg-
asszony drága bársony-teritőt ajándékozott a sindon diszeï 
betalcarására. 

— A müncheni egyetem 400 évfordulati ünnepét fogja 
megülni. Az egyetem történetének megírásával P r a n t l 
nyilvános tanár és P i c h 1er magántanár lőnek megbizva. 
Mivel a hittani kar ezen ügyben meg sem lett kérdezve, 
pedig mint ilyennek igen érdekében fekszik azon irónak 
megválasztása, ki a kitünőleg kath. egyetemnek ily ünne-
pélyes alkalomra szánt történelmét szerkesztendi, a nevezet t 
urak pedig épen nem bir ják e tekintetben a hittani kai-
bizalmát, ez tiltakozást nyújtott be ily eljárás ellen, melyet 
mindannyian aláirtak, kivéve — Döllingert ! 

— Robert Lowe, angol parlamenti tag, az irhoni állam-
egyház ellen szónokolván annak tarhatlanságát leginkább 
azzal vitatta be, hogy Irland összes lakosságának 78 százaléka 
katholikus, és csak 12 százalék protestáns, és hogy azon ma-
joritás, mely semmi államsegélyben nem részesül, a legszegé-
nyebb, k ik pedig mindennel segittetnek, a leggazdagabbak. 
É lénk helyeslés közt szólván, végre Gladstonra mutatva, 
mondá : „Az óra ütött és itt van az arató, hogy letarolja azon 
idegen növényt, mely természet-ellenes talajon lankadozva 
a terméketlenség átkával volt terhelve. Irtsátok ki, miért 
sorvasztja e föld erejét !" 

— A velenczei területen 5 áldozár lett elitélve ; egyik 
Yicencaban 100 fr. birságra és hat heti fogságra, mivel azok 
ellen szónokolt, k ik az egyházi jószágokat megvásárolják ; 
hárman Bellunoban 300 fr. birságra és 3 hónapi fogságra, 
mivel megtagadták az absolutiot az egyházi javak vásárlói-
tól ; az 5-ik Veronában 100 fr. birságra és 1 havi börtönre, 
mivel nem oldozott föl néhány leányzót, kiknek megtiltotta, 
hogy részt vegyenek bizonyos tánczvigalomban, melynek 
veszélyességét reájok nézve jól tudta. Az elitélt áldozárok 
nyugodtan fogadták az elitéltetést, a bírák pedig megmutat-
ták, mily jól értik nagy Cavour-juknak jelmondatát : szabad 
egyház a szabad államban ! 

— A történelmi acadomia Madridban Döllingert, Hane-
berget, Gams Pius atyát és Hefolét tagjaiul választotta meg. 
Döllinger Spanyolországban is jól ismert egyéb müvein kivül 
leginkább „Beiträgen zur politischen, kirchlichen und Cultur-
geschichte der sechs letzten Jahrhunderte" czimü munká ja 
által vívta ki ezen kitüntetést ; Hefele „Ximenes" czimü mü-
ve által lőn hiressé Spanyolországban; Hanoberg „Gesehichte 
der biblischen Offenbarung" könyve tankönyvül használ tat ik 
az ottani papnöveldékben é3 Re^án elleni müve is spanyolra 
lőnfoi'ditva ; Gamsnakpedig „Kirchengeschichte von Spanien" 
czimü müvéből már két kötet jelent meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgőczy és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 
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RELIGIO. 
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Pesten, május 9-én. 3 7 . I. Félév. 1868. 

TARTALOM : A Kalauz. — A független morál. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A Kalauz. (1613.) 
(Vége.) \ 

A szentség jellegével sera dicsekedik az ujitók 
gyülekezete. Ennek egy tagja sem volt szent, tani-
tása kétségbeesésre és testi szabadosságra vezet ; az 
u j tanok követó'inél a szentség külső' cselekedetei 
nem találtatnak ; tanitását semmiféle csudák nem 
erősitik. Egyetemesnek sem mondható bármelyike 
az u j gyülekezeteknek. „Az igaz Ecclesia sem a sze-
lektől le nem döntetik, sem a haboktól el nem ragad-
tatik, sem a háborúságoktól földre nem csöpültetik, 
sem a pokol kapujának erejétől meg nem győzetik, 
hanem annak minden bajvivásokban győzedelmes-
nek kell lenni, minden időben meg kell állhatatosan 
maradni. Nyilván vagyon pedig, hogy csak egy 
sincs a mostani u j tanítások között, mely minden 
időkben megmaradóit volna." Végre a Luther és 
Kálvin vallása nem az apostolok munkálkodása által 
terjedett el, nem birt az apostolok idejétől kezdve 
lelki pásztorokkal, lelki pásztorai nem birnak isteni 
küldetéssel, tanitása ellenkezik az apostolok tanitá-
sával. Ellenben a katholika egyház bir az igaz egy-
ház minden jegyeivel. És „oly lehetetlen a Római 
Ecclesiának ennyi sok jelenségekkel bizonyitott igaz-
ságában megcsalatkozni, mily lehetetlen, hogy Isten 
megcsaljon bennünket; mivel isteni hatalomból szár-
mazott jelekkel és minden teremtett okosság vezér-
lése fölött való gondviseléssel tette Isten hitelessé 
a Római Ecclesia igazságát." Ha valamely megtérni 
vágyó pogány embert egy lutheránus és kálvinista 
a maga részére akarná vonni, és mind a kettő hir-
detné, hogy Luther és Kálvin kezdették a szent irást 
igaz értelmében hirdetni, s hogy azok tanításának 
egyedüli bizonysága a szent irás. „Ezeket lia barom 
módra nem akarná hinni a pogány ember, tovább 
menne és azt kérdené: mint menjen ő annak végére, 

hogy a kalvinista vagy lutherista hit foglaltatik a 
szent Írásban? Mindenik arra azt felelné, világos do-
log, hogy a szent irás az ő tanitását hagyja helyben 
nem a más pártot. Vájjon, ha esze volna annak a 
pogánynak, nem azt mondaná-e : eszesek ! ha oly 
világos mindenitek tanitása, mint a verőfény, miért 
nem tudtok megalkudni? miért versengetek? Ha 
egyitek csak ú g y bizonyitja, hogy ő nála maradott 
az apostoli igazság, mint másiktok; nincs nagyobb 
okom, hogy egyitekhez hajoljak inkább, hogy 
sem másiktokhoz, azaz eszesen egyiktek mellé sem 
állhatok." 

Az egyháznak látható feje a pápa. Ezt az u j 
tanitók Antikrisztusnak szokták szidalmazni. „Szö-
kött szolga jót nem mond uráról ; és a ki pártot 
lityit fejedelme ellen, gyalázatos névvel, tyrannus-
nak hivja öt. Nem csuda tehát, ha a római pápa 
ellen kigyót, békát okádnak a szakadás szerző tani-
tók." A pápát az egyház fejének, egyetemes püspök-
nek mondották a szent atyák, hitték a keresztény 
hivek. Közönséges gyülekezet nem tartatliatik a 
pápa jóváhagyása és részvéte nélkül. A pápa min-
den időkben az összes keresztények birájának elis-
n.ertetett ; mert Krisztus Péterre bizta az egész 
kizdő Anyaszentegyház vezetését. Sz. Péter hatalma 
utódaira átszállott. Es a római pápák szent Péter -
ntk utódai. Ezért a római pápát nem lehet Antikrisz-
tuinak mondani. Ellenben valószínűbb, hogy az 
„Altikrisztus Hopmesteri Luther és Kalvinus." 

„A váradi kalvinista prédikátor, Újfalvi Imre, 
nencsak a prédikáló székből nyilván kiáltotta, liá-
nén egynehány zsinatban erősen vitatta: hogy a 
Dóreczenben lakó kalvinista superattendens Anti-
krjztus. Azért halálos sententiája után sok ideig 
saiyarú fogságban gyötrődék. Tanitását egyéb bi-
zoyságok között, azzal erősítette, hogy az apostolok 
egyenlők voltak hatalmukban, egyiknek fölsőbb-
sé.e, birodalma nem volt másikon. Azért Luther a 
pipát Antikrisztusnak nevezte, mivel magának fő-
lelb való hatalmat, biróságot, uralkodást tulaj doni-
tot : a debreczeni attendenst ugyanezen okból Anti-
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krisztusnak mondhatjuk. Mert az ő szolga társainak 
nyakára akar ülni, azokat fogsággal és egyéb liatal-
maskodásokkal sanyargatja." Ezen esemény vezet a 
gondolatra, hogy az u j tanitók az Antikrisztus elöl-
járói. „Azokat igazán mondhatjuk Antikrisztus elöl-
járóinak, kik utat csinálnak neki, az embereket ké-
szitgetvén befogatására . . .Luther és Kalvinus az ő 
nyomdokaikba lépő pásztorokkal egyetemben elkez-
dették immár, a mit az Antikrisztusnak véghez kell 
vinni és mind tanitásban, mind erkölcsben erősen 
készitik az embereket az Antikrisztus iskolájához." 
Ez kitűnik az Antikrisztus tetteinek és tanainak a 
Luther és Kálvin tetteivel és tanaival való egybe-
vetéséből. Az Antikrisztus elszakasztja az embereket 
Krisztustól, erre széles utat nyitnak az ujitók. Az Anti-
krisztust bűn emberének nevezi a szent irás. „Bizony 
soha az Antikrisztus sem találhat erősebb eszközt a 
jó igyekezetek elfogyatására, mint ha azt tanitja, a 
mit a versengők : tudniillik, hogy a mi jó cselekcde-
tink olyanok Isten előtt, mint . . . az undokságok, 
bűnök, kárhozatraméltó latorságok." Az Antikrisz-
tus buja és fajtalan lesz; ilyenek voltak az „Anti-
krisztus Evangélistái" Luther, Kálvin, Beza. Az An-
tikrisztus fölfuvalkodott lesz, káromlásokkal fcgja 
g y a l á z n i I s t en t , h a z u g s á g o k k a l t e r jesz ten i ha ta ln iá t , 
kegyetlenül fogja üldözni az egyházat, hamis csudá-
kat fog koholni. Mindezen jellemvonások föltalálha-
tók az u j tanok apostolaiban. 

A kath. egyház tanitásai közül egyik legfonto-
sabb, s épen ezért a leghevesebb támadásoknak van 
kitéve az, mely az oltári szentségről szól. A kath. 
fölfogás szerint Krisztus teste valósággal jelen vau 
az oltári szentségben, annak használatán kivül is 
De hamis az ubiquisták azon állitása, hogy Kriszti« 
teste mindenütt jelen van. Az oltári szentségben i 
kenyér és bor transubstantiatio által válik Kriszta 
testévé és vérévé. Krisztus példája mindazáltal nen 
kötelez minket az oltári szentségnek két szin alati 
vételére; ennek szükségessége nem is mutatható ri 
a szent Írásból; elég tehát azt egy szin alatt venii. 
E s habár a régi egyházban az oltári szentséget k t 
szin alatt szolgáltatták ki, az egyházat később foi-
tos okok birták ezen szokás megváltoztatására s z 
egy szin alatti áldozás behozatalára. A mise áldozi, 
és pedig igazi áldozat, mint ez az oltári szentség eb' 
rendeléséből, a Melchizedekkel való összehasonlitá-
ból, a régi próphéták jövendöléséből, az egyház k-
lönböző intézményeiből, az ész szavából és a szet 
atyák tanúságából kitűnik. 

A controversiákban továbbá nagy szerepet já 

szik az egyháznak tanitása az igazulásról és az em-
beri akarat szabadságáról. „Krisztus urunkat két 
lator közé feszitették. Az ő igaz tanitása is két szél-
hámos tévelygések között szorongattatik." Pelagius 
igen sokat tulajdonított a szabad akaratnak, Luther 
és Kálvin megsemmisítik azt. Az egyház hirdeti, 
hogy az első emberpár esése után is szabad akarat ja 
van az embernek ; és sem erőszakkal, sem kényte-
lenséggel nem vezettetik a jóra, vagy gonoszra, ha-
nem szabad választása van a kettő között. „Ama 
hegyes elméjű bölcs Scotus azt irja : hogy pálcza alá 
kell fogni a ki ezt tagadja és mindaddig verni, mig 
azt nem mondja, hogy lia akarjuk, megszűnhetünk 
a veréstől. Es ha panaszolkodik, mentségünk lehet 
előtte: mert egyebet nem művelhetünk." De ezen 
szabad akarattal nem ellenkezik, hogy az ember 
magára hagyatva nem elégséges az üdvösségre, jó 
cselekedetekre, hanem erre Istennek serkentő, ösz-
tönöző, segitő malasztja kívántatik ; hogy Isten kész 
minket segitő malasztjával mindig támogatni ; hogy 
végre a gonosz és a jó egyaránt szabad akara tunk 
cselekvésének eredménye; ezen isteni malaszt segít-
ségével az ember megtarthatja a törvényeket. Az 
ujitók ellenben vitatják, hogy az isteni törvények 
teljesitése lehetetlen. „Akarnám érteni az újítóktól, 
melyik parancsolatot nem tarthatják meg? azt e, 
hogy hamisan ne esküdjenek ? hogy ne paráználkod-
janak ? Lássák, hol marad tisztességünk, ha fejükre 
azt kiáltják, hogy ők feleségestől, gyermekestől ezt 
meg nem tarthatják." Ha csak némely parancsola-
tok lehetetlenek, úgymint a vágyódásról és kívánás-
ról adatott tilalom, mutassák meg, hol tanitja a sz. 
irás, hogy kétféle törvények vannak: lehetetlenek 
és lehetségesek? hol választja el a szent irás, me-
lyik törvény lehetséges, melyik nem? 

Az ember jó cselekedeteivel nem képes igazolá-
sát kiérdemelni; hanem Krisztus érdemeitől kell 
várnia igazolását. Mindazáltal a jó cselekedetek elő-
készületül szolgálnak ezen igazoláshoz. Az igazolás-
ban az ember bűnei eltöröltetnek, az ember lelke isteni 
ajándékokkal szenteltetik meg. A megnyert igazolás-
nak három tulajdonsága van : hogy az igazság nö-
vekedhetik bennünk ; bűnei által elvesztheti azt az 
ember ; és Isten különös kijelentése nélkül senki e 
földön nem lehet bizonyos arról, hogy megigazolt. 

A ki halálos bűnben meghal, mindjárt pokolra 
vettetik. Midőn pedig az ember bűnei megbocsáttat-
nak, az örök kárhozat veszélyei közöl megszabadul 
ugyan, de igen gyakran fönmaradnak a bűn ideig-
lenes büntetései. Ezen büntetéseket az igaz emberek 



jó cselekedetek által mind maguk, mind mások ja-
vára enyhíthetik. Ezt czélozzák a bucsuk is. A pur-
gatóriumba ezek után azok jönnek, kik noha bűneik-
től megtisztultak és Isten előtt kedves állapotba 
jutottak, de elkövetett bűneikért még nem tettek 
eleget. I ly purgatóriumnak létét igazolják a megbo-
csátott bűnök után fönmaradott büntetések ; a halot-
takért való imádságok, alamizsnák és szenvedések 
hasznos volta; a szent irás azon helyei, melyekből 
tudjuk, hogy a más világon némely lelkek ideigle-
nes fogságban és szenvedésben vannak; végre az 
egyház folytonos és következetes tanítása. 

Ez a Kalauznak tartalma, a mint érdekes füg-
gelékekkel ') 1613 elején I s t v á n f y Miklós k. főaj-
tónálló- és D r a s k o v i c s János tárnokmesternek 
ajánlva 2), díszesen kiállítva 3), első kiadásban megje-
lent4). További kiadásai 1623-ban5), és 1637-ben6), 
valamint Pázmány halála után több izben 7) eszkö-
zöltettek. Ezen utóbbi kiadások értékét javítások és 
bővítések által még inkább emelni igyekezett8). 

„Pázmány ebben a könyvben — írja a kálvi-
nista Bód Péter — minden ékesszólásinak és elmés 
találmányinak vastag folyaniatját kiöntötte az ellen-
kező vallásúak ellen." 9) És valóban a „Kalauz" által 
tette föl irodalmi tevékenységére a koronát. Azon 
szorgalom, melylyel az egyes kérdéseket földolgozza ; 
az ügyesség, melylyel azokat benső szerves összefüg-
gésbe hozza, egyaránt figyelemreméltó. Ervelését, 
bizonyságait következtetések alakjában formulázza, 
mi azoknak meggyőző erejét fokozza. De nemcsak 

J) Ezen első kiadáshoz mellékelve van : „Egy tudakozó 
Prédikátor nevével Íratott öt levél" ; 56 lap. Es a „Logi 
Alogi", 70 lap. Végre „Appendix in qua Anonymi Sycophan-
tae glomeratae eriminationes, infabre commissae fabellae in 
Pontifieem Maximum . . . iugulantur." 8 lap. 

2) Az ajánló levelet ezen két főúrhoz „viris magnis, 
viris illustribus" Pozsonyból „cal. februarii 1613" intézi; és 
ezen levélben azoknak a katholika vallás körüli érdemeiket 
diesöiti. 

3) Különösen a czimlap csinos. Fönt a „Patrona Hun-
gáriáé", lent a magyar czimer ; jobbra sz. István és sz. Imre, 
balra -sz. László és sz. Erzsébet képei díszlenek. 

4) Nyomatták Pozsonyban. 816 folio lap. 
5) Szintén Pozsonyban. 1066 folio lap. 
(1) Ugyancsak Pozsonyban. 1073 folio lap. 
') Így 1766-ban Nagyszombatban; Ambrosowszky Mi-

hály egri kanonok pedig 1760-ban Egerben a Kalauzt kivo-
natban adta ki. 

8) Az utóbbi kiadásokban a tizennegyedik könyvhöz 
járul a 15-ik, melyben „az újítóknak három gyalázatos szi-
dalmazási megrontatnak." Uj függelékekkel is birnak. 

9) 218. lap. 

ezen alaki előnyök árulják el az irónak bölcsészeti 
képzettségét: hittudományi fejtegetéseiben a törté-
neti elem mellett mindenkor kellő érvényességet tu-
lajdonit az ész tekintélyének. A demonstratió köz-
vetlen értékét emeli a morális hatás, melyet a munka 
czéloz. Nem egyedül a kath. vallás igazságáról meg-
győzni kivánja olvasóit, hanem szent lelkesedést is 
önt sziveikbe. Kalauzot nyújtott mindazoknak, kik 
az igazságot keresték, s őszintén óhajtottak kibon-
takozni az eretnek tanok, vagy az erkölcstelenség 
tévelyeiből. 

A független morál. 
(Folyt.) 

A morál, mint látók, nem lehet független a keresz-
ténységtől, mert ezen hitben rakta le Isten kincsét mindazon 
dogmatikai és erkölcsi, elméleti és gyakorlati igazságoknak, 
melyek az emberiség üdvére szükségesek, és az egyház az, 
melyre ezen kincsnek megőrizését bizta; továbbá, mert a 
keresztény, és nem a rationalisticus morál az, mely megpol-
gárositotta Európát, kivivta nemesebb fölényét, a dolgok 
pedig leginkább azon princípium által tartatnak fön, mely 
azokat szülte ; végre, mert az uj iskola képtelen sikerrel 
morált alapítani, másokat arra oktatni és ekkép a keresz-
ténységet fölöslegessé tenni. 

Van azonban ezen iskolának még egy más gyökeres 
sokkal molyebb hibája. Ugyanis nemcsak azt tanitja, 

logy a morál független a kinyilatkoztatott vallástól, hanem 
azt vitatja, hogy az független még a természeti, söt minden 
vallástól, elméleti tantól, független magától az Istentől is, 
ki erre nézve éjjen nem szükséges. Végképen nélkülözhet-
jük mindezt, és számüznünk kell az erkölcsi világból szint-
úgy, mint számüztiik az anyagiból. Nélkülözhetjük minden-
ben és mindenütt az Istent és tartsa megtiszteltetésnek, ha 
nég megengedjük létezését ; teljesen rendezhetjük magunkat, 
nintha ö nem is volna. 

Ily tannak gyökeres megdöntésére szükséges kimu-
tatni, hogy Isten a morálnak egyedüli forrása, hogy ez nála 
relkül lehetetlen, és hogy logikailag számba kell őt is ven-
nink. 

Mi a morál ? Volt idő, midőn a dolgok fogalmát akkor 
htározták meg, midőn azt már jól megvizsgálták ; ma, midőn 
n.nden valódi philosophia majdnem megszűnt, ez is megvál-
teott, és megelégesznek határozatlan, ingadozó ismertetés-
sl, mely minden logikai biztosságot, alapot nélkülözvén, 
txvetlenül hamis következtetésekre vezet. Határozzuk meg 
thát mindenek előtt a morálitás fogalmát tisztán és világo-
sin ; és o végből szükséges egy kissé elemezni, mi az erkölcsi 
íny V hogy ekkép alkatrészei kitűnjenek. 

Az akarat minden tényének meg van a maga benső, 
gyszólván, elsőd jósága, mely metaphysicai jóságának ne-
ezhető. Midőn az ember igy szól önmagához : akarok ; ezen 
jny bizonyos foka a lénynek, és e lény jó, jobb minden-
ietre mint annak tagadása. De ez még nem a morális jóság, 

nem az, mit mi keresünk. A gonosznak tette, ki az arany-
37* 
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nyal terhelt utasnak élete után tör, szintén egy foka a lény-
nek. Az erkölcsi jó nem fekszik egyedül a tárgya- és vég-
czéljától elszigetelt külső tettben; és igy az akarat műkö-
dése két alkatrészből áll, tudnillik az alanyból, mely akar, 
és a tárgyból, mely felé az akarat hajlik. Mivel tehát a mo-
ralitás nem rejlik az elszigetelt tényben, okvetlenül e máso-
dikban kell rejlenie, tudnillik a tárgyban, a végczélban, 
melyre irányul. Ha én mondom : akarok ; de nem határozom 
meg a tárgyat, az akarat ily működése semmi morálitással 
sem bir, úgyszólván, sem jó, sem rossz ; de ha azt mondom : 
akarom imádni az Istent, ezen tett jó, és jósága a tárgyból 
származik ; ha azt mondom : ezen embert meg akarom ölni, 
ez rossz működése az akaratnak, és rosszasága szintén a 
tárgytól vagy a végczéltól függ. 

Ekkép általában szólva, erkölcsileg jó tény az, mely-
bon megvan a morális egyenesség, mely ismét nem egyéb, 
mint a ténynek jó czélra való iránya. Mert az kétségtelen, 
hogy a mely tettbon megvan az egyenesség, egyenesen is 
halad a czél felé, tehát a mely tettben megvan az erkölcsi 
egyenesség, morális czél felé is halad ; és igy a morálitás a 
tettnek az ő czéljához való viszonyában rejlik és képességé-
ben azt elérhetni. Az ember tetteinek pedig nincs, nem is 
lehet, csak két végczélja; a legfőbb és egyedüli végok, me-
lyen tul semmi sincs már, tudnillik a legfőbb Lény, a legfőbb 
és legvégsőbb jó. Midőn az ember tettei egyenesen ezen czél 
felé törnek, közvetlenül erre irányulnak, ha az ember tisz-
teli, imádja, szereti az Istent, ezen tettek erkölcsileg jók, 
és jóságuk a tárgyból ered és czéljuktól, mely a végtelen, a 
lényegileg jó. Isten levén a legfőbb jó, egyszersmind ö is a 
lényeges, a végtelen morálitás, következőleg a tett is, mely 
egyenesen feléje irányul, lényegileg jó, lényegileg erkölcsi. 
De az embernek tettei, erkölcsileg jó tényei nem irányulnak 
mindig egyenesen a legfőbb czél, a legfőbb jó felé : vannak 
véges, teremtett jók, melyek közvetett czélok, eszközök. 
Világos, hogy ezen közvetett czél, eszköz csak viszonylagos 
valami a fő czélhoz, és csak is ez által vagy a miatt van; 
morális egyenessége ezen viszonyban, a czélhoz való képes-
ségében áll. E tekintetben is tehát a tettnek jósága az örök, 
legfőbb jótól származik, az egyedüli végoktól, Istentől. Min-
den erkölcsileg jó tett csak azért jó, mert viszonyban van 
vele, mert közvetve vagy közvetlenül feléje irányul. Ily 
módon Isten a morális világ épületének létoka, ő a kulci 
annak csarnokaihoz, és minden hozzá van fűzve minteg; 
isteni lánczolat által. 

Kihagyni tehát Istent az erkölcsi rendből, mint az t , 
mostani iskola akar ja , annyi, mint elhagyni annak létoká, 
és a morált logikailag megfejthetlenné, lehetetlenné tenu 

És bármely oldalról tekintsük a morálitást, hason! 
következtetésre jutunk. Például mondhatja valaki, hogy Í 
morális tett az, mely rendjén van. Ámde mi a rend ? Nemdí 
az eszközök viszonya, dispositiója, alkalmatos voita a czélra 
A tett is tehát, mely rendjén, erkölcsileg rendjén van ; csak 
olyan lehet, mely rendjén van az erkölcsi czélhoz, és alkal 
mas annak elnyerésére. Már pedig mondottuk, hogy az em-
berre, mint minden értelmes lényre nézve csak két morális 
czél lehetséges a legfőbb és végczél, vagyis a végtelen lény 
és a közvetett czélok, melyek hozzá vezetnek. Ime az er-

kölcsi rend, melynek logikailag Isten a princípiuma ; melyet 
elhagyva a rend fölbomlik és megszűnik létezni. 

A morális tett mondható olyannak is, mely összhang-
zatban van a szabálylyal, az erkölcsi törvénynyel. Azonban 
a szabály, a törvény nem létezik önmagáért, hanem hogy 
irányozzon, vezéreljen a czélhoz, és maga is csak annyiban 
egyenes, a mennyiben irányoz és vezérel a czél felé. Már 
pedig Istenen fölül vagy Istenen kivül nincs fensőbb szabály, 
valamint a rendnek és az ogyonességnek is ő a princípiuma. 
Ha tehát a morálitás a szabálylyal való összhangzat, ennek 
is csak Isten a princípiuma és forrása. (Bonitas voluntatis 
dependet ex intentione finis ; finis autem ultimus voluntatis 
humanae est summum bonum, quod est Dous. Rcquiritur 
ergo ad bonitatem humanae voluntatis, quod ordinatur ad 
summum bonum. (S. Thom. 1-a 2-ae.) Következőleg nélküle 
minden logikai értelemre nézve a morál föltétlenül lehetet-
len. Istent száműzve, az erkölcsi rend fölbomlik és összedűl. 

Es igy a ki nélküle akarná szervezni az erkölcsi vilá-
got, mint a független morál dicsőítői, építene alap nélkül. 
Esztelen építészek, homokra építenek, s azért csodálkozhat-
ni-e, ha épületük roskadoz és szétomlik ? A dolgok benső 
logikája, mely az emberi értelem sokszoros következetlensé-
geinek daczára mégis győzedelmeskedik, ezen sophistákat 
a tagadásra, a morál tagadására ragadja. Es ez csakugyan 
be is következett. A morál, Renan szerént, nincs a dolgok 
szervezetében, az ember gyártja azt. „Az ember, úgymond, 
teremti a szentséget abban, mit hisz épen ugy mint a szép-
séget abban, mit szeret." Máskor ezen erkölcstelen sophista 
fölmenti a rossz indulatokat és minden tetteiket, oredményö-
ket. „Vannak az emberben gyenge, aljas, női ösztönök.; ezek 
az emberi természethez tartoznak és épen nem gáncsolan-
dók." „Az emberiség tett mindent, és mindent jól tett ." 
Taine azonban még tovább megy, ha lehetséges. Ő semmi-
kép sem akarja , hogy valaki fölinduljon, ha az emberi ész 
vagy erkölcs hanyatlik, mint a szerves anyag. A leronthat-
lan törvények ellenzik ezt. „Valljon ki boszankodhatnék a 
geometria ellen ?" Szerénte „a lelkismeret oly gépezet, me-
lyet visszanyomhat az ember, mint valamely rugótollat. . . . 
Az ember oly alkotmány, mint a többi egyéb dolgok, a bün 
és az erény oly termékek, mint a ezukor és vitriol." Ime 
hová jutott ezen hires független morál, tudnillik minden 
morál tagadásához és az emberek elaljasitásához. 

Van egy állítás, mely gyakran előfordul ezen uj iskola 
irataiban és a mely többeket elbódíthat. A morál ügyében, 
mondják ők, elegendő a lelkismeret ; az minden tetteinknek 
világitó fénye ; a mi vele ellenkezik, az rossz ; jó pedig, a mi 
vele megegyez, és igy semmi szükségünk sincs Istenre a 
morál épületének emelésében, a lelkismeret annak alapja. 

A lelkismeretnek bizonyára igen jelentékeny része van 
a morális tanban és életben, de működését nem szabad kiter-
jeszteni az igazon tul. A lelkismeret mintegy kihirdetése a 
törvénynok az emberben, de nem maga a törvény. Ez, a 
philosophia nyelvén szólva, tárgyilagos, maga a t á rgy ; a 
lelkismeret pedig annak ismerete. Vizsgáljuk meg, például, 
ezen tételt: Istent tisztelni kell. A lelkismeret és ész bizo-
nyára egyaránt sugallja ezt; de valljon miért igaz ezen 
tétel ? miért kell Istent tisztelni ? Mivel ő végtelen lény, a 
föltétlen, legfőbb jó ; tehát mivel a tett, mely feléje irányul, 
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a tisztelet szükségkép jó, szükségkép erkölcsös. Es igy a tett 
jósága az ö tárgyából, végczéljából származik. A lelkisme-
ret, igaz, kinyilatkoztatja, kijelenti előttünk ezen tett jóságát, 
de nem létesiti; kijelenti, mivel az már van, létezik. A lel-
kismeret nem első princípiuma a morálnak, az csak kihirde-
tése, nyilvánulása az emberi lélekben. 

Az u j iskola minden tévelyeinek forrása azon praeten-
sio, hogy a morált teljesen el akarja választani a dogmától, 
és azt ettől függetlenül megalapítani, ámde ez lehetetlenség. 
Ez majdnem annyi volna, mint az emberi testet csupa hús-
ból alkotni akarni minden csont, és inak nélkül. Isten a mo-
rálnak forrása, első princípiuma, tehát az az Isten létéröli 
dogmán alapszik. Mi több, a mox-ál föltétlenül kötelező va-
lami, oly törvény, mely kötelez. Ha csak facultativ volna, ha 
közömbös lenne azt követni vagy megvetni, teljesen erő nél-
küli, semmi volna ; mint törvény pedig kötelező erővel bir, 
valamint minden más törvény. Ámde minden törvény fölté-
telez törvényhozót, minden kötelezés elöljáróra utal, ki lekö-
telez, ki parancsol, és kinek engedelmeskedni kell. Tehát 
ki azon előljáró, ki azon törvényhozó, a ki az egész emberi 
természetet ekkép lekötelezi ? Kétségkivül az Isten ; mert 
egyedül ő általános törvényhozó, egyedül ő parancsolhat 
ekkép az emberi természetnek és az embereknek összesen ; 
Isten pedig par excellence dogmatikai igazság. 

Az oly irók, kik meg akarnák tartani a morált dogma 
nélkül, végkép kifeledik az emberi természetet. Az emberi 
léleknek két fő tehetsége van : értelem és akarat. Egyiket 
szintúgy, mint a másikat táplálni kell, és mindegyiknek sa-
ját élelme van. A morál az akaratnak a tápláléka ; a dogma 
pedig az értelemé. A kereszténység, mely mindegyiknek 
ezen tehetségek közül megadja a maga saját élelmét, telje-
sen összhangzó az emberi természettel és azok véleménye, 
kik csak morált akarnak dogma nélkül, vele merően ellen-
kezik. Ha a kereszténység megváltoztatta a világot, ezen 
két, alkatrészei gyanánt tekintendő elemnek egyesítése által 
vitte azt véghez, tudniliik a dogma és morál által. Dogma 
nélkül a morál hatástalan, sikertelen volna, nélkülözné a 
princípiumot, tekintélyt és sanctiot. Morál nélkül pedig a 
dogma nem újította volna meg a világot. Mindkettő által 
Krisztus két vitális részében ragadta meg a világot, értel-
ménél tudniliik és szivénél, s fölemelte az igazság magasla-
tára, az igazi civilisatio és erény fönségére. 

Hogy a morál nem állhatna főn dogma nélkül, ez oly 
annyira igaz, hogy kik ezt tagadják, kényszeríttettek ma-
gának a dolognak erőszaka által elvetni, lerontani magát a 
morált. Szeréntük az csak oly emberi productum, mint min-
den egyéb, és igy tulajdonképen az ember alapitotta volna 
meg a különbséget a jó és rossz között. Szabad legyen azon-
ban minden józan embertől kérdezni, minő morál ez ? Nem 
egyéb, mint képzelődés, szeszély, izlés dolga, több semmi ! 

Tegyük föl, hogy hasonló tan elfogadtatik és gyakor-
latba jön ; tegyük föl, hogy ez átszivárog a társadalomba, 
gyakoroltatik a társadalom minden foka által, és számítsuk 
ki, ha lehet, annak következményeit. Mily morális bukás, 
rendetlenség ! Mily zavara az eszméknek és életnek, mily 
veszély következnék be a társadalomra nézve ! 

A tévely ma már minden dologban végső resultatumá-
hoz jutott, tudniliik a nihilismusig. A logikában az ellenté-

teknek, az állítás- és tagadásnak identitását hirdeti. A me-
taphysicában hasonlókép ugyanazonosságát tanít ja a lét- és 
nemlétnek, a valóságnak és semminek. A vallásban a do-
gmát semmisiti meg, tagadja nemcsak a kinyilatkoztatott 
igazságokat, hanem igazságait a természeti rendnek is, me-
lyeket maga az ész bizonyít be; félrevet minden vallási 
kötelezettséget, minden kötelmet, melyet a religio parancsol. 
Tehát nihilismus a vallásban, a morálban, nihilismus a meta-
physicában, észtanban, nihilismus mindenütt; ime a resulta-
tum, hová a tévely végre jutott ! Es valljon honnan szárma-
zik ez ? mi az első oka ezen borzasztó hanyatlásnak ? Az, 
hogy Isten száműzetett, a mindenség rendjéből. De ha a lény, 
ha az, mi van, elhagyatik, mi is lehet ezen kivül, mint semmi ? 
Ha a végtelen lény semmi, a véges lény bizonyára még ke-
vesebb, ha ez lehetséges volna, és csak a semmi volna va-
lami. Isten első alapja mindennek, raj ta nyugszik minden : 
vallás, morál, bölcsészet ; bizonyos pedig, hogy megrendítve 
vagy elmozdítva az alapot, összedűl az egész épület ; ha te-
hát azt föl akar juk emelni, vissza kell helyezni igazi, vagy is 
isteni alapjára. 

Desorges abbé ezen fejtegetésében a francziákat tartja 
ugyan szemei előtt, de valljon nincs-e hasonló iskola és tö-
rekvés mindenütt ? 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, apr. (Szemelvények a franczia püspökök ez 

évi böjti körleveleikből.) A moulins-i püspök az istenitiszte-
letnok — cultus — a társadalombani szükségéről ir. 

„A vallás, melynek nevezete már az egyesülés — union 
— kifejezése, az Isten és ember közötti viszonynak megjelö-
lése, kölcsönös közlekedést hirdet, egy kölcsönösen tevékeny 
viszonyt. Vallás által Isten a társadalomba leereszkedik, és 
ez hozzá fölemelkedik. O a felsőbb javakat hozza meg nekünk, 
nem mást, mint önnönmagát, mintegy létét adja nekünk, és 
a vallás igy az eget a földdel kötvén össze a társadalomból 
mintegy isteni valamit alkot. Isteni kiindulási pontjában, mert 
Isten kútfeje, isteni végczéljára nézve, isteni haladásában, 
amely tévedéssé lesz, ha nem Isten vezeti." 

„A vallás tehát Istent bevezeti a társadalomba, de a val-
lás maga ide csak a cultus által lép be, mert a társadalom az 
értelmiségek egy közös czélra irányzott törekvéséből alakul-
ván, e czélt csak a térmészetüknek megfelelő tevékenységgel 
érik el. A testhez csatolt értelmiségek társadalma oly közle-
kedési eszközre szorul, mely képes legyen mindkét elemre 
hatni. Ezen eszköz nem más, mint a cultus, mely egyidöben 
szól a lélekhez, és érzékekhez." . . 

A perpignani főpap a „Keresztény társadalem némely 
jellegeiről" értekezik. . . 

„Legyünk szerencsések elismerni, hogy csak Istenhez 
tartozhatik a lelkeket egyesíteni. A keresztény társadalom 
megalapítása állandó csoda, melyhez az emberi lángész mü-
veiből semmi sem hasonlítható. Alig ismerünk a mindenség 
különböző elemeinek vegyületében annak némi tökéletlen ké-
pére. A keresztény birodalom valóságos teremtés maga is, 
melynek elemeit föl nem találjuk, sem az emberi lángelme 
alkotmányaiban, sem a hódítók sikerében, sem az emberi 



bölcseség titkaiban. A keresztény alkotmány nem a szellem 
vagy politikai tudomány baladása, yagy ismert, de kibővített 
rendezett eszmék ügyes összetétele, lianem teremtés, ismé-
teljük : valóságos teremtés. És ezen teremtés, amint az egy-
ház lyturgiájában mondja, bámulandóbb az elsőnél. Mélyebb 
bölcseséget, magasabb hatalmat nyilvánit, csodálandóbb ered-
ményeket mutat fel, mert Istent nyilatkoztat ki. A Domino 
factum est istud, et est mirabile in oculis nostx-is. . ." 

Dounet bibornok, bordeauxi érsek azok szerencsétlen-
ségéről és következetlenségéről ir, kik sem mindent hinni, 
sem mindent tenni (pratiquer) nem akarnak. . . 

„Az igazság, mely a katholikus hitágozatok lényege, 
ezeket a logika széttéphetlen kötelékével fűzi egymáshoz. 
Tömör testté forrasztja, hol minden szükséges, minden meg-
szentelt. Tehát a titkok, a hitágozatok, a szentségek, az 
erkölcstanok elválaszthatlanok. Ez oly szellemi épület, mely-
nek részei a legtökéletesb együttességet (ensemble) képezik. 
Csak egy test, mert egy lélek, csak egy hit, mert egy az Ur. 
Azért kell mindent hinni és az egyház minden parancsait 
megtartani." 

„Sz. Pál a határozatlan keresztényt a habok által hánya-
tott hajóhoz hasonlítja. Hányattatva a kétely által nem tudja, 
hol áll, merre megy. A rendszerek változó szelei ide oda 
hányják, mig végre elmerül. Egy századunkbeli tudós, midőn 
az igazságot a bölcsészeti emberi tudományokban kereste, és 
egész életén át hasztalan erőködésekben kifáradott, végre is 
azon vallomást kényszerült tenni, hogy a kis káté mindazon 
kérdésekre tartalmazza a választ, melyek megoldásával annyi 
időn át vesződött. Erről ismerem meg a vallás nagy és igaz 
voltát, hogy felelet nélkül egyet sem hagy azon kérdések 
közöl, melyek jelenünket és jövőnket érdeklik." . . 

A vasárnap megszentelése tárgya a rodezi, du puy-i, 
perigueux-i, mans-i és nancy-i főpásztorok körleveleinek. Az 
első többek között igy szól : 

„A hit által megvilágosított keresztényre nézve a nyu-
galom, mely a heti munkára következik jelképe Isten nyu-
galmának a teremtés után és képe azon örökké tartó nyuga-
lomnak, mely Isten választottaira a más világon várakozik 
ez élet fáradalmai, szenvedései után. Figyelmezteti az embert, 
Isten gyermekét és szolgáját, az ég örökösét, hogy atyját és 
urát imádja, neki szolgáljon, elmélkedjék rendeltetése felől, 
és munkálkodjék örök üdvén. Az Isten más teremtményei 
folytassák szokott létüket és működéseiket, a csillagok ha-
ladjanak kitűzött pályájukon, nem ismervén az azokat moz-
gató kezet, az állatok hadd keressék a legelőt anélkül, hogy 
egy tekintetet vessenek oda, honnét reájok is árasztatik az 
áldás, a szükséges eledel a maga idejében; de az ember hó-
doljon dicsőbb törvénynek, meghallgatván Isten szavát szü-
neteljen munkája közben. 

„Mi lenne az emberből e nap nélkül, melyen felüdíti lel-
két, fölemelvén az ég felé, kiragadja az élet szolgaságából, 
és halhatatlan rendeltetéséről elmélkedteti ? Egyedül a mezőn 
vagy erdőben, a bányákban, egészségtelen műhelyben vagy 
irodában sommi sem szakítaná meg szomorú léte egyforma-
ságát. Működvén gépszerűen reggeltől estig, miután rövidebb 
vagy hosszabb időn át mozgott volna a bölcső és sir között, 
megállana végre mint egy törött gép, mely nem ismeri a 

kezet, mely igazgatja, és nem leendett más öröme, mint épen 
az állatoké. . ." 

A puy-i püspök : 
„Föntartván magának, hogy ugy mondjam mintegy 

adó czimén, jogainak elismeréseül e csekélységet, hét nap 
közöl egyet, az idő végetlen ura a többit mind nekünk hagy-
ván , Isten nem mondható-e nagylelkűnek ? Gondolkodjál 
ember, elmélkedjél, fogd föl. Teremtöd a semmiségből a lét 
fényére hiván m e g , és az istenhasonlatossággal megadván 
neked az anyagi világ fölötti uralmat, ezt szolgálatodra ren-
delvén mégis nem tűzhetett ki magának más czélt, mint saját 
dicsőségét. Testből és lélekből alkotván, kevesbbé nemes ré-
szed szükségeire és megengedett élvezetére hat napot enged 
hetenként . .. hanem lelked, az emberi lényegnek e majdnem 
isteni részét Isten kifeledhette-e '? Keresztények, eszetek, a 
legközönségesbb értelem az ellenkezőt mondandja. . ." 

A mans-i püspök : 
„A vasárapi nyugalom nem a henyélés nyugalma, mely 

távol attól, hogy Istent tisztelné és önmagunkat megszentelne, 
számtalan rendetlenség forrásává lohet és lelkünk kárára for-
dul. Ugyanazon napon, melyen Isten a testet fárasztó mun-
kának felfüggesztését kivánja, szellemi müveket óhajt és fog-
lalkozást, mely a lelket fölemeli. Emléke ez azon isteni nyu-
galomnak, melyről a teremtés története megemlékezik. Ha 
Isten megszűnt teremteni anyagot, nem szűnt meg azért gon-
dolkodni és működni, nem szűnt meg szülni az igét és szár-
maztatni szent Lelkét, nem szűnt meg áldást hirdetni az általa 
alkotott lényekre. A vasárnapi nyugalom jelképe és elöize 
azon nyugalomnak, mely reánk a más világon várakozik, hol 
a választottak niegmentetvén minden gondtól és fáradalom-
tól soha sem szakítják félbe hálaénekeiket, és az isteni jóság 
szemléletében mindig ujabb gyönyöröket élveznek. Igy van 
ez az igaz keresztényekre nézve, kik Istennek szentelik a 
szent nap nyugalmát, kik csatlakoznak az egyház imáihoz 
és szertartásaihoz, és testvéreikkel az oltár köré sereglenek, 
hol a szent áldozat bemutattaiik, honnét a malaszt áradoz. 
Megvigasztalva, megerősítve térnek innét vissza, lelkök jó 
müvekre hajlandó és reájok e nap igy mint egy a földön töl-
tött mennyei nap folyik le. . . 

„A méltóságos szent-miseáldozat megfelel Isten iránti 
minden kötelmeinknek, lelkünk minden szükségeinek. Az az 
istenitisztelet legfönségesb cselekménye, és dus forrása az 
egyházban nyerhető malasztoknak, ezért a vasárnaponkinti 
szentmise hallgatás mindig szorosan fűződött e nap megszen-
telésének kötelméhez, és a keresztény élet fő kívánalmának 
tekintetett. . . 

„Midőn a harang hirdeti, hogy eljött a perez, melybon 
pásztorotok az oltárhoz lépni készül, ne engedjétek magato-
kat visszatartatni világi foglalkozások, házi gondok, még ke-
vésbbé pedig profán mulatságok által, semmi se tartóztasson 
vissza : Isten szava az, mely időtök egy részecskéjét követeli, 
és az egyház visszhangoztatja akaratát azon parancsolattal: 
„vasárnaponkint szent misét hallgass." Halgassátok anyáto-
kat alázatos és örömteljes hódolattal, és mondjátok sziveitek 
mélyéből a zsoltárossal : Laetatus sum in his, quae dicta sunt 
mihi : in doniuiw Domini ibimus. Vigadok, mikor azt mondják 
nekem, az Ur házába megyünk." (121. Zs.) 
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LYON, april. Ha az egyesült északamerikai kath. egy-
ház évkönyveit olvassuk, a keresztényelem első századait lát-
juk mintegy megujulni. Szentek, hitvallók, vértanuk, ritka 
hősies erények, a hit bámulatos gyorsaságú terjedése az, mi 
szemünkbe ötlik. Nekünk el szabad mondani, hogy mindezek-
ben szeretett Franeziaországunknak nagy része van. Itt mint 
mindenütt az önfeláldozó apostolság csodáit fejti ki. Száműzött 
papjaink vitték meg e távoli országokba a hitnek világossá-
gát. Cheverus, Du Bourg, Bruté, Dubois, Du Hamel, mily 
fényes nevek ezek. Mieink az evangelium ezen olöharczosai, 
és ha a királyi Francziaország segitette Amerikát független-
ségének kivívásában, a katholikus Francziaország meghódí-
totta szent hitünknek. 

Semmi sem mutatja inkább az egyháznak örök ifjúsá-
gát , mint az igazságnak a fiatal köztársaságbani roppant 
gyors terjesztése. Hazafiúi és ajtatos tisztelettel illik nekünk 
annak emlékeit gyűjteni, az amerikai egyház e bölcsője két-
szeresen kedves legyen előttünk. Es ime ismét franczia és 
keresztény tollnak tartozunk köszönettel, hogy a még egy 
század előtt gyenge, szerény és most már nagy és reménydus 
egyház legvonzóbb alakjainak egyikét tüntette föl egész 
nagyszerűségében. 

Ezen alak : Seton Erzsébet, ki a protestantismusból 
tért át, Isten szive szerénti özvegy és anya, később szerzetes-
nő, és az amerikai szeretetnénikék alapitónője, ki midőn meg-
halt, müve már 89 házra volt kiterjedve. Hasonlithatlanul ál-
dásos életének vázolására a fiatal, bájdus miss Bayley vállal-
kozott,kinek atyja a függetlenségi harczban tevékeny részt vett. 
Elmondja nekünk e ritka hölgy megszentelt szövetséget Seton 
Vilmossal, gyengéd szeretetét öt gyermeke iránt, beteg férje 
iránti gondteljes odaadását egész a Pisában bekövetkezett 
haláláig. Nyomról nyomra követi az égi malaszt működését 
e szenvedések és csapások súlya alatt görnyedő lélekben, 
hogy jutott egy ájtatos florenczi családdal viszonyba, és mint 
vezettetett ez által az igazság teljes birtokába, mily üdvös 
befolyást gyakoroltak reá kivándorolt papjaink, különösen 
Cheverus, és mint alapitá meg végre Baltimoreben azon sze-
rény kezdetű intézményt, mely terebélyes fává nőtte ki magát, 
ágait a köztársaságnak már minden államaira kiterjeszté. 

E könyv oly hölgynek müve, ki már számos hasznos 
és tiszta forrásokból meritett értekezések szerzője, és jelen 
munka is egészen az ő tollából került ki. Egyszerűen, és mégis 
finomul, elegancziával kezeli tárgyát. Fölfogta és szereti hős-
nőjét , és azért másokkal is megszeretteti. Ez legnagyobb 
ajánlata. Mermillod genfi püspök már első müve után sikert 
jósolt neki, és ime a siker megvan. 

AMSTERDAM, april. Hollandiában, Németalföldön, 
mint minden parlamentaris alkotmányu országokban a két 
főpárt, a conservativ és a szabadelvű, feltatálható. Ismerete-
sek az utóbbinak elvei, melyek nálunk talán élesebben vannak 
kifejtve, mint másutt; minden esetre liberálisaink a Syllabus-
ban kárhoztatott tanokat vallják. Más részről a conservatively 
a protestáns államegyház ősi előjogait, kiváltságait akar ják 
föntartani. A kettő között nehéz a katholikusok helyzete, ha 
a conservativeket támogatják, polgári elleneinknek szolgál-
tatnak fegyvert, ha a liberálisokkal szövetkeznek, oly pártot 
tesznek erősebbé, melynek elvei kárhoztatvák. 

Bizonyos számú katholikusok elcsábittatván a liberáli-
sok Ígéretei által, velők szavazni Ígérkeztek, és valóban leg-
utóbb igy a külügyministeri költségvetést megbuktatták, ami 
a kamara föloszlatására vezetett. Kérdés, a jövő választások-
nál tovább is a liberálisokkal haladjanak-e a katholikusok V 
Az igen-nel felelők igy okoskodnak : a Syllabus tanai nem 
alkalmazhatók Németalföldön, a hol annyifélo vallási feleke-
zet van. Az államnak az egyháztóli szétválasztása ott szük-
séges, mivel itt csak a prot. vallás lehetne uralkodó és a kath. 
egyház a régi rabigába esnék vissza, a liberálisoktól ellenben, 
kik jogegyenlőséget kívánnak, nincsen mit félniök. Azért 
sokkal előnyösebb velők szavazni. Ezen okoskodás ajánlatos-
nak tűnhetnék föl, de a dolog mélyére tekintve látszik, hogy 
hamis föltevésen alapul. Azt látszanak ugyanis hinni, mintha 
egyáltalában szükséges lenne a katholikusoknak az egyik 
vagy a másik párt zászlója alá sorakozni, pedig nincs igy, 
miután ugyanis mindkét párt rosz ügyet véd, az egyik a pro-
testantismust, a másik a hitetlenséget és radicalismust, nem 
marad egyéb hátra a katholikusok számára, mint a semle-
gesség és hűség saját elveikhez, szavazván minden egyes 
törvényjavaslatnál ugy amint azt magában jónak vagy rosz-
nak találják. 

Világos az, hogy Hollandiában a kath. hit nem lehet 
az állam vallása, de ebből nem következik az, hogy az állam 
vallja a naturalismust, amely minden tételes vallásnak ellen-
sége. A liberálisok által vallott elvek veszélyessége különösen 
az iskolai ügyben tünt ki, hol a vallásnélküli vegyes tanodák 
rendszerét juttatták diadalra. A katholikusok egy időre elcsá-
bíttattak a részrehajlatlanság látszata által, de most már be-
látják e naturalista tanoda veszélyeit, és föltették magokban, 
hogy az illető törvények megváltoztatásán fognak dolgozni. 
Valljon sikerülend-e nekik ezen czélból a liberálisok szövet-
ségét megnyerni ? Kötve hisszük, pedig e kérdés igen fontos a 
következő nemzedékek vallási jövőjére nézve. 

JERUZSÁLEM, april. A szakadárság rég megszűnt 
volna, ha Oroszország hatalmával nem védené, mely auban 
segédhadát szemléli Konstantinápoly és a török birodalom 
felé irányzott tervei kivitelében. Rég megszűnt volna itt a 
schisma, ha Francziaország erélyesen akarta volna. Amint 
msgr Pary kimutatta, hogy a juliusi forradalom és kormány 
volt átka Algirnak, ugy mi constatálhatjuk, hogy ugyanazon 
kormány okozta nyomorát Keletnek, azt Orosz- és Angolor-
szágnak átszolgáltatván. A voltairianus és kétkedő hatalom 
nem látszott más czéllal birni, mint hogy a vallási érzelmet 
meggyengitse, és kedvezzen az egyház ellenségeinek. Fran-
cziaország megszüntette a Kelet fölötti protectoratusát, mire 
szentélyeink elvétettek, a keresztények legyilkoltattak, Euró-
pában pedig Lengyelország föláldoztatott. Lajos-Fülöp nem 
küzdött sem az egyházért, sem a Kolet fölszabadításáért ; ö 
volt az, ki a katholicismus hanyatlásának óráját meginditotta. 
Az anyagi érdekek kizárólagos hajhászása előmozdította a 
vallási közönyösséget. 

Keleten minden szakadár orosz, ellenben a katholikus 
franczia. A Keleten a nemzetek érintkezése távol attól, hogy 
fusiot eszközölne, csak fokozza a vetélkedést. Hinni az esz-
mék kibékitésében itt, cs hirdetni Keleten vallási közönyös-
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séget dőreség, ez annyi volna, mint megölni saját befolyását, 
megvetésnek tenni ki magát. 

Feledhetni- e, mibe került Mahmudnak egy két hiu 
ujitás keresztülvitele ? Nem emlékezünk-e meg arról, hogy 
a keresztények gyilkolása 18G0-ban mindenütt szerveztetett, 
hol muhamedánok, hol a corán uralkodnak. Azt reményleni, 
hogy a fényes porta a musulmanok irántunki gyűlöletét ki 
fogja irthatni, álom s nem egyéb mindaddig, mig a coran, 
mig Mekka fönáll. Semmi sem tévesztettebb, mint azon re-
formok megkísértése, melyek Törökországot ugyan megfoszt-
j á k sajátságaitól, de nem adhatják meg annak erényeinket. 
H a a sultán igazán meg akarja szilárdítani birodalmát, moz-
dítsa elő minden módon a szakadároknak egyesülését a ro-
mai egyházzal, és azután bocsássa a földre a próféta zászla-
ját , Jézus zászlója előtt. 

Hanem még a musulmanokénál is nagyobb a szaka-
dárok gyűlölete ellenünk. Inkább musulman, mint romai 
mondák az egyházunktól elszakadt, elaljasodott népek. Ok 
azok, kik az egység gyűlöletében a ' muhamedánusokuak 
szolgáltatták át hazájokat, ők azok, kik amily gonoszul oly 
botorul izgatták a török vakbuzgalmat ellenünk, kik elárul-
ták kereszteseinket. 

A Kelet katholikusainak története nem egyéb, mint 
folytonos üldözéseknek története. Különben a különböző 
szakadárok egymás között is folytonosan veszekednek. Gö-
rögök, örmények, koptok véres tusákba keveredtek, pél-
dául, csak azért, mert az elsők három ujjal, az örmények 
kettővel, a koptok egygyel vetnek keresztet. 

Az oszlófélben levő birodalom számos nemzetségei kö-
zöl némelyek Oroszország felé hajolnak, reménylvén vallá-
suk azonossága mellett szabadságot, jólétet, polgáriasodást. 
Ezeket ki kell ábrándítani. Mások függetlenség után töre-
kedvén, egyházi életük újjászületésén fáradoznak, s készül-
nek egyesülni a romai kath. egyházzal. Ezeket támogatni 
kell, és siettetni az igazság és egység diadalát, mely meg-
menteni egyedül képes Keletet és Nyugotot. 

VEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály erdélyi főpásztor ö exclja az 

Oláh-Topliczán épülőfélben levő templomra "200 frtot ke-
gyeskedett adni. 

— Z a l k a János püspök ő mlga a győri jogászok se-
gélyző-egyletének 100 frtot méltóztatott adományozni. 

— Az esztergomi főkáptalan az ottani gazdasági egy-
let megalapításához 400 frttal járul t . 

— A tolnai prépost-plebanus, ft. P é c s y József a 
Pesten fölállitandó népkonyha javára 20 frtot küldött Havas 
Ignácz városi képviselőhez lelkes sorok kiséretében. (I. T.) 

— Faddon a hivők áldozatkészsége és lelkipásztoruk 
buzgalma 400 frtba került keresztutat létesített. A beszon-
telést B o c s o r Antal szegszárdi prépost-plebanus ur, a 
faddiak előbbi lelkésze végezte, hatásos beszédben oktatván 
volt kedves hiveit a keresztút czélja, eredete, és az ott vég-
zendő ajtatosság czélszerü s hasznos módja felől. 

— Az „Idők Tanujá"-nak élelmes táblabirája kisütött 
egy törvényczikket, mely ugyancsak sújtó a magyar ősök 
azon unokáira, kik a pápa részére való toborzásnak oly fön-
hangu ellenségei. Őseinkben több volt az igazságszeretet, 
persze ők érezték a bajt, és azért meg is tudták becsülni a 
pápától nyert segedelmeket. Az 1596-ki országgyűlés tud-
nillik a toborzásra nézve a 22-ki tör vény czikkelyben ezt 
határozta: „§. 1. Ne nimirum hoc anno ullus ex Hungaris 
vei Croatis vei Sclavis ad exterorum Dominorum et provin-
ciarum ( e x c e p t o s u m m o P o n t i f i c e , q u i e o d e m 
s t i p e n d i o , u t s u p r a d i c t u m e s t , m i l i t e m H u n -
g a r u m c o n s c r i b e r e p o t e r i t ) stipendia vei servitia 
conférât" stb. Igaz, ez táblabíró politika volt, de nagy része 
volt benne az igazságnak és becsületes elismerésnek is. 

— Gizela főherczegnő máj. 2-án járult először az 01-
táriszentséghez, mely alkalommal király ő Fölsége s Ferencz 
Károly főherczeg is áldoztak. 

— Crivelli gróf, a szentszéknél Austria követe, ki, hir 
szerént, a concordatum iránti alkudozással lett volna külö-
nösen megbizva, sétalovaglás alkalmával hirtelen meghalt. 

— A porosz koronaherczeg Florenczben igen nagy 
kitüntetésben részesült különösen a garibaldisták és mazzi-
nisták részéről ; talán Roma ellen keresnek benne támaszt. 
A „Vaterland"-nak irják, hogy Romában a porosz követség 
szomszédságában kutatás történt volna, mely nagy mennyi-
ségű röpiratoknak legfoglalását, és egy ev. prédikátornak, 
ki a követségnél igen ismeretes volt, rögtöni elutazását vonta 
maga után. 

— A jeles „Volksfreund" derék szerkesztőjét, P i a 
Józsefet, a bécsi bibornok-érsek szentszéki ülnökké ne-
vezte ki. 

— Hire volt, hogy Pifíeri hadnagy és az angyalvár 
parancsnoka több, szerzetes-öltönyü garibaldistát bebocsátott 
volna az erődbe, kik ennek belszervezetét con amore meg-
vizsgálták, egykor hasznukra forditandók, és hogy e miatt 
Pifferi el is záratott volna. Az egész hirt eléggé megezáfolja 
az, hogy a hadnagy még most is parancsnoka az angyal-
várnak. 

— A „Volksbote" szerént a hírneves amerikai protestáns 
Peabody, ki már több milliót ajándékozott a tudomány eme-
lésére és a szegények segélyezésére, legújabban a szentatyá-
nak ajánlott föl 200,000 font sterlinget. 

— A piemonti püspöki kar együttes pásztori levelet bo-
csátott ki a papsághoz és néphez, és figyelmezteti őket a roszra, 
melyet különösen a sectariusok okoznak az egyháznak szint-
úgy, mint a hazának. Fájdalmát fejezi ki a főpásztori kar 
azon romlottság fölött, mely az egész társadalomban tapasz-
talható és annak főokaul a gonoszkodó forradalmi sajtót, a 
botrányos szinházi előadásokat és a szent napok megszegését 
tar t ja . 

— Mindazon nehézségek daczára, melyeket az olasz kor-
mány az Amerikába való kivándorlás ellen gördit, igen sokan 
hagyják el hazájukat, sőt a nehézségek még fokozni látszanak 
azok számát. Genuaban januárhó alatt 1600 személy ült ha-
jóra ; mióta a ministeri rendeletek szigoruabbak, februarban 
2596 egyén vitorlázott el ugyanazon kikötőből Amerikába ! 
Nagy boldogság lehet, pedig már az egyházat is kifosztották. 
De hol is idézett elő valami nagy anyagi jólétet a modern 
állambölcsészet'? adóssággal kezdi müvét, bukással végzi. 
Jogokat ád a népnek, de azokat maga kezeli ; fictiót ad, a 
valót pedig elveszi; beszélhetsz, de add ide mindenedet; a 
vallással tehetsz mit akarsz, de az én törvényeimet tartsd 
meg és fizess, mennyit akarok; ez az olaszliberalismus; más-
hol nincs i gy? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 
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T A R T A L O M : A keresztény és a polgári házasság 
elvei. — Guizot egy ujabb nyilatkozata. — Egyházi tudósí-
tások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A keresztény és a ^oJg^r iJ iázasság 
elvei> 

Az egyház és állam legmélyebb alapjai éppen 
a házasságban gyökereznek, minthogy ebből nyeri az 
egyház üdvözitendőliiveit s az állam biztosítandó pol-
gárait : természetes tehát, hogy mind az egyház mind 
az állam a legfeszültebb érdekkel csüngnek a házassá-
gon ; amaz ugyan a neki sajátos isteni változatlanság-
gal, emez pedig az egyszerűen emberi vélemények- és 
érdekeknek természetes különfélesége- és váltózau-
dóságával ; s mig az egyház a házasságot mindjob-
ban a vallás és lelkismeret szentélyébe zárni iparko-
dik, addig az állam azt mindinkább a politika terére 
vonni s az anyagi érdekek piaczán áruba bocsátani 
törekszik. E kétféle, egymástól hovatovább elsza-
kadni készülő törekvés a házasság körül, eredmé-
nyezé egyrészről az egyháznak oly erélyes föllépé-
sétnapjainkban a házasság isteni intézménye mellett; 
másrészről az államban a házasság szellemi és val-
lási érdekeinek ignorálását s az anyagi érdeknek 
egész a végletig hajtását, hol a szellemiség napja 
immár leáldozik s az ember egyedül az anyagiság 
sarában tapogatódzik; — hol csak az ismertetik el 
realitásnak, ami nyomhat a latban, sokszorozhat a 
számokban s megosztható az eredményben; — hol 
a tiszta kereszténység szellemi elvei elvesztik fontos-
voltukat s csupán az anyagi haladás számai szere-
pelnek a világraszóló tervrajzokban. Ilyetén állami 
gazdálkodás hires gyümölcse a divatos polgári há-
zasság, melyről mielőtt határoznánk, szükséges és sza-
bad azt minden oldalról megvizsgálnunk, lerajzolnunk 
s a józan ész jogos Ítélete alá bocsátanunk. Teszszük 
pedig ezt oly képen, hogy a keresztény és a polgári 
házasságot részletenkint egyszerűen összehasonlit-
juk, s a logikai Ítéletet belőlük szigorú következe-
tességgel levonjuk. 

I. 

Lássuk mindenekelőtt a keresztény és a polgári 
házasság fogalmát. 

A keresztény házasság szentség, melyben férfi 
és nő az egyház törvényei szerént Isten kegyelmé-
vel oszthatlan életközösségre egybekel. 

A polgári házasság ellenben egyszerű szerződés, 
melylyel férfi és nő az állam törvényei szerént ma-
gukat egymásnak közös életre lekötelezik. 

ï i két fogalom első tekintetre mutatja, hogy 
közöttük ellentét vagyon, melyet azok elemzése s 
bevitatása még inkább napfényre hozand azon is-
mert közmondás szerént: Opposita iuxta se posita 
magis elucescunt ! 

A) A keresztény házasság szentség, melyet 
alapjában Isten már a teremtéskor szerzett, mielőn 
ősanyánkat Ádámhoz vezeté s neki átadá ; mire ez 
ama nagyfontosságú s szeretetét kifejező szavakra 
fakadt : „Ez mostan csont az én csontjaimból és hús 
az én húsomból ; annakokáért elhagyja ember aty-
ját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, és lesznek 
ketten egy testben." ') Erre megáldá őket a Teremtő 
s mondá: „Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsé-
tek be a földet, és hóditsátok meg azt." 2) E magasz-
tos tényben Isten ujja a házasság örök eszméjét irá 
meg eltörölhetlen betűkkel. A házasság ugyanis 
eredetileg nem egyéb, mint a férfi és nőnek test és 
lélekszerénti legbensőbb egyesülése magzatok nem-
zése-és nevelésére. „Lesznek ketten egy testben!" 
ez a házasviszony legmélyebb, legtermészetesebb 
alapja, melyet a józan ész sem meg nem tagadhat, 
sem ki nem forgathat anélkül, hogy mind önmagá-
nak mind az egész természet rendjének nyilván 
ellen nem mondana. Ebből szükségképen követke-
zik. hogy a házasság lényege egyedül a felek test 
és lélekszerénti legbensőbb egyesülésében áll,misze-
rént ők ne legyenek többé kettő, hanem csak egy 
test; mert enélkül az egybekelést párosodásnak igen, 
de házasviszonynak legkevesbbé sem mondhatnók. 

>) Gen. 2, 23. — 2) U. o. 1, 28. 
33 
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Következik, hogy a házasságban nem csak külső-
testi, hanem még inkább belső-szellemi összekötte-
tésnek is kell lennie ; miszerént két személy tökélete-
sen egybeforrjon s legyen „két sziv egy dobbanás, 
két lélek egy gondolat:" csak igy valósulhatván 
meg a nagy elv: „Lesznek ketten egy testben." 
Következik végre, hogy a házassági egyesülésnek 
szinte kettős szorosan egybeforrt czélja van : anyagi, 
a nemzés — és szellemi, a nevelés. „A természet 
nem csak arra czéloz, hogy a magzat meglegyen; 
hanem, hogy az tökéletessé is legyen; ami csak há-
zasság által érhető el" — mondja az aquinói bölcs. 3) 
E kétoldalú egyesülés meg czél a házasságban annyira 
összetartoznak és elválaszthatlanok, hogy mihelyt 
különválva gondoljuk azokat, a házasság azonnal 
puszta állatisággá lesz előttünk. Pedig az ember 
eszes lény, s igy a szellemiséget semmiféle szabad 
cselekvéséből nem lehet kizárva gondolnunk: kü-
lönben őt épen lényeges tulajdonából, t. i. emberisé-
géből vetkőztetjük ki! 

Ime a házasság eredeti ép tisztaságában, mint 
azt Isten az éden virányain ős-szülőink között meg-
alkotá s áldásával tetézé, hogy legyen az is szent-
ségben és igazságban. Ámde az ember bűnbeesése 
az ő viszonyainak szomorú bukását is maga után 
vonta ; minélfogva a házasviszony úgyszólván kóbor 
párosodássá sőt állatisággá fajult, megbecstelenitve 
az ember szellemi részét s az aljasság fertőjébe döntve 
a magasztos hivatásu nőnemet; úgyhogy a nő rab-
szolgává s a férj vad kéjenczczé aljasult, nem ismerve 
határt, nem tűrve természeti törvényt vak ösztönei-
ben. Ekkor jöve az emberiség Megváltója „keresni 

rr 
és megmenteni, ami elveszett." O drága vérében 
megtisztitá az egész embert, kiengesztelve minden 
bűnét, megszentelve minden viszonyait, s oda ren-
delve minden gyarlósága mellé az isteni kegyelem 
megfelelő gyógyszerét ; hogy ő ekkép azon termé-
szetfölötti épség- és szentségbe állittassék vissza, 
melyben az első emberpár Isten kezeiből kikerült. 
Isteni Üdvözítőnk jól tudta, hogy a tiszta házasság 
alapja minden emberi társaságnak, föltéte minden 
igaz műveltségnek, mely nélkül hasztalan leendett 
az emberiség ujjáalkotására irányzott minden mű-
ködése: azért sietett is 0 azt mély sülyedéséből az 
eredeti épségre fölemelni és saját mindenható közbe-
jöttével megszentelni. Ime ott találjuk Ot mindjárt 
első nyilvános tanitói fölléptekor a szűzies kánai 
menyegzőn, ezen kezdi meg mindenhatóságának 

3) S. Thomae Suppl. Qu. 41, art. 1. 

csodáit; halljuk isteni szavait a ravasz farizeusok-
hoz : „Nem olvastátok-e, hogy aki az embert kezdet-
től teremtette, férfiúvá és asszonynyá teremtette 
őket ? és mondá : Ezért elhagyja az ember atyját és 
anyját , és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy 
testté lesznek. Azért már nem kettő, hanem egy 
test. Amit Isten egybekötött, ember el ne válasz-
sza." 4) Krisztusnak ezen tettei- és szavaiból nyilván 
következik, hogy a házasság isteni intézmény, leg-
bensőbb egyesülés, szent és örökös viszony ; követke-
zik továbbá az is, hogy IJdvözitőnk ezáltal aliázasvi-
szonyt azon eredeti tiszta állapotába akarta visszaállí-
tani, melyben azt Isten megalkotá, t. i. szentségben 
és igazságban. Már pedig ezen állapotból az ember 
bűne által kiesett, s abba vissza sem állittathatik 
máskép, mint a Megváltónak természetfölötti ma-
lasztja által. Ha tehát Jézus az eredeti szentségü és 
tisztaságú házasságot akarta: természetesen kellett 
a házasfeleknek ehhez immár szükséges természet-
fölötti megszentelő malasztot is akarnia. Akarta pe-
dig- s meg is adta O ezt olyképen, hogy a házasvi-
szonyt az egyházzal való saját titokteljes egyesülé-
sének jelképévé tet te; mint ezt világosan hirdeti sz. 
P á l : „A férfiú feje az asszonynak, mint Krisztus 
feje az anyaszentegyháznak, s ugyanő megszaba-
dítója testének. Férfiak ! szeressétek feleségteket, 
mint Krisztus is szerette az anyaszentegyházat, és 
önmagát adta érette, hogy azt megszentelje. U g y 
kell a férfiaknak is szeretniök feleségöket, mint ön-
nöntestöket. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. 
Ezért az ember elhagyja atyját és anyját, és felesé-
géhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek. 
Nagy titok ez, én pedig Krisztusra és az anyaszent-
házra nézve mondom." 5) E szerént valamint Krisz-
tus saját híveivel a legbensőbb viszonyban van, 
melynélfogva megszenteli és üdvözíti őket: ugy a 
keresztény házasfelek is legbensőbb összeköttetésűk 
által megszentelik egymást, a nekik szükséges ter-
mészetfölötti malasztot eszközlik és nyerik általa; 
s ekkép a házasság köztük megszentelő viszonynyá 
leszen. És épen ebben áll a házasság szentsége! „A 
házasulandók, — mondja a hittudomány fejedelme, 
— külső cselekedeteik- s szóval kifejezett megegye-
zésök által közvetlenül bizonyos összeköttetésbe lép-
nek, mely a házasság szentségét képezi: és ezen 
összeköttetés Isten rendelésének erejénél fogva köz-
vetve eszközli a malasztot." 6) „A törvényes szemé-

4) Máté 19, 4. 
6) Efez. 5, 23. — 6) „Actus exterior es et verba ex-

primentia consensum directe faciuut nexum quemdam, qui 
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lyek között egyidejűleg nyilvánított megegyezés 
képezi a házasságot; mert e kettőben áll a szentség 
lényege : minden egyéb csak a házasság szentségé-
nek iinnepélyesitésére szolgál, arra való t. i. hogy a 
házasság illőbben hajtassék végre." 7) Mihelyt tehát 
a keresztény házasfelek törvényesen egybekelnek, 
szükségkép fölvették a házasság szentségét minden 
jogai-, kötelmei- s kegyelmeivel : mert Krisztus aka-
rata folytán valódi házasság nem lehet megszentelő 
malaszt vagyis szentség nélkül, és szentség sem 
lehet valódi házasság nélkül. Krisztus hivei közt a 
házasviszony csak szentségben születhetik és állhat 
fenn Istennek tetszőleg! 

Mily fölséges eszme, mily bölcs intézmény! 
Valljon ki nem ismeri föl ugyanazon örökbölcs Isten 
ujját miként a házasság megalkotásában, ugy ennek 
újjáalakításában is? A házasság ugyanis hivatva 
van két szivet a szeretetben örökre egyesiteni ; hivatva 
van két lényt boldogítani s kölcsönösen gyámolitani 
a földön; hivatva van az emberiséget atyailag ne-
velni, a földnek tökéletes embereket, a mennynek 
szenteket adni : valljon ki az, aki előtt e magasztos 
hivatás nem volna szent és isteni ? aki ebben puszta 
állatiságot látni nem pirulna ? Igen a házasság tiszta 
eszméje már magában véve szent; azért szerzé azt 
Isten még az édeni boldog ártatlanság korában; 
azért vezeté Isten maga ősanyánkat Ádámhoz, egy-
beadván s megáldván őket ; azért emelé oly magasra 
s dicsőité meg azt Krisztus Urunk, rányomva eltö-
rölhetlenül a szentség isteni pecsétjét. S ő csakis ez 
isteni intézmény szent, végetlen fontosságú s nagy 
felelősséggel járó hivatásának tett eleget, midőn abba 
bele oltá a természetfölötti keresztény élet magvát, 
a megszentelő malasztot ; hogy ott legyen a gyógyir 
is, hol a házas élet gyökere vagyon; s megszentel-
tetvén a gyökér, az ágak is szentek legyenek. Meny-
nyire természetes pedig e fogalom a házasságról, 
bizonyltja, azon történelmi tény, miszerént nincs és 
nem volt még nép a földön, mely a házas-felek egy-
bekelésését vallási cselekvénynek nem tartotta, s 
azért vallási szertartásokkal nem környezte volna. 
Sőt még anyagimádó korunkban is szerte halljuk 

est sacramentuni matrimonii : et hujusmodi nexus ex virtute 
divinae institutionis dispositive operatur ad gratiam." S. Tho-
mae Aqu. Suppl. Qu. 42. art. 3. 

7) „Consensus expressus per verba de praesenti, inter 
personas légitimas ad contrahendum, matrimonium facit; quia 
haec duo sunt de essentia sacramcnti : alia autem omnia sunt 
de solemnitato sacramcnti ; quia ad hoc adhibentur, ut matrimo-
nium convenientius fiat." U. o. Qu. 45. art. 5. 

hangoztatni c szép kifejezést : A házasságok égben 
köttetnek. Igen, az első házasságot Isten köté az 
édenben s Isten köti meg azt ma is, mint Üdvözi-
tőnk tanitja : már pedig amit Isten egybeköt, annak 
szentnek, sérthetetlennek kell lennie ! 

(Folyt.) 

Guizot egy ujabb nyilatkozata. 

Mindenkor ugyan, de különösen napjainkban, ép oly 
gonddal mint elismerő rokonszenvvel kell egybegyűjteni a 
hit még oly halvány nyilatkozatait is ; Krisztus istenségére 
vagy a szentiratok isteni sugallatára vonatkozó vallomásokat 
még akkor is, lia a vallomással nem járna karöltve az illető 
részéről alogicai és határozott következetesség; minden tanú-
bizonyságot a természetfölötti mellett. Ezen szempontból érde-
mes egy beszédből, melyet a katholicismus érdekében aka-
runk fölhasználni, jelezni oly nyilatkozatot, mely a biblia és 
evangelium iránti hitről elég fényes tanúságot tesz, és tőlünk 
elvált testvéreink egyik legjelesbikének szivéből s ajkairól 
fakad. 

Guizot ur azon gyülekezetben, melyet a biblia-társulat 
évenkint tart és számot ad működéséről, a következő szava-
kat mondá: „Fussák át, uraim, gondolatban mindazt, mi 50 
év óta e hazában történt. Mily sok kormány emelkedett és 
bukott meg; mily sok intézmény lőn megkisértveés enyészett 
el majd túlzás majd öngyöngesége által ! Gondolják meg a 
közéleti, vallási, vagy politikai szabadságokat, melyek majd 
nagy zajjal, majd pedig szerényen és lassú léptekkel haladva 
merültek föl ; ezekben áll a polgári társadalom történelme e 
század folyama alatt, és ezen társadalmi nagy s zaklatott 
mozgalomban kezdett élni s működni a bibliatársulat." 

„E mozgalom nem volt egyedül a politikai társadalom-
ban tapasztalható, a vallási társulat szintén érintetett és izgat-
tatott általa; igen, a keresztény religio egész Európában, a 
katholicismus és protestantismus Francziaországban. Mily sok 
és minő kérdések emeltettek és ejtettek el 50 év óta ! Kérdése 
az önök által terjesztett szent könyvek eredetiségének, isteni 
ihlettetésöknek, kérdése mindazon dogmáknak, melyek ezek-
ből mint szintannyi következtetések fölhozattak és elfogadtat-
tak. Egyikbe sem akarok ezen kérdések közül merülni; nem 
akarok azon vitába ereszkedni, melyek ezen tárgyról fönfo-
rognak ; csak elö akarom azokat sorolni és megnevezni, hogy 
önök szemei elé terjeszthessem azok számát és fontosságukat." 

„Mire jutott a bibliatársulat ezen politikai és vallási nagy 
mozgalom alatt ? Mit tervezett és mit tett ? Egyszerűen, bé-
késen, zavartalanul folytatta a szent könyvek szétosztását, 
és állandóan ugy tekintette, ugy ajánlotta azokat, mint a hit-
nek s a keresztény életnek forrását, szabályát." 

„Egyedül ezen föltétel és ily eljárás mellett teljesíthette 
önök társulata föladatát, folytathatta működését ; ezen kivül 
az határozott, elegendő okát nélkülözte volna. Hogy valamely 
könyv miatt ily erőfeszités történjék, hogy annyi bizalommal, 
annyi kitartással áldozza föl magát valaki az ily könyvek 
terjesztése, minden nyelven való kiadása, és egyeseknek 
szintúgy mint egész családoknak körébe való juttatása iránt : 
bizonyára hinni kell annak isteni jellegét, isteni eredetét, isteni 
hatását. " 
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„Semmiféle emberi mü sem lehelhet valakibe annyi 
buzgalmat, nem ajánlhat hatálylyal ilyetén fáradozást. Kép-
zelhetik önök maguknak a bölcselem legszebb, legtökéletesb 
könyveit, az erkölcstan legkitűnőbb szabályait, nem fognak 
olyanra találni, mely tárgya lehetne hasonló vállalatnak, ily 
szent lelkesedésnek nem néhány napra, hanem századokon át." 

„Tizenkilencz század óta a keresztény hitigazságok sok 
rossz időt éltek meg, sok küzdelmet állottak ki, és hatalmas 
megtámadásokat vertek vissza. Ugy tetszett, mintha némely-
kor ellankadnának, vagy elhajlanának az egyenes úttól ; né-
melyek módosíttattak egy vagy más vonatkozásban ; az idők-
és szokásoknak némelyikét magokra ölték, intézményeikben 
osztakoztak ; de azért semmit sem engedtek lényeges és éltető 
elveikből ; soha sem egyeztek abba, hogy az isteni regiot el-
hagyják , melyből alászállottak, és szilárdul kiállották mind 
a mostoha időket, küzdelmeket, megtámadásokat ; mindig 
fensőbbeknek nyilvánultak ostromlóiknál, s az emberi termé-
szet fölött ismét kivívták azon uralmat, mely némelykor kezeik-
ből mintegy kisikamlani látszott." 

„Ez, uraim tizenkilencz század óta a keresztény igazsá-
goknak múltja, reánk nézve pedig biztos jövőjüknek záloga. 
A mit egyszer létesítettek, létesíthetik majd ismét. Az alapot, 
melyről elmozditottaknak látszhatnának, visszanyerendik jö-
vőben is. Az u j és nehéz helyzetet, melybe azokat juttattuk, 
bölcsen magukhoz fogják ismét emelni, alakitani." 

Így oeszélt Guizot; a mi kath. szempontból nem correct 
az előadásban, könnyen eltalálja, javí that ja a t. olvasó ; mi csak 
jelezni akartuk az élénk hit és annak bevallása sugarait elte-
kintve a rezgéstől, mely azokban hitbeli tekintetből tapasz-
talható. Vajha az oly öntudatnak, moly igy szereti és keresi 
az igazságot, ezen bátor szózata jóslatul szolgálhatna, hogy a 
nagy szellem, mely ily kitűnő tanúságot tesz az igazságról, 
minél előbb az egész igazság birtokába jutand ! 

Guizot idézett szavainak alkalmából a párisi „Union" 
ezeket írja : Guizot ur a katholikusokra nézve igen nagybecsű 
ellenfél, szeretnők inkább mondani, szövetséges,anélkül, hogy 
tudná vagy akarná. Valóban ritkaság, hogy ő valamely pro-
testáns ünnepélyen szólván ajkairól ne hallanánk kitűnő val-
lomásokat a kath. hit érdekében, mely ellen azonban, a szokás 
erejétől legyőzetve, folytonosan protestál. 

A katholicismus az ő szemeiben hatalmasan rendszere-
sített erő, mely megőrzi a keresztény igazságoknak a ratio-
nalismus oszlató ereje által szüntelenül fenyegetett egységét; 
és ez az oka, hogy tisztelettel hajol meg előtte. Azonban to-
vább is megmarad azon hite mellett, hogy a protestantismus, 
mely tulajdonképen merő gyakorlati tagadása minden vallási 
orthodoxiának, elegendő erővel bír önmaga által az elméleti 
kereszténységet teljes tisztaságában föntartani. 

Guizot hajlandó hinni a protestantismus éltető erejét 
daczára annak, hogy a protestantismus ezernyi részekre oszlik, 
és önmaga is naponkint tapasztalhatja, mint rázzák le magok-
ról leghiresb tanitói a kinyilatkoztatott dogmák igáját, hogy 
a rationalismus borongós gőzkörébe emelkedhessenek. Akarja 
hinni tovább is hatalmát, és egy legújabb alkalommal nem 
hoz-e föl ő maga is egy borzasztó argumentumot annak bebi-
zonyítására ? Azon beszédben, melyet a bibliatársulat előtt 
tartott, a kitűnő publicista rajzolni akarván hallgatói előtt az 
egylet tevékenységének eredményét, nem tudott egyebet föl-

hozni, mint hogy előszámlálta azon ezernyi példányait a szent 
könyveknek, melyeket a társulat félszázad óta elosztogatott, 
és az ezen munkára költött milliókat. 

Ötszáz ezer biblia osztatott ki csak a franczia bibliatár-
sulat által ! Ötven millió pedig az angol nagy társulat által ! 
S valljon mi az eredménye ezen mesés osztogatásnak ? Hány 
u j követőt számit a protestantismus a bibliatársulat ezen rend-
kivüli bőkezűsége folytán ? a dolog hordereje valóban nem 
abban rejlik, tudni mennyi pénz adatott ki, hány biblia osz-
tatott szét, hanem tulajdoképe i hány katholikus vagy pogány 
lett protenstánssá ezen mód által ? Valljon Guizot ur sem ta-
lált erre nézve kielégítő fölvilágosítást a társulat évi jelenté-
sében ? Mindazok, kik meglátogatták a világkiálitást a Mars-
mezőn, könnyen megismerkedhettek a bibliatársulat ügynökei-
vel, kiktől talán a megtértek számáról is lehetett volna tuda-
kozódni ! 

Talán hiszik, hogy ha megtömték valakinek zsebjét 
apró protestáns könyvekkel, melyeket osztogatni volt főfela-
datuk, már mindazokat egyszersmind követőik közé is szá-
mithatják ! Ekkor el lehetne mondani, hogy valamely raktár 
számbavehetné clionseit azon prospectusok és egyéb irkák szá-
ma szerint, melyeket küldöttjei az átmenők és bárgyúk ke-
zeibe csúsztattak. 

Van Francziaországban, mint ezt Guizot ur is bizonyo-
san tudja, szintén egy társulat, mely kiterjeszkedik az egész 
világra, és a bibliatársulattal egy a czélja, tudnillik a vallási 
propaganda. Ez koronkint szintén számot szokott adui mű-
ködéséről. Azonban budgetjének forrásai mellé, melyekre 
mindig büszke lehet, oda teszi és pedig még nagyobb büszke-
séggel teheti, azoknak neveit is, kiket a világ minden részén 
naponkint megnyert a szenthitnek. 

Talán ez nom oly gazdag, mint a bibliatársulat ; de bir 
oly forrással, melylyel emez nehezen dicsekedhetik. A millió-
ka t pótolja tagjainak nagylelkűsége által, ez segiti a missio-
nariusok buzgalmát, önmegtagadását, hitét és szükség ese-
tében, martyrjainak vére is rendelkezésére áll. Tegyen igy a 
bibliatársulat is, ha reá nézve ez lehetséges, és akkor talán ő 
is sorolhatand elő u j hivőket ! 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
LONDON, mart. A kormány az elemi oktatás igen-

is fontos kérdését a kamarák elé hozta. Az elemi oktatás 
mainap Angliában egészen felekezeti alapon nyugszik. Min-
den felekezeti község bir saját tanodáival, melyet maga költ-
ségén állit és tar t fön. Azon személyek, kik a tanodák veze-
tésével vannak megbízva, tetszésük szerént a kormány befo-
lyását elfogadják, vagy visszautasítják. Ha elfogadják, igényt 
tar thatnak az ily czélra évenkint a parlament által megsza-
vaztatni szokott évi összegböli segélyeztetésre, de ezen eset-
ben türniök kell a kormányfelügyelők látogatásait is. 

Az anglicán tanodákban a káté azon tárgyak közé 
tartozik, melyekből a nevezett felügyelő körútja alkalmával 
vizsgálatot tart . A katholikusok és dissidensek tanodáinál 
megelégednek avval, hogy a tanoda-igazgatók bizonyitják, 
miszerént a gyermekek kellő vallási ismeretekkel birnak. 
Három kath. tanoda-felügyelő van megbízva Angliában av-
val, hogy hitsorsosaik ilynemű intézeteiket látogassák. 



Bár kielégítőnek tekintethetik is vegyes vallású or-
szágban az elemi tanügy ily alakban, egy bizottmány mégis 
azt constatálta, hogy különösen szegényebb helyeken az 
iskolák szaporítását megnehezíti. — A kormány nevében 
Malborough lord által a felsőházban ezt illetőleg előterjesz-
tett törvényjavaslat, lényegben a jelenleg divó rendszernek 
kibővitését és nagyobbodását sürgeti. A tisztelt lord szónok-
nak épen nem mondható. Beszéde előszavában az elemi ok-
tatásnak történetét untató hosszadalmassággal adja elő, me-
lyet a statisticus adatok tengerébe fojtott. Azt akarta meg-
mutatni, hogy a jelen tanügyi állapot jobb hírénél ; megtá-
madja az elemi iskolai ezélokra külön adó behozatalát, hogy 
ebből tartassanak fön a tanodák, mert ily rendszabály meg-
zsibbasztaná az egyéni kezdeményezést, egészen seculári-
zálná a közoktatást. 

A kormány előterjesztései következőket tartalmaznak : 
egy közoktatási ügyérség szervezését államtitkári cziinmel, 
a tanoda-segélyezések növesztését, végre egy „lelkismereti 
czikkolyt", mely imigy volt szövegezve: „Az államtitkár 
soha sem avatkozhatik a tanoda vallási oktatásába, ha az 
segélyezésben részesül is, kivéve azon egy esetet, ha ily 
tanoda az egyetlen, melybe szomszédhelyek szegény gyer-
mekei küldethetnek, kiknek szülei kifogást tesznek az itt 
adott vallási oktatás ellen. Ily esetben az ily szülők követel-
hetik, hogy gyermekeik a tanoda bármily előnyeitől és jogai-
tól meg ne fosztassanak azért, hogy a vallási oktatásban 
részt nem vesznek." (Azaz a felekezeti, de államsegélyben 
részesülő tanoda köteles másvallásu szegény gyermekekot 
bebocsátani, kik szabadon mellőzhetik a vallási tanórákat 
és isteni tiszteletet.) 

A londoni anglikán püspök megnyugodott a szövege-
zés fölött, és ez nem fog találni ellenzésre Manning érsek-
nél sem. 

TURIN, april 26-án. Nem kisértjük meg az olasz trón-
örökösnek Margit herczegnőveli házassága alkalmából ren-
dezett világi ünnepélyességeket leírni, hanem szólunk a nap 
nagy eseményéről. Ez a szent gyolcs, vagyis sudarium (saint-
suaire) kitétele. Három nap óta roppant tömeg ostromolta 
kora hajnaltól kezdve a székesegyház bezártáig a főegyház 
és királyi palota bejárásait, hogy bejuthasson. Pénteken a 
kitételnek hire a vidékre még el nem jutott, és igy a fővá-
rosi nép könnyebben mozoghatott. Az első nap a jótékony-
sági egyleteknek volt föntartva, melyek óranegyedenként 
követték egymást. Iíosszu menetek a kereszt elülvitele és 
énekek zengése mellett siettek a székesegyházba. A világi 
papságot körülbelöl 6000 egyén képviselte, és a látogatók 
számát e napon összesen 25 ezerre tehetni. Egy püspök, egy 
kanonok, és egy plébános felváltva óránként az oltár előtt 
a szentélyben végzék ajtatosságukat. Szombat és vasárnap 
éjjel 30,000 ember jött a vidékről. Egész éjjen át omnibu-
szok, bérkocsik, hintók, szekerek érkeztek a kapukon át a 
városba, s rajtuk olvasót, letenyéket fönhangon imádkozó 
hivek. A lelkészek korán reggel végezvén a szentmisét, hí-
veik élén körmenetileg indultak meg Turinba. Az érsek és 
a püspökök tanácskozásra gyűltek össze, ha nem volna-e jó 
a kitűzött napokat még nehánynyal szaporítani. Péntek és 
szombat éjjel, melyeken csak az érseki iroda által adott be-

lépti jegyekkel ellátottak juthattak az ereklyéhez, igen so-
kan tölték itt imákban az egész éjjelt. Kiadatott körülbelöl 
2000 jegy. 

A szent sudarium a hivek bámulandó tiszteletének 
tárgya. Hosszú, körülbelöl három ember magasságnyi vászon, 
melyen Üdvözítőnk testének vérnyomok általi tökéletes 
rajza szemlélhető. Az igen erős és finom vászon régi voltá-
nak jeleit viseli. Az ereklyét rejtő ládácska az ünnepélyre 
meghivott főpapok által a királyi család jelenlétében nyitta-
tott föl. Látni lehetett a mély benyomást, melyet annak szem-
lélete, a jelenlevőkre gyakorolt. A királyi hölgyek ajtatosan 
imádkoztak, különösen Clotild herezognő. Victor király az 
érsek engedelmével nagy tisztelettel illette csókjával az 
ereklyét. 

Az esemény benyomása mélynek mondható. A forra-
dalmárok egymástól kérdezik, 20 évi müködésöknek ez-e 
gyümölcse? A nép ajtatos érzülete tüntetöbb jellegot öltött, 
mint 1842-ben, midőn a szent ereklye utolsó izben volt ki-
téve. 200 ezerre tehetni azok számát, kik vasárnapon este 
6 óráig tiszteletére siettek. Megjegyzendő, hogy vasárnap 
udvari menet rendeztetett, mely délután a városon keresztül 
menvén, ezt mintegy két részre szelte, ugy hogy a város 
egyik fele elvágatván, onnét a székesegyházba senki sem 
jöhetett. 

A világi ünnepélyek alkalmával különösen az ara, 
Margit,'Clotild föherczegnő, és a porosz trónörökös irányá-
ban mutatta a nép rokonszenvét, míg más magas személyek 
irányában tartózkodással viseltetett. 

ALEXANDRIA, (Egyiptom) apr. 19-en. A húsvéti 
ünnepélyek szokott módon tartat tak meg ez idén is. A nagy-
misét a székesegyházban mgr. Ciurcia apostoli delegatus 
végezte. A franczia consul Cairóból is megjelent a consulatus 
személyzetével, úgyszintén a franczia tengeri had itt levő 
parancsnoka tiszteivel. Ezen évben az alexandriai franczia 
telopitvényt az egyházi hatóságok jóakaratuk kiváló jeleivel 
örvendeztették meg. Mindeddig, például, a püspöki böjti körle-
vél csak olasz nyelven adatott ki, az idén mgr. Ciurcia kör-
iratát franczia nyelven is kiadatta. Püspökünk ezen felül 
orleansi Bernard atyát, az egyedüli franczia eredetű feren-
czit a szent földön, meghivta, hogy nagy pénteken franczia 
nyelven tartson szent beszédet. Mindeddig prédikácziók csak 
olasz és máltai nyelven (az olasz és arabs vegyüléke) tar-
tattak. 

Ersekünk Romából visszatérvén, valóban fejedelmi 
ajándékot hozott a szentatyától alkirályunk számára, melyet 
a pápa elismerés fejében küldött azon pártfogásért, melyben 
x'észesiti az alkirály a kath. hiveket. Ezen jóindulatu párt-
fogást különben mgr. Ciurcia kitűnő tehetségeinek, és ma-
gaviseletének köszönhetjük, ki habár tántorithatlanul ra-
gaszkodik az egyház jogaihoz, mégis a különböző hatóságok-
kal a legjobb viszonyt fen tudta tartani. — Jó forrásból ér-
tesültem arról, hogy az alkirályt mélyen meghatotta azon 
igazságszoretet, és eljárás, melyet a musulmannok irányában 
követett Ismail basa, azért szegényeink számára nem ritkán 
küld eleséget, templomok és tanodák számára telkeket in-
gyen ad. — A régi kikötő város-részében nem sokára u j 
templom fog emolkedni. Romiéban az alexandriai vagyono-
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sabbak nyaralóinak helyén a minoriták szintén egyházat 
épitettek. Egyszóval vallásunk ügye Egyiptomban halad. 

Áldozó csütörtökön a szentföldi a tyák itt quadriduumot 
fognak tartani a gorcumi vértanuk tiszteletére, kik közöl 
tizen rendjök tagjai valának. Beszédek arabs, maltai, fran-
czia és olasz nyelven fognak tartatni. A nyelvek e külön-
félesége mellett is nincs nálunk bábeli zavar, mert a legna-
gyobb egyetértésben élünk. 

IRODALOM. 
„ L e S y m b o l i s m e " par msgr L a n d r i o t . — „ E t u d e s 

s u r l e S y m b o l i s m e d e l à n a t u r e " par msgr de la 
B o u i l l e r i e . 

(Folyt.) 
Vegyük például a sziklát ; ezt két szempontból tekint-

hetjük, tudnillik a keménység és szilárdság szempontjából. 
Az első jelentésben képe lehet oly embereknek, kikben nincs 
semmi érzet, semmi részvét ; ezért mondjuk valakiről, hogy 
kőszivü. A második jelentés szerént ábrázolja azon rendithet-
len intézményeket, melyek az idő és szenvedélyek egyesült 
erőlködéseivel daczolnak. Lehet azon szegletkő, melyről az 
irás szól, melyen fenekük a kereszténység egész épülete; le-
het maga Péter, alapja az egyháznak, mely nem enyészhet el 
épen azért, mivel azon alapszik. 

Ezen részletes értelmek közöl igen sok nagyon könnyen 
fölfogható, és mintegy önmaga kínálkozik. Igen könnyen be-
láthatja mindenki, hogy az oroszlány az erőnek és nagylel-
kűségnek, a bika a vadságnak, a galamb a gyengédségnek, 
a bárány a szelídségnek jelképe. Ezen viszonylatok, melyeket 
a legegyszerűbb elme is észrevett a legrégibb időktől, általá-
nosan elfogadtattak és mintegy közmondássá váltak. Azonban 
ez nem áll mindenre nézve, és az első fölfedezésben nem rej-
lik mindjárt kulcsa mindannyi symbolumnak. Valóban ki di-
csekedhetnék avval, hogy ő a lények első okáig hatott azok 
összes nyilatkozataiban, és hogy ő kifürkészte Istennek 
minden titkait ? Ki ily praetensioval lepne föl, méltán hason-
littathatnék oly emberhez, ki alig tudván valamit dadogni 
valamely nyelven, alig ismervén az alphabetum némely jeleit 
hetvenkednék, hogy előtte már ismeretes azon nyelvnek egész 
szövedéke, annak minden árnyalata, egész ereje; vagy oly 
féltudóshoz, ki néhányat megismervén a természet törvényei 
közül, merészkednék azt állítani, hogy előtte tárvák már a 
természet minden titkai. És mégis meg kell vallani, hogy ily 
önámitás, fájdalom, közönséges napjainkban, sőt némi beteg-
sége korunknak. Ezen áradozó rossz ellen az által kell har-
czolnunk, hogy kimutassuk, mily korlátoltak ismereteink, és 
ezeknek is nagy része mily igen vegyitve van bizonytalansá-
gokkal. A tárgy, melylyel e könyv foglalkozik, eléggé kimu-
tatja e tekintetbeni elégtelenségünket. 

Még nincs oly érzékünk, bár mennyire hízelegjünk ma-
gunknak, mely a természet symbolicajának teljes megisme-
résére önmagától vezetne. És azért azt is tanulmányozni kell, 
tanulni elődjeink könyveiből, tanulni azoktól, kik a természet 
urának iskolájában voltak vagy kik tőle nyerték a sugallatot. 
A szent-irás az ily tanulmánynak első és igen bő forrása, kü-
lönösen a példabeszédek könyve. Urunk is igen sokszor be-
szélt hasonlatokban, és figyelmeztetett bennünket azon titok-

szerü kötelékre, mely a természeti, anyagi világot a természet-
fölöttivel, a szellemivel egyesiti. Az egyház atyáinak müvei 
is telvék ily képekkel. Minden lapon található valamely össze-
hasonlítás vagy viszonyítás, melyből hasonlat vagy ellentét 
származik. A scholastica időszaka sem idegenkedett ezen mód-
jától a tanításnak. 

A symbolica semmikép sem önkényes valami: az a lé-
nyek egymáshozi valóságos viszonyain alapszik, valódi köte-
lékekon, melyek azokat egybekötik Isten akaratja szerént, ki 
őket teremté. Isten a szerzője e mindenség egész gépezetének 
bámulandó alkatrészeivel együtt ; és valamint ezek közül 
egyet sem lehetne elnyomni a nélkül, hogy az egész gép meg 
ne romoljék, ugy szükséges, hogy mindegyiknek szerepét föl-
ismerjük, ha föl akar juk fogni annak legfőbb rendezetét is. A 
mi tulajdonkép tudománynak neveztetik, tudnillik a termé-
szettudomány, magában foglalván a természettant, vegy-, ál-
lattant és több más osztályokat, arra oktat, mint működik 
ezen gépezet ; a symbolica pedig, mely szintén tudomány, és 
pedig fölsőbb rendű tudomány, azt tanitja, m i é r t működik ? 
Ekkép egészen uj ismeretekbe avat, sejdíteni enged egy más 
világot sőt abba betekinteni, melynek ajtait azonban tulaj-
donkép csak a hit nyit ja meg, és ez a természetfölötti világ. 

A keresztény századok alatt tiszteletben volt a symbo-
lica; a naturaiismus, mely uralomra vergődött napjainkban, 
háttérbe szorítván azt, és tagadván az isteni müvek egyik 
legszebb felét, elrontotta az Isten által alkotott szép egyen-
súlyt, és veszélyes lejtőre jutott, melyen viíszatarthatlanul 
rohan a legvastagabb materialismusba. Mióta a világ problé-
májának két érintkezési pontja tagadtatik, nem volt fölfogha-
tó a kötelék, mely azokat egybeköti. A positivismus elkezdett 
hanyatlani, és a világ többé nem érté meg a teremtés csu-
daszerü nyelvét. Csak csekély időtől kezdve történt némi 
szerencsés visszatérés, és az ily sülyedés elleni fölszólalás 
majd tudós- majd ékesszólók részéről némi viszhangra talált. 
Különösen Pitra bibornoknak Spicilegium Solismense czimü 
munkája újította meg a keresztény hagyományok lánczolatát, 
élesztette föl azok elveit. Mindezek folytán megragadjuk az 
alkalmat fölemlíteni a fönczimzett két franczia főpap ilynemű 
müveit. Landriot néhány lényeges lapon megismerteti a sym-
bolismusnak valódi elméletét, megmutatja, hogy a symbolismus 
mint azt a sz. atyák és az egyház tudorai értették, csudálan-
dó tudomány, mely rendkivüli fényt vet Isten és az általa te-
remtett világ ismeretére, az alkotónak müveihez való viszo-
nyaira, azon öszhangzatos összeköttetésre, melyben ezen vég-
telen mindenség részei egymáshoz állanak. A symbolismus, 
mondja továbbá a tudós reimsi érsek, kulcsa a fensöbb theo-
logiának, a mysticának, a bölcsészet-, költészet- és széptan-
nak ; föltárja előttünk a nyelvek alakulásának titkát, és a 
legközönségesb nyelv egyszerű kifejezései alatt rejlő titkait. 

Landriot szerencsésen választott idézçtek által bebizo-
nyítja, hogy a legszellemdusabb gondolkozók mindnyájan bir-
tak kisebb nagyobb világosságú betekintéssel a két világ kö-
zötti ezen viszonyokba. Például Göthe ekkép nyilatkozott: 
„A természet müvei Istennek élénken kifejezett szava. A 
természet oly könyv, mely bámulatos, végtelen kinyilatkoz-
tatást tartalmaz. Minden lény, dolog le van némileg irva, 
csak föl kell találni." Göthe igen jól fölfogta légkörét ; 
sajnos, hogy e nagy szellem félúton megállott és inkább a 
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pantheismus felé hajlott. Plato szerént „e világ nem egyéb, 
mint képe az isteni tervnek." Cicero állitá, hogy „nincs oly 
tárgy a természetben, melynek neve át nem vitethetnék egy 
magasb rend eszméire." Plutarch elismeri, hogy a hasonla-
tosságnak igen szép és igen bölcs törvénye létezik, mely ösz-
szefüzi a két világot, mely megalapitja a viszonyt a test és 
lélek közt, az érzék és szellem nézlete, a világosság és igaz-
ság közt. Halljuk még Plotint : „Az érezhető tárgyak szép-
sége abban áll, hogy földeritik az értelmi lényegek kitűnősé-
gét, hatalmát és igazságát ; örök szövetség van az értelmi 
lények, melyek mintegy önmagoktól léteznek és az érezhető 
tárgyak közt, melyek létüket ugy szólván amazokkal való 
részesülésből tartják főn és utánozzák az értelmi természetet, 
a mennyire lehetséges." Hasonlókép nyilatkoznak L a Men-
nais, Humbold, Schiller, Jouffroy, Saint-Beuve ; pedig ezen 
nevek közöl egyet sem lehet gyanúsítani, mintha a bigoteria 
vagy clericalismus barát ja volna. Ez viszhangja az eredeti 
hagyományoknak és némileg ösztönszerű de egyszersmind 
átgondolt fogalma a természet lényeinek. 

Meglehet, hogy mindebben valami határozatlan fekszik ; 
de hogy ha Landriottal tekintetbe veszszük a philosophiai 
és hittani érveket, lia a sz. atyákhoz, hittudorokhoz és egy-
házi Írókhoz folyamodunk, a leghatározottabb tant találjuk 
föl nálolc, melyre nézve kénytelenek vagyunk a jelen müvek 
átolvasását ajánlani. 

Nagy haszonnal j á r különös tanulmányozása a hasonla-
toknak vagy regéknek is, melyek minden fokú értelemhez 
alkalmazott tanítást foglalnak magokban, és mely oly igen 
népszerű volt a világ első korszakában. Ennek egész ereje a 
symbolisniusról való tanban rejlik. Ugyanezen tan föltalálható 
azon nyelvekben is, melyeknek nem ritkán minden szavok 
titokszerü jelkép. A könyv végére alkalmazott iven igen ér-
dekes részletek fordulnak elő nagyszámú szavak parallelis-
musára nézve. Az egész mü telve van szép tanításokkal, meg-
ragadó tényekkal, és záradékát gyönyörködtető elmélet ké-
pezi a természetfölötti rendnek a természeti rendhez való vi-
szonyáról.Az „Etudes" szerzője, Bouillerie carcazzoni püspök ; 
különös érdeme, mely által egyszersmind az olvasók nagy 
számát kedvesen kötelezi le magának, hogy beereszkedik a 
bennünket naponkint környező tárgyaknak alkalmazásába. 
A kitűnő szerzőnek fő czélja volt, népszerüsiteni e vonzó 
keresztény tant, mely szellemíti, némelykor természetfölöti-
ekké teszi a materialis jelképeket. Ezen czél elérése végett 
szükségesnek tartotta szűkebb korlátok közt mozogni és némi 
választékot tenni. „A symbolumok világa, mondja a szerző, 
a teremtésnek végtelenig sokszorozott világa, mert az az isteni 
eszmék világa, mely minden lényben visszatükröződik. Mint 
lehet tehát megkísérteni annak leirását, a mi végtelen mint 
maga Istennek értelme ? A tárgyak megválasztásábani legna-
gyobb józanság volt ekkép az első föltétel azon munkában ; 
a második pedig, hogy vezérül a szentirás, az a tyák és egy-
háztudorok szolgálnának." És ezt Bouillerie meg is tette, az 
innnen mentettekhez adván saját nézeteit, érzelmeinek kife-
jezését. Némely részletek egy kis tájékozást nyújthatnak e 
szép könyvről. 

A Grenesis egy versére támaszkodva, melynek igazsá-
gát a legújabb tudomány is bizonyitá, a tudós főpap azon 
megjegyzést teszi, hogy a halak voltak az első teremtett 

állatok, és hogy azok kapták a legolső isteni áldást. És ime 
a viz jelképe a keresztségnek, melyet (vizet) a Szentlélek 
csak azért termékenyített, hogy közölné vele a keresztségi 
újjászületés kegyelmét. A hal ekkép jelképe a keresztény-
nek. „A víz ujjászüli a keresztényt a kegyelemnek, mondja 
sz. Ambrus, mint a természeti életre hozta a halat." A hal 
némasága által jelképezi a bűnöst is, ki többé nem tudja 
dicsérni Istent; torkossága által, mely sokszor vesztét okoz-
za, mert miatta megyen a csalékony horogra, ábrázolja az 
érzéki embert, ki uralkodni engedi maga fölött mohó vágyait. 
De lia a világ csalétke megcsalja az embert és halálát okozza, 
Jézus kiterjeszti hálóját és fölemelve öt a mélységből meg is 
szabadítja." A négy első apostol halász volt, és belölök em-
berhalászok lőnek. Azon csodálatos halászat, mely az Üdvö-
zitő föltámadása után történt, sz. Ágoston szerént, jelképe 
volt a győzelmes egyháznak, melynek tagjai egyedül a vá-
lasztottak lehetnek. A hal jelképe Jézusnak is, ki tisztán 
és bün nélkül élt a vétkes emberiség bünözönében, mint a hal 
élve tartózkodik a tenger mélységében. A hal, melyre az 
ifjú Tóbiás bukkant, e hal, melynek husa táplál, melynek 
mája és szive elűzi a gonosz lelket, epéje pedig visszaadá a 
szemeknek a látást, az Üdvözítőre emlékeztet, ki testével 
táplál bennünket, enyhíti szenvedélyeink tüzét és elűzi lel-
künk setétségét. Krisztus pedig maga tanított bennünket, 
hogy a hal, mely elnyelé Jónást, szintén az ő jelképe. A két 
hal, melyet Jézus szaporított a pusztában, az Oltári-szentsé-
get ábrázolá. Sőt tudva van, hogy magának a halnak görög 
neve ( lyj+vq) titkos megfejtés szerént magát Jézust jelenti. 

Mit mondjunk a kigyóról ? A paradicsomban a sátán-
nak volt jelképo ; általa ábrázoltatik a bün, a tévely, a világ. 
A keresztény alázatosság és tisztaság által győzedelmeske-
dik az ördög fölött, mint az u j Éva ez által zúzta szét a 
kigyó fejét. Ezenkívül symbolumja még az okosságnak is, 
melyet az isteni mester követésül ajánlott híveinek. 

Bouillerie ekkép jár el a sas, galamb, oroszlány, veréb, 
és a teremtés egyéb állatai jellemzésében is, kimutatván min-
denütt a hasonlatosságot vagy ellentétet, mely az Isten által 
adott természetükből következik. Ezen könyv olvasása által 
a teremtés egészen u j szempont alá esik; szemeink előtt 
elvonul a lélek a testhez, Isten e mindenséghez való viszo-
nyaiban. Az anyagi világnak a szellemivel, a természetinek a 
természetfölöttivel való ezen kettős harmóniája oly meglepő, 
hogy az mintegy kápráztató az oly szemekre nézve, melyek 
az igazság egyszerű és tiszta fölfogására nem képesek. Mivel 
pedig a teremtés különféle rendében ugyanazon gondolat 
jelentkozik, az egészet absolut egységre akarták némelyek 
visszavezetni, és ott, hol csak a viszonyok összhangzása léte-
zik, egyszorsmind ugyanazonosságot is láttak. Tudva van, 
hogy korunknak egyik szerencsétlensége tagadni a kegyel-
met, és egyedül a természetet elismerni. A puszta philosophia 
terén hasonló gyengeség észlelhető. Bizonyos szellemek előtt 
mindaz, mi létezik, merő eszme; egy másik iskola, mely na-
gyon is vakmerő állításaiban, egyedül az anyag létét hiszi. 
Az idealisták és anyagimádók egyaránt tévedésbon vannak, 
mert egyiknél som található föl a realitás teljes fogalma, ész-
lelése. Értelmöknek gyarlósága vagy akaratjoknak megátal-
kodottsága gátolja őket, hogy elég magasra emelkedhessenek. 

(Folyt.) 1-k. 
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VEGYESEK. 
= (Egy kis helyreigazítás.) A „Religio" 36-ik számá-

nak „Vegyesek" rovatában egy kis tudósítást olvasok a 
müncheni egyetem 400 évfordulati ünnepének tárgyában, 
melybe egy kis tévedés csúszott be. É n akkor Münchenben 
levén, mint szemtanú kötelességemnek tartom az igazság 
érdekében a dolgot igazi világába helyezni. Arról ugyanis 
nem volt szó, hogy a hittani kart, mely ott máig is, ámbár 
elöbbeni fényéből sokat vesztett, minden facultás között tán 
a legjobb, meg sem kérdezték volna, sőt ellenkezőleg, miután 
az universitási senatus, melyben a hittani kar is ép ugy, mint 
a többi képviselve van, sőt az egyes facultások között ott 
sokkal nagyobb az érintkezés, mint a mi egyetemeinken, — 
mondom ezen senatus az összes universitás történelmének 
megirásával dr. Prantl ny. r. bölcsésztanárt bizta meg. Oly 
választás, melyet mi sem helyeselhetünk, de történt ez fő-
képen azért, mert már a „Bavaria" nagy gyűjtő munka szá-
mára ő dolgozván ki a bajorországi oktatásügy történelmét, 
ő birt legtöbb előtanulmánynyal. Ezután az egyes facultások 
külön történelmére az illető egyént kijelölni az egyes facul-
tásokra bízatván, midőn ezen ügy a hittani kar ülésén elő-
került, Döllinger dr. Pichlert ajánlotta, mint e munkára leg-
alkalmasabbat. 

Ezen dr. Pichler pedig magán-tanár (Privatdocent) 
a theologiai facultáson, de már vagy három éve nem tarthat 
előadásokat, mert egyik munkája a keleti egyházról az in-
dexbe került. Igaz, hogy azt mondják, miszerént most egy 
ujabb, nagyobb egyháztörténelmi munkán dolgozik, melyben 
az elöbbeni csorbát irodalmi pályáján ki akarja fenni, de 
daczára ennek, Döllinger ajánlata ellen természetesen az 
összes theologiai kar egyhangúlag protestált. Csak egészen 
objective akartuk az ügy mibonlétét előadni, s azért tartóz-
kodunk minden commentártól, az olvasó maga is látni fogja, 
ki itt az egyedüli hibás. Dr.-B. G.*) 

— Berlinben történt néhány nap előtt, hogy egy zsidó-
leány gyermeket szülvén, azt a zsidó egyházi községbe vé-
tette föl; a hatóság részéről azonban parancsot kapott, hogy 
a gyermeket a keresztény religioban neveltesse, mivel atyja 
keresztény, és csakugyan a hatóság mindjárt ker. gyámot 
is rendelt számára. Kérdés : nem lát-e a zsidó sajtó ebben 
is Mortara feile ügyet és valljon föl fog-e e miatt jajdulni? 

— Az algiri érsek és Mac-Mahon közt, mint hírlik, 
összeütközés merült föl. Az érsek, tudnillik, mindazon arabs 
gyermekeket, kiket az éhség idején összeszedett és ápolt, 
továbbra is meg akarja tartani és később, ha akarják, meg-
keresztelni. A kormányzó szemeiben pedig ez meg nem en-
gedhető proselytismus gyanánt tűnik föl és azt akar ja , hogy 
a szülőktől az éhség által megfosztott ezen gyermekek a 
törzseknek adassanak vissza. Az érsek eljárásának igazolá-
sául azon kedvezőtlen eredményekre utal, melyeket mind-
eddig a keresztényellenes kísérletek szültek. 

— Párisban a volt orosz követ, báró Budberg tisztele-
tére lakoma adatott, melyen a diplomatikai testület minden 
tagja részt vett, kivévén a pápai nunciust. 

— Az „Augsb. Pz tng" szerént Münchenbe tudósítás 
érkezett, hogy ő szentsége jun. 29-én fogja kihirdetni a bul-
lát, mely által a concilium dec. 8-ára egybehivatik. A neve-

*) Mi a tudósitást a rendesen jól értesült „Augsb. Postzeítung" 
után közöltük, de fiat justitia ! Szerk. 

zett lap szerkesztősége eziránt kérdést intézvén Romába, 
táviratilag megerősítő választ nyert . 

— Az uj eskütörvény szerént a kath. keresztények jobb 
kezük hüvelykének és 2 első uj joknak fölemelésével a feszü-
let előtt két égő gyertya mellett fognak esküdni ; a zsidók 
fedett fővel jobb kezöket a Koránra, különösen Mózes II, 20, 
7. szakaszára téve végzik eskiijöket. 

— A szentatya maj. 5-én beszontelto azon két zászlót, 
melyeket Éjszakamerika- és Barcellonából kapott, és átadta 
lelkesítő beszéd mellett a hadseregnek. A Barcellonából kül-
dött zászló amarantszinü bársonyból van drága kövekkel 
ékitve ; egyik felén a bold. Szűznek monserratoi képe, a má-
sikon pedig a pápának arczképc van aranynyal hímezve, a 
művészetileg kidolgozott zászlónyélnek csúcsán a pápának 
tömör aranyból készült szobor-képe díszlik. 

— Gavazzi a múltkor Veronában a prot. templomban 
szónokolt, mi egykissé veszélyesnek tartatott, nem mivel az 
igazság, moral, pápa, egyház ellen szórta mérges nyilait, ha-
nem egyedül, mivel a kormányt is merészelte érinteni. Ez 
azonban természetes : mert ha egyedül az állam minden, ak-
kor ennek sérthetlenebbnek £ell lenni, mint Istennek, hitnek, 
morálnak. 

— Németországban mindinkább fokozódik a lelkesülés 
a szentatya ügye iránt ; a kath. egyletek, körök süriien gyű-
léseznek, az aláírások folytattatnak, legújabban a passaui 
megyéből intéztetett a királyhoz 40,000 aláírással egy fölirat, 
melyben ő fölsége kéretik, hogy a pápai szék jogai mellett 
erélyesen lépjen föl. 

— Bajorországban a családatyák túlnyomó többsége a 
szándéklott iskola-törvény-javaslat ellen van, és követeli, 
hogy a tanulók 12 —18 éves korukig minden korcsmázástól 
szigorúan tiltassanak el; ugy látszik, a fiatal nemzedék igen 
korán megérik a korcsmázásra. 

— A megholt freiburgi érsek, Vicari Herman, általános 
örökösévé az általa alapított gyermek-seminariumot tette. 
Az áldásos kéznek áldott legyen emléke ! 

— Az anyagimádásról híres Saint- Beuve épen nagypén-
teken adott nagy lakomát elvbarátainak, kik közé Renan 
is tartozik, ekkép is tüntetni akar tak a Golgothán kiszenve-
dett Jézus ellen; ilyesmire már régóta készülhettek, azért 
festette Renan oly szépen Judas jellemét. 

— Londonban nagyszerű meeting tartatott a katholiku-
sok érdekében. Jelen voltak a többi közt Russel, Miall, Har-
court, Herbert, Beales stb. Jelentősége leginkább abban fek-
szik, hogy Russel, Ifi azelőtt oly igen védelmezte a confes-
sioknak az állam általi segélyezését, látván az irlandi papság 
szilárdságát, melylyel minden ily segélyezést visszautasított, 
most egyszerűen Gladstone indítványát fogadta el. 

— Odin uj-orleansi püspök hosszabb távolléte után 
visszatérvén székhelyére igen ünnepélyesen fogadtatott. 
Hankook kormányzó, Beauregard tábornok, sok hivatalnok, 
és mintegy 20,000 ember zenével, zászlókkal kisérték a fő-
papot a székesegyházba. Mily sokan tanulhatnának tiszteletet 
az egyháziak iránt az amerikai köztársaságtól ! 

— A parmai „Patrióta" a pápákat vérengzőknek mondja? 
a péterfillérről pedig, hogy az a szegényeknek megrablása. 
Júdást dicséri, csakhogy ez volt az, ki, midőn a bűnös nő 
drága illattal kené Jézus lábait, azon kifogást tet te : minek 
ezen vesztegetés? és hozzá teszi az irás, hogy tolvaj volt. 
H a a péterfillér a szegények megrablása, adassék hát lega-
lább az a szegényeknek, mit a kormány a pápától elrablott ! 
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A keresztény és a polgári házasság 
«Jvei. . / L 
(Folyt!) 

B.) Allitsuk most szembe a mondottakkal a pol-
gári házasságot. A polgári házasság, közfogalom 
szerént, egyszeri! szerződésnek mondatik, melylyel 
férfi és nő magukat egymásnak közös életre leköte-
lezik. Az állam csakis e fogalom utján tehete szert a 
házasságnak saját hatalmába juttatására ; s ha e fo-
galom hamis, az államnak a házassághoz való lényeg-
beli joga nem lehet egyéb, mint nagyszerű ábránd, 
melylyel mind magát mind polgárainak millióit vészt-
hozó csalódásban ringatja. Pedig nincs logikátlanabb 
s természetellenesebb valami, mint a házasságnak 
ilyetén felfogása ! Mindenki meg fogja engedni hogy 
a házasulandók megegyezése bár létoka, conditio 
sine que non-ja a házasságnak, de mégsem maga a 
házasság. Ez ugyanis lényegileg a házasfelek test 
és lélek szerénti legbensőbb egyesülésében áll. Bár-
mely más, a jegyesek közt előfordulható érdek, csak 
járulék. „Nem a megegyezés teszi a házasságot, — 
mondja az angyali tudor, — hanem az egyberendel-
teknek bizonyos egyesülése, melyet a megegyezés 
szül." ') Ily házassági egyesülés pedig az embernek 
szabad választására bizott természeti jog. Az ember 
szabadon választhat magának élettársat, kivel egy-
bekeljen. Ámde mihelyt e választás végrehajtatott, 
mihelyt a házasulandók törvényesen kimondák egy-
másnak e nagy szót „akarok" : önmagától beáll köz-
tük a természeti viszony ; anélkül, hogy ebben holmi 
kikötésről, változtatásról vagy rendelkezésről kellene 
vagy lehetne szónak lennie. Tehát a lényeg, t. i. a 
házasviszony a jegyesek szabad megegyezésének 

») Suppl. Qu. 45. art. 1. 

ugyan szükségképi következménye, de éppen nem 
tárgya. Hisz soha sem magáról a házasviszonyról 
egyezkednek a jegyesek, hanem csupán annak ré-
szükrőli elfogadásáról. H a pedig e szerént a házas-
sági viszony nem tá rgya a házasulandók megegye-
zésének : ugy az legkevesbbé sem közönséges szerző-
dés. — De különben is a házasság bizonyos határo-
zott természeti jogok és kötelmek összege, melyek az 
emberrel ugy szólván veleszületnek, s melyeken a 
jegyesek nem változtathatnak sem máskép nem 
egyezkedhetnek; hanem ők megegyezésök által azo-
kat csak érvényre juttat ják. Amiről pedig szabadon 
egyezkedni sem nem lehet sem nem szükséges : a fö-
lött közönséges értelemben vett szerződésnek sincs he-

4e. Azonfölül a szerződésekben a személyiség mellett 
imdig az enyém és tied kérdése vagy holmi jogok 

és kötelmek forognak szőnyegen : mig a házasság-
ban a feleknek puszta személyisége jöhet kérdés 
vagy szabadválasztás alá. A házasságbeli jogok és 
kötelmek csupa természetből folyó jogok és kötel-
mek, melyekre nézve a házasulandók egyedül sze-
mélyiségökkel rendelkezhetnek ; a többiről már ren-
delkezett Isten, s ha ők személyiségökkel Isten 
rendelésébe kölcsönösen beleegyeztek: ez által meg-
kötötték a házasságot. Valljon hol van ebben a szük-
séges tárgy a szokott szerződésre'? hol vannak azon 
jogok vagy kötelmek, melyekről a jegyesek jobbra-
balra egyezkedhetnének? A házasulandók közt nem 
az ő szabadakaratuk csinálja a házasviszonyt, hanem 
a természet : azért is ki fogja e tényt közönséges szer-
ződésnek mondhatni V — Végre minthogy a szerző-
dés mindig a felek megegyezéséből származik és áll 
fenn: ennélfogva azt ugyanazon felek egyetértése 
mindenkor föl is bonthatja, azon általános jogelv sze-
rént: Per quas causas res nascitur, per easdem et 
dissolvitur. E szerént lia a házasság lényegileg szin-
tén csak szerződés volna: ugy azt a házasfelek köz-
megegyezéssel bármikor meg is szüntethetnék. Már 
pedig e fogalom a házasság eszméjével mind az is-
teni mester tana, mind az ész követelménye szerént 
homlokegyenest ellenkezik. Mindezen elősorolt okok-
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ból biztosan következtetjük, bogy a házassági egye-
ség szokott szerzö'désnek éppen nem, hanem inkább 
személyválasztásnak mondható. Ugyan mi is volna 
az ily házassági szerződés egyéb, mint a természet 
törvényeinek irásba foglalt kiadása ? ezek fölött 
pedig rendelkezni vagy egyezkedni semmiféle halan-
dónak sem áll hatalmában! 

Ime a házassági szerződés fogalma, mely magát 
a házasság gyökerét, Isten s a természet rendjét tá-
madja meg, és azt elvben a gyarló ember önkényé-
től teszi függővé! A házassági szent viszonyt egy-
szerű szerződésnek hirdetni és tenni annyi, mint azt 
az ég magasából a föld porába rántani ; annyi, mint 
azt a szó szoros értelmében profanálni, természete- s 
méltóságából kivetkeztetni, s állati párosodással egy 
soi'ba helyezni; annyi, mint a házasok hivatásának 
nagy horderejű jogait és kötelmeit — melyek külön-
ben a szentség malasztjai által biztosakká, szent- és 
sérthetlenekké, érdemszerzőkké tétetnek — a vallás 
és lelkismeret szent ügyéből az anyagi érdekek üz-
leti tárgyává alacsonyítani. Mint ezt oly nyomaté-
kosan megirá IX. Pius pápa Piémont királyának: 
„Oly polgári törvény, mely katholikusok között a 
szentséget a házasságtól elválaszthatónak teszi 
gyakorlatilag hasonlóvá teszi a parázna együttélést 
a házasság szentségével, minthogy az egyiket ugy 
mint a másikat törvényesen szentesid." 2) Mennyire 
észellenes pedig ez, kétségtelenül be fogjuk látni, ha 
jól szemügyre veszszük a házasok szent hivatását és 
számos terheit. A házasságban ugyanis nem csupán 
pereznyi gyönyörről, hanem mindenek fölött békés 
életközösségről s keresztény gyermeknevelésről va-
gyon szó. Hogyan gondolható pedig ez, az ember 
roppant gyarlósága mellett, természetfölötti szeretet, 
hűség s önfeláldozás nélkül? s honnan meritsék a 
házastársak e természetfölötti erőt kötelmeikhez ? ta-
lán azon tudatból, miszerént ők polgárilag s politi-
kailag együttélni köteleztetnek, épp ugy mint azon 
foglyok, kiket az állam egy födél alá zárt? Bizonyára 
nem ! hanem ez erőt csak azon vallási meggyőződés 
nyújthat ja , miszerént őket Isten köté össze és szent-
ségi malasztjai által folytonosan is gyámolítja. Azért 
is nemhogy a házasságot egyszerű szerződésnek tart-
hatnók és világiasithatnók : hanem inkább azon kell 
lennünk, hogy attól az anyagi érdekeket mennél 
jobban távol tartsuk, s azt a vallás szentélyében a 
szentség mennyei sugarai által dicsővé, szellemivé s 
természetfölöttivé tegyük. Csak az valóban állandó, 

*) Levél II. Victor Em. királyhoz sept. 19. 1852. 

az biztos, csak az hoz jó gyümölcsöt, ami szent és 
isteni ! A házasság is csak akkor és addig felel meg 
magasztos czéljának, ha és mig azt nem emberi ön-
kény, hanem Isten köti és megszenteli. Beismerte 
ezt a legistentelenebb bölcsész, Voltaire is, midőn 
igy nyilatkozott: „Bizonyos, hogyha a házasságot 
szentséggé tennők, a házasfelek hűsége szentebb kö-
telemmé és a házasságtörés gyülölötesebb vétekké 
lenne téve." 3) 

* 

II. 
* 

A) A keresztény házasság oszthatlan életközös-
ségre kötelez. E tulajdonság Isten kegyelme után a 
keresztény házasságnak legnemesebb, legéletbevá-
góbb része ; ez a házasviszony szellemiségének pe-
csétje; ez a házasság szent és fontos hivatásának 
áttörhetlen paizsa; melyet Isten azért rendelt, s az 
Udvözitő azért látott el szentségi malasztokkal, mi-
szerént az Isten és az emberiség, menny és föld nagy 
érdekeinek megvesztegethetlen őre, életbiztositója 
legyen. Nincs is, mi Isten rendelését s Krisztus urunk 
csalhatlan tanúságát oly félreismerhetlenül birná, 
mint éppen a házasság ezen tulajdonsága ! Mindjárt 
a teremtés első lapján ott ragyognak e sokatmondó 
szavak: „Annakokáért elhagyja ember atyját, és 
anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és lesznek ketten 
egy testté." 4) Mely szavakat imigy egészite ki az 
isteni Mester: „Ketten lesznek egy testté. Azért mái-
nem kettő, hanem egy test. Amit tehát Isten egybe-
kötött, ember el ne válaszsza!" Valóban Istenhez 
méltó igék! Lehetlen, hogy ezek az ő magasztos egy-
szerűségükkel minden józanul gondolkodót kétségte-
lenül meg ne győzzenek arról, miszerént Isten maga 
köti egybe a házasulandókat, egy testté forrasztja 
őket, ember által elválaszthatlanul összefűzi azokat. 
„Lesznek ketten egyr testté." Tehát valamint a szer-
ves testet nem lehet kettészakítani anélkül, hogy éle-
tét ki ne öljük : éppúgy a házasokat sem oldhatjuk 
szét anélkül, hogy rajtok lélekgyilkosságot ne kö-
vessünk el. „Amit Isten egybekötött, ember el ne 
válaszsza!" Midőn Udvözitőnk e tant a ravaszul ki-
sértő farizeusok és írástudók előtt nyiltan hirdeté, 
átalában tulszigorunak látszott az. Ez okból: „A 
házban tanitványai ugyanerről ismét kérdezék őt. 
És mondá nekik : „Aki elbocsátja feleségét, és mást 
veszen, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszonyr 

3) Oeuvres, edit, de Kell, torn. 17. pag. 290. 
4) Genes. 2, 23. 
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elhagyja férjét, és máshoz megyen, paráználkodik." 5) 
Lehet-e már ennél világosabban szólni ? lehet-e ezt 
elferditeni és józanul máskép érteni, mint hogy a 
férj és feleség Isten rendelése s Krisztus tanitása sze-
rént halálig szakithatlan szellemi kötelékkel füzvék 
egymáshoz, halálos bün nélkül el nem válhatnak, 
s ekkép a házasság mindenesetre felbonthatlan ? Akit 
azonban még mindez sem volna képes a tiszta igaz-
ságról meggyőzni : az olvassa az isteni Mester taná-
nak esalhatlan hirdetőjét s leghitelesebb magyarázó-
ját szent Pált, ki is a korinthusiakhoz igy ir : „Azok-
nak pedig, kik házasságban vannak, nem én paran-
csolom, hanem az Ur : hogy a feleség el ne váljék 
férjétől. Hogyha elválik, házasság nélkül maradjon 
vagy békéljen meg férjével. És a férfiú el ne bo-
csássa feleségét." 6) Ugyanő a rómaiknak ezt irja : 
„A férjnél levő asszony, mig férje él, a törvény által 
kötelezve van, ha pedig meghal férje, feloldoztatott 
férje törvényétől. Ugyanazért házasságtörőnek mon-
datik, ha, mig férje él, más férfiúval tart." 7) Ez több 
mint világos! ez egy önmagát bizonyitó isteni pa-
rancs, melyet a nemzetek apostola a keresztény vi-
lágnak kihirdet. Hitelv és törvény egyszersmind! 
melyet nem elég csak elméletben hinni, hanem az 
életben meg is kell tartani. Mily kétségtelen egy-
szerűség, mily zavarhatlan összhangzat rejlik ezek-
ben ! melyet Isten azért rendezett igy, hogy azt sem-
miféle vak szenvedély félre ne ismerhesse, semmiféle 
roszakarat ki ne forgathassa. Krisztus Urunk ezen 
törvényében tehát semmi tekervényes okoskodást 
nem használ: itt nincs más lehetőség, mint ez: ke-
resztények vagy kötnek valódi házasságot, s akkor 
ez mindenesetre felbonthatlan; — vagy nem kötnek 
feloldhatlan házasságot, s akkor ez semmiesetre sem 
valódi házasság. — Hanem Üdvözítőnknek e tana 
talán igenis természetfölötti ? talán csak is a szellem-
világba illik? Éppen nem! Sőt inkább nagyon is az 
emberi természeten alapszik s a házasviszony ere-
deti tisztaságának és épségének nélkülözhetlen kel-
léke. Vegyük csak szemügyre a házasság czélját. 
Mint mindenben, ugy a házasságban is a czél a leg-
biztosabb mérvadó minden oldalra nézve. A házas-
ság czélja pedig nem kisebb, mint az emberiség fön-
tartása és nevelése. Van-e ennél főbb érdek égben 
és a földön? Ez nem annyira az egyed és társaság, 
mint inkább magának Istennek érdeke. A házasság-
hoz köté az emberiség létét, s igy ahhoz fűzé saját 
czélját is az emberiség irányában ; arra alapitá 

góndviselő kormányzatának örök tervét, az egyház 
és állam minden intézményét. E fönséges czélhoz 
megfelelő eszközök is kivántatnak. Hogy felelhet 
meg pedig e czélnak a házasság akár szabadkéj, 
akár szétválások mellett ? hogy lehetséges az embe-
riség fentartása határozott szülők nélkül? s hogy 
lehetséges a nevelés ugyanazon határozott szülők 
oszthatlan életközössége nélkül? Mert hisz a neve-
lés alatt józanul senki sem értheti a magzatok csupa 
felnövesztését, hanem csakis azoknak tökéletes em-
berré képzését. Mi szükséges pedig az ilyetén neve-
lés eszméjéhez jobban, mint közös elv, közös egyet-
értés, közös segitség, közös életmód; szóval a leg-
bensőbb és legállandóbb összetartás a tya és anya 
közt? Mily hosszan tartó fáradság, türelem, gond 
kivántatik a szülők részéről a neveléshez csak addig 
is, mig a gyermekek fölserdülnek: hát még azok 
tökéletes emberekké lesznek ! Sőt még ezek önálló-
sága mellett is megszünik-e valaha a szülői viszony? 
Fölmenthetők-e a szülők és gyermekek ez életben a 
viszonos lelkismereti kötelezettség alól? Hisz még 
az elhalt szülők helyébe is legtöbbnyire u j atyát 
vagy anyát kell adni a gyermekeknek nevelésök 
végett : nemhogy azokat még életükben szétválaszt-
l^tnók ! A szülők közösen kötelezvék a gyermekek 
tartása- s nevelésére; ennélfogva kölcsönösen is egy-
máshoz kötve kell maradniok. „A házasság a termé-
szet által magzatok nevelésére van rendelve, nem 
csupán bizonyos ideig, hanem a gyermek egész éle-
tén át, — mondja aquinói sz. Tamás. —• Miértis a 
természet törvénye hozza magával, hogy a szülők 
fiaiknak gyűjtenek kincseket és a fiak a szülőknek 

r 
örökösei. Es azért, mivel a magzat a férj és feleség-
nek közös birtoka, a természet törvénye szerént kell, 
hogy az ő társaséletök örökké megosztatlan marad-
jon. S igy a házasság felbonthatlansága a természet 
törvényéből foly." 8) Mindebből teljes joggal vonjuk 
a következtetést : amily természeti szükség a nem-
zéshez két határozott szülőnek összeköttetése: épp 
oly természeti törvény a neveléshez ugyanazon két 
szülőnek oszthatlan életközössége, vagyis a házasság 
felbonthatlansága. (Folyt.) 

Guizot-nak ujabb nyilatkozatáról. 

Közöltük Guizot egy nyilatkozatát a párisi bibliatársu-
lat félszázados ünnepének legközelebbi üléséből. A társulat 
1818-ban keletkezett, és azóta kitűzött czéljára ké t millió 
frankot forditott, és 500,000 bibliapéldányt osztott szét. Ezen 

5) Márk. 10, 8. - 6) Kor. I . 7, 10. - 7) Rom. 7, 2. 8) Suppl. Qu. 57. art . 1. 
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tevékenységet Guizot csak a szentiratok isteni eredetéről 
való mély meggyőződésből mondá származtathatónak, mert 
ennyi buzgalmat, kitartást semmiféle emberi mű sem képes 
egy egész testületbe önteni. 

Ennek folytán alkalmat vesz Maumigny ur a követ-
kező fejtegetésre : „Valóban szép, hogy midőn a katholiku-
sok, sőt extheologusok által kezelt gonosz sajtó a naturalis-
mussal és szabad gondolkozással kérkedik, egy protestáns 
kifejezést ad a természetfölöttibe való hitének, mint ezt a 
f ranczia protestánsok legkitiinöbbike oly gyakran teszi. 
Szép, ha, mint ő ezt tevé, védelmezi Jézus Krisztus helyet-
tesének, mint az isteni hit és a szentírás őrének független-
ségét. Hiszszük, hogy Krisztus számbaveszi Guizot urnák 
mind bátor vallomását hite felől, mind pedig a romai apos-
toli egyház szabadsága ügyébon tett szolgálatait és a méltat-
lanságokat is, melyeket neveért szenvedett. Meg fogja neki 
adni a teljes és benső hitet ju ta lmul azon csonka hitért, me-
lyet ő most vall, s jóhiszemüleg az igazinak tart. Isten fogja 
leróni a kitűnő szónok irányában a katholikusok tartozását. 
De midőn ekkép a rokonszenvező igazság kötelmét teljesít-
j ü k a bibliai társulat bátor elnöke iránt, nem mulaszthatjuk 
el egyszersmind nagy szelleme tévedéseinek ostromlását. 

Valljon egyedül a jámborságnak kell-e tulajdonítani a 
bibliatársulat alapitását, mint ő mondá, s nem volt-e az ala-
pitóknál egyszersmind a protestantismus ellenséges indula-
tának a romai egyház irányában némi része ? Valljon Cazes 
ministernek pártfogolása, a „szabadkőmivesség naplója" nem 
segitette-e elő a társulatot, és különösen az angol bibliatár-
sulatnál, a szent könyvek osztásánál nom forgott-e fön egy^ 
szersmind a gyapot-kereskedés is ? oly kérdések, melyek 
megvizsgálásába most ereszkedni nem akarunk, s szeretjük 
hinni, az egyéni Ítélet kényes voltának ellenére, hogy Guizot 
ur mindnyájok véleményét fejezte ki. De még ezen esetben 
is, a bibliatársulat működése, ha nem veszedelmes, bizonyára 
meddő, terméketlen, és ilyen is fog maradni . 

Krisztus az ő hitét nem holt betűre alapitá, hanem az 
egyház élő szavára, melylyel ő a világ végéig Ígérkezett lenni. 
Az egyházon kivül nincs üdv, és h a Isten a keresztségben 
nyitotta meg az élő s éltető vizet : az egyház az, mely által 
ezt a protestánsok szintúgy mint a katholikusok nyerték. A 
keresztség mindazokat, k ik ezt fölveszik, Isten és az egyház 
gyermekeivé teszi; mi több, a protestánsok, kik megta r t j ák 
hitüket, ezt is az egyháznak köszönhetik. Nem tudva is, az 
ö tanításának befolyása alat t állanak, az ő szava alat t , mely 
ezernyi viszhang által hat füleikbe, behat szivökbe ; Istennek 
és az egyháznak tu la jdoni that ják egyaránt , hogy az egyház 
lelkéhez tar toznak. 

Az egyház nélkül a biblia holt betű, mert csak egyedül 
azon lélek, ki azt sugallta, magyarázha t ja meg, teheti élvez-
hetővé, ezen lé lek pedig csakis az egyháznak adatot t ; Isten 
küldöttei által beszél, és visszavonul, ha ezek mellőztetnek. 

Mert irva van : Küldlek titeket, mint engem küldött az 
a t y a ; (Ján . 20, 25.) ki titeket hallgat, engem hal lga t ; ki tite-
ke t megvet, engem vet meg, ki pedig engem vet meg, megveti 
az atyát , ki engem küldött. (Luk. 10, 16.) Továbbá : A k i 
segítségül hívja az Ur nevét , üdvözül. De mikép hivhatja hit 
nélkül ? Mikép hihet, ha arról nom hallott semmit? Mikép 
hallhatna pedig prédikálás nélkül ? És hogyan prédikálhatna 

valaki küldetés nélkül ? — Valljon a szentírásnak ily mondatai 
mit jelenthetnek a protestáns előtt ? 

Valóban a keresztény hit létezett az u j szövetség köny-
vei előtt, és főn fogna állni, ha, tegyük föl ezen lehetetlensé-
get, a biblia egészen elveszne is. Mert a lélek, ki azt su-
gallta, mindig az egyházban van, és beszélni fog általa az idők 
végéig. 

A biblia az egyházon kivül távol attól, hogy megtér í-
tené a pogányokat és protestánsokat, inkább szörnyeteg hi-
báknak lehet forrása, ha azt nem azon lélek fejti, magyaráz-
za meg, ki azt sugallta. 

Az ember azért teremtetett, hogy társaságban éljen ; 
hogy pedig jól élhessen, élnie kell azon társaságban, melyet 
maga Isten kormányoz. Mindenütt, ahol hiányzik ezen isteni 
jog, elfajul a társadalom. A hol pedig eltér a társadalom, vele 
eltér az egyén is, legalább különös isteni kegyelom nélkül, 
mely az isteni irgalomnak titka. Innen származott az emberi-
ség romlottsága az ős világban, és az egész társadalomnak, 
magának a keresztény ál lamnak is, a hol ezen isteni jog meg-
fogyatkozott , tehát minden nem-katholikus társadalomban. 

Az isteni jog e hármas alapon nyugszik, tudnillik az 
isteni tekintély, az isteni törvény és isteni ihletés a lapján, 
mely a lelkeket az igazság, a sziveket pedig a szeretet ál tal 
fűzi egybe. Vondd el az isteni küldetést, s nincs isteni tekin-
tély ; döntsd meg az isteni tekintélyt, e kulcsát az isteni j og 
ivezetének, s leroskad minden. 

A világ három, mindig tökéletesb és tökéletesb isteni 
törvény alatt élt, tudnillik a természeti, az irott, és a malaszt-
törvény alatt, melyet a tökéletes szeretet követett, ezen egye-
düli törvénye az égnek. 

A természet törvénye nem az egyszerű természeti tör-
vény, hanem a kinyilatkoztatás és hit által megerősített, az 
Isten küldöttei, mint a hagyomány fölavatott őrei által kihir-
detett és megőriztetett, különösen pedig a patr iarchák Noe 
és Ábrahám által nyilvánított természeti törvény. A termé-
szet törvénye minden népeknek adatott, és minden ember 
emlékébe vésetett; de az isteni tekintély csak a patr iarchák-
nak, Jézus őseinek családjában létezett, csak itt tar tatot t fön 
tisztán az isteni hagyomány, egyedül itt tartózkodott az igaz-
ság lelke. 

Midőn az általános romlottság bekövetkezett , az irott 
törvény Jákob minden fiainak adatott, de csak J u d a királysá-
gában tar tatot t fön, mert itt volt az isteni tekintély. Elsza-
kadván a többiek Judától, Dávid házától, melyet isten válasz-
tott k i népének kormányzására, az elvált nemzetségek elvesz-
te t ték a törvény szellemét, lelkét, és meghamisították a szent 
szöveget. 

Az evangelium az apostolok idejében minden népeknek 
hirdettetett , és egész Europa ma is keresztény ; de a hit csak 
azon nemzeteknél tartatott főn, melyek a romai apostoli egy-
házzal, mint az isteni tekintély letéteményesével egyesülve 
maradtak . Gyengülni kezdett az mindazon népeknél, még ha 
kath . voltak is, hol a gallicanismus és josephinismus tágitott 
az engedelmesség kötelékein, mert a hit isteni tekintélyen 
nyugszik. Mindazon nép, mely nem mondja : hiszem az apos-
toli egyházat, lassanként elhagyja ezt is mondani : hiszek egy 
Istenben, mindenható atyában, és a Jézus Krisztusban az ő 
fiában, mi urunkban, és a Szentlélekben, ki az életet ad ja 
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És csak névleg lesz keresztény, ha mindjár t 10 millió bib-
liája van is. 

A tekintély csatornája a kegyelemnek és hitnek. H a 
ezen csatorna megrontat ik, a kegyelem és igazság többé nem 
termi a hit csiráit, és az ember visszaesik a naturalismusba, 
melyből a hit emelte őt ki. 

A kereszténység segittetve az egyház szózatától, mely 
a különféle nemzetekhez hat el, kétségkivül mindig eredmé-
nyez valamely gyümölcsöt, mint ezt korunk példája is eléggé 
tanusit ja ; de ha tar tozhatunk is az egyház lelkéhez anélkül, 
hogy testéhez is tartoznánk, mi t i tka az Istennek : ez mindig 
csak kivétel marad, mint kivétel az oly süketnéma, ki minden 
oktatás nélkül némely észszerű eszmére tesz szert a beszé-
lőkkel való érintkezés által, ámbár ö maga semmit sem tud 
beszélni. 

Guizot urnák nagy tévedése, hogy ö a katholicismus- és 
protestantismusban egyenlő jogú két vallásfelekezetet lát, me-
lyeknek, hogy egymáshoz közelitsenek és egyesülhessenek, 
nincs egyébre szükségök, mint fusiora. 0 nem látszik tudni, 
hogy a katholicismus általános igazság, az egész igazság, 
semmi egyéb, mint igazság, és hogy azon egyes igazságok, 
melyek az ő nagy szellemét elbűvölik, mind benfoglaltatnak 
a katholicismusban, és mely e fölött oly igazságokat is búr, 
melyek nála hiányzanak. 

O nem lát ja be, habár kormányozta is az embereket, 
hogy ép oly lehetetlen természetfölötti társadalmat alapitani 
isteni tekintély nélkül, mint kört képezni központ, családot 
atya, ágaka t törzs nélkül ; hogy ép oly lehetetlen a keresztény 
felekezeteket egyesiteni a romai egyház nélkül, melytől elvál-
tak,mint összegyűjteni a csillagokat az attractio közös közép-
pontja nélkül. O nem aka r j a belátni, hogy az irás Krisztustól 
származik az ő küldöttjei által, kik a próféták és apostolok, 
és hogy ma nincs több, csak egy apostoli szék, egyedüli széke 
Péternek, mely folytonosan él, tanit és működik utódjaiban. 
Ezeknek hite az ő hite, mely meg nem fogyatkozhatik. O 
nem látja, hogy a Szentlélek, ki Krisztusnak lelke, csak Krisz-
tus testét élteti, mely az apostoli, közönséges romai egyház, 
mint az ember lelke nem éltet mást, csak egyedül saját testét 
és csak addig élteti, mig a fővel kapcsolatban, összeköttetés-
ben marad. A nedv sem éltet mást, csak egyedül a törzszsel 
egybekötött ágakat , és ha ezen elvált ágak egy ideig meg is 
t a r t j ák levelök zöldjét a beszivott nedv némi maradványa 
által, többé sem virágot, sem gyümölcsöt nem hoznak. 

Legyen egyébiránt bármint , a katholicismus, Guizot 
szavai szerént, a tiszteletnek nagy iskolája ; és ö bizonyos 
lehet, hogy a katholikusok ő irányában igazolni fogják maga-
viseletük által e nagy és nevezetes szavaka t ; és ha megtá-
mad ják is tévedéseit, mindig tisztelni fogják e nagy és keresz-
tény értelmiséget, forrón óhajtva, hogy a Szentlélek, ki meg-
világosította a Newmanokat és Manningokat, szálljon le ö 
reája is. 1-k. 

A cnitus-szabadság Romában. 

Napja inkban sokat beszélnek a zsidókról, különösen 
azon üldöztetésekről, melyeket a Dunafejedelemségben kell 
türniök, melyekről némely consulok is tanúskodtak, melye-
ke t azonban Golesco, a romaniai külügyminister egyszerűen 

tagad, és különösen fölindult azon zaklatások miatt , melye-
ket kormánya kényszeríttetik kiállani hasonló folytonos vá-
daskodások folytán. I ly zaklatások egykor a pápa ellen indít-
ta t tak, most pedig Károly fejedelem ellen ; hodie mihi, eras 
tibi, mondja az „Unitá cattolica." 

Ugyanekkor beszélnek a romai zsidókról is ; beszél az 
„Agence Havas" lap, beszél a szentatyának hivatalos újsága 
is, a „Giornale di Roma." Az „Agence" szerént a zsidók 
Romában kettőztetett ünnepélyességgel ül ték meg husvétjo-
k a t : egy hires német rabbinus, Román utazván keresztül, 
tartotta a fő szertartásokat. Fölemlítvén egyszersmind az an-
golok, amerikánok, presbyterianoknak templomát a Por ta 
Flamminiánál , ugy találja, hogy a cultus-szabadság a Tibe-
risnél „en pleine floraison," teljes virágzásban van. 

A „Giornale" pedig május 5-ről egy emlékéremről 
szól, melyet a szentatya különösen azon zsidó orvosok kitün-
tetése, földiszitése végett is veretett, kik a mult évi cholera al-
kalmával önfeláldozólag működtek. Tudva van ugyanis, hogy 
mult augustusban Roma környékén igen dult az epeláz, név-
szerént Albanoban, hol Altieri bibornok áldozatául is esett 
keresztény szeretetének, főpásztori kötelmének. Azon napok-
ban a szentatya a szerencsétlenek számára megnyitotta jóté-
konyságának kincseit, és magán pénztárából a zsidó községi-
nek is kétezer lirát adományozott. Ma mindazokat, k ik a 
ragály idejében a szenvedők körül érdemeket gyűjtöttek ma-
guknak, állapot- és vallás-különbség nélkül meg akarván ju-
talmazni, a romai lap a következőket közli : 

„ 0 szentsége, IX . Pius rendelni méltóztatott, hogy kü-
lönös emlékérem készíttessék mindazon orvosok dicséretére 
és fölbátoritására, kik az utóbbi epeláz alkalmával az egy-
házi államban nemes kötelmök teljesitése által szorgalmas, 
ügyes és szeretetteljes segélyt nyúj to t tak a ragályosoknak, 
valamint kitüntetésére mindazoknak, kik a k á r ápolás, akár 
rendezés által a közjó körül érdemeket szereztek magoknak. 
Hasonló előterjesztés történvén pedig ily szolgálatokra nézve 
zsidó orvosokról és egyénekről is hitsorsosaik iránt, a szent-
atya akar ja , hogy hasonló elismerési emlék adassék nekik 
is, melynek egyik oldalán a következő fölirat olvasható :  

Asiana. lue. afflatis. opem. ferenti. sua. sunt. a. Deo. praemia. 
An. M D C C C L X V I I ; a másik oldalon pedig a ki tüntetet tnek 
vezeték és másik neve van. Ezen szép vonásához kegyessé-
gének még pénzadományt is csatolt a szentatya, zsidó alatt-
valóinak számára." 

I X . Pius mindig egyenlő és ugyanaz a zsidók irányá-
ban, mint voltak elődei is. Kegyetlen idők folytak le a zsi-
nagóga fölött, és talán ismét visszajönnek, mint jelenleg Ro-
mániában. Ha a fejedelmeknek kiürült pénztáruk, a zsidók 
kénytelenittettek azt megtölteni, és történt, hogy mindennap 
egy fogukat húzták ki, és ekkép kényszeri t tet tek a fizetésre. 
(Igy tett Giovanni senza terra, I I I . Arigo apja.) Vádoltat tak 
megmérgezésröl, a lepra terjesztéséről, VI. Károly franczia 
királynak őrültté tevéséről bübájolás által. A Delfinatusban, 
Savoya- és Piemontban nagy összegeket kellett fizetniök ki-
váltságaik megújítása végett, bizonyos évi adót az ott lakha-
tásért, másutt pedig nem csekély összeget, hogy holtjaikat 
eltemethessék. 

Cibrario Lajos egyik könyvében, mely 1861-ben Tu-
rinban ismét kiadatott, beszélvén a kegyetlenségekről, melyek 
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Európában a zsidók ellen elkövettettek, hozzá teszi : „Olasz-
országban, különösen pedig Romában, a zsidók helyzete ke-
vesbbé volt súlyos. Sem a fejedelmek, sem a nép nem méltat-
lankodott ellenök." Valamivel a lább: „A zsidók pártfogói 
közt, a p á p á k u t á n emlitendők az austriai herczegek." 

IX. Pius pápaságának első napjaitól fogva, követvén 
e nemes hagyományt, mindenkor teljes szeretetet tanusitott, 
mint mindenki, ugy zsidó alattvalói iránt is. De azért teljes 
virágzásban van-e Romában a cultus-szabadság ? Az „Agen-
ce" legalább azt véli ; mivel, szerénte, a porosz követség ká-
polnája a Capitoliumon leglátogatottabb; mivel a zsidók 
nagyobb ünnepélylyel ülik meg husvétjokat ; mivel a skótziai 
Mac-Cloud minden vasárnap elmondja beszédjét, és a két 
másik prot. lelkész féltékenységét fölébreszti az aratott siker 
által. Egyébiránt Pius soha sem engedi, nem is engedheti 
meg, valamint az egyház sem, hogy a cultus-szabadság a 
kormány részéről minden cultus iránti közömbösség gyanánt 
tekintessék. Az egyház, mondja sz. Tamás, a hivőket töké-
letes igazságra, jámborságra tanit ja, mindazáltal sok bünt, 
vétket el kell tűrnie ; hasonlókép habár kárhozta t ja is az 
eretnekséget, eltiiri, hogy az eretnekek Romában és Roma 
körül egyesülhetnek. Ezen egyesülést nem tekinti a szabad-
ság gyümölcsének, hanem mint rosszat, mely a jelen körül-
mények közt már kikerülhetetlen, és azért türi. Eltűri, de 
nem helyesli, nem bátorit ja föl, nem mozdítja elő. Isten oly 
sok méltatlanságot eltűr, melyet nevéhez fűznek, és engedi 
tenni. Es az ily „tenni engedés" nem mondható teljes virág-
zásu cultus-szabadságnak, hanem az isteni türelem bölcs 
utánzásának. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
H Á R S K Ú T , május 3-án. Ma, mint sz. kereszt föltalá-

lásának napján, Hárskúton r i tka szellemi élvezettel egybe-
kötött és lélekemelő ünnepélynek valánk tanúi. Ez pedig a 
hárskúti templom előtt ujon állított keresztnek fölszentelési 
ünnepélye vala. A magasztos és nagy-jelentőségü szertartá-
sokkal járó sz. ténykedést ft . Pongrácz György, rosnyói 
egyházkerületi esperes és k.-h.-váraljai plebánus ur végezte, 
ki a minden oldalról nagy számmal körmenetileg s a zászlók 
lengése és ajtatos énekek zengése közt egybegyűlt közön-
séget ez alkalomra jól választott, jeles és hatásos sz. beszéd-
del nemcsak meglepte, hanem, hízelgés nélkül mondva, min-
den tekintetben megörvendeztet te és kielégítette. A szónok-
lat tá rgya igen népszerűen azon hatást fejtegette, melyet a 
keresztény emberben a keresztnek szemlélése gerjeszteni 
szokott. A kereszt szemlélete által, melynek kiirtását a föld-
ről a sátán és a régi pogányok főfeladatukká tűzték ki ma-
guknak, de melyet sz. látomás következtében Nagy Constan-
tin romai császár anyja, sz. Ilona a jeruzsálemi kalvár ia he-
gyén új ra föltalált, s melynek varázs-hatalma előtt a pogány 
császárok trónjai leroskadtak és Olymp hamis isteneinek 
bálványai lehullottak, a keresztény ember a bűn iránti iszony-
ra és Jézus iránti szeretetre ébred. Ez által a szenvedések-
ben és földi ba jokban vigaszt, a kisértetek ellen pedig ellen-
állási eröt és bátorságot merit, mint egykor sz. Caesarius, ki 
a test, világ és rossz lélek incselkedései fölött mindig az által 

aratot t diadalt, hogy a keresztet megragadva, azt mondá 
minden kisérteteiben : „Megváltóm ! ki a kereszten győzted 
le a halált, győzd le az én lelki ellenségeimet is." Az ember 
élete hasonló az amerikai őserdőkhöz, melyek igen sürüek 
levén, a legdühösebb és legragadozóbb vadállatok tartózko-
dási helyéül szolgálnak, s igy mindenkit, a ki csak oda köze-
ledik, a halál bizonyos veszedelmével fenyegetnek. Minden 
léptünkön, minden nyomunkon, éltünk minden pillanatában 
és helyzetében ezerféle ily vadállat leskelődik kisértet alak-
jában lelkünk élete ellen, ugy, hogy sz. Péter is igy tar tá 
szükségesnek, a keresztény híveket e veszélyre figyelmez-
te tni : „Testvéreim!" úgymond, „ébren legyetek és figyel-
je tek , mert a ti ellenségtek, az ördög, mint a dühös oroszlán 
körüljár titeket, keresvén, hogy kit nyeljen el közületek, 
kinek álljatok ellen a hitben."1) S hol keressünk fegyvert 
és védpajzsot ezen titkos ellenségünk ellen ; hol merítsünk 
ellenálló erőt és bátor elhatározást a vele való viaskodásra 
másutt, mint a kereszt jelében ; hol és mi által buzduljunk a 
cselszövények és viszontagságok ezer nemének tömkelegé-
ben a szellemi harczbani állhatatos ki tartásra, mint egyedül 
azon jelben, mely a győzelemre azon leghathatósabb szer, 
mely által az okvetlenül kivivatik, minthogy ekként biztat 
édesmindnyájunkat : „In hoc signo vinces !" A kereszt tagad-
hatlanul ama jel, melytől pokolbeli ellenségünk megfutamo-
dik ; a kereszt azon szellemi vért, melylyel fölvértezve a 
szentek és vér tanuk földi harczuk ideje alatt dicsőséggel és 
bámulatraméltó hősiességgel küzdöttek ; a kereszt ama bás-
tya, mely erényünk várát áthatolhatlanná és hozzáférhet-
lenné teszi ; a kereszt ama jótékony italu csermely, melyből 
az út jában kimerült földi vándor magát czéljának megköze-
lítésére ú j ra fölüditheti ; a kereszt azon csodaszerü orvosság, 
mely bennünket a siralom völgyében érő számos keserű-
ségeinket megédesíti ; ez végre minden ügyeinkben — ba-
ja inkban egyedüli vigaszunk, oltalmunk, támaszunk és remé-
nyünk, melyhez egész bizalommal fordulhatunk, mondván : 
„ 0 crux, ave spes unica." 

De nem levén szándékom, e becses lap úgyis sok oldal-
ról igénybe vett hasábjain a jól sikerült és teljesen kimerített 
kereszt-szentelési beszédnek taglalatába belebocsátkozni, 
csak legyen szabad, a mélyen tisztelt szerkesztő ur kegyes 
engedelmével azon eszméimet röviden megpenditeni, melyek 
ez ünnepélyes alkalommal bennem megvillantak ! 

Minthogy magyar egyházszónoklati irodalmunk a je-
lesebb alkalmi beszédekben még fölötte szűkölködik : azért 
szerény indítványom az : gyűjtetnének a mindennemű alkal-
mi, de sikerültebb és korszerűbb beszédek vagy a már dicsé-
retes buzgalommal és szakavatottsággal működő mintaszó-
noklatok kiadói, vagy pedig más erre vállalkozó jeles theo-
logiai készültségü egyházi férfiak által egybe, s adatnának 
ki azok pl. havi füzetekben az esztergomi érseki megye jó-
váhagyása és fölügyelete mellett, hogy azokban nemcsak a 
fiatalabb magyar papság hasonló esetekben és későbbi func-
tióiban irányt és utmutatást nyerjen, hanem hogy az Ur sző-
lejének veterán és sub pondere diei et aestus meggörnyedt 
szolgáin, rendkivüli a lkalmakra, vagy — mint sok helyen 
az esperes uraknál — véletlenül előforduló sz. ténykedések 

») I . lev. 5. f. 8. v. 
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eshetőségeiben könnyittessék és a netán imott-amott kelet-
kezni szokott zavar elhárittassék. E czélból az volna aján-
landó, hogy az egyházmegyék papsága püspöki uton eleve 
értesíttessék és fölkéressék: miszerént a já r tasabb rendkívüli 
egyházünnepi és alkalmi szónokok nagyobb készültséggel 
kidolgozott s az itészetet — melyre szinte néhány tudomá-
nyos egyénnek felsőbb joghatóságilag ki kellene neveztetnie 
— kiállható beszédeiket az illető szerkesztőhöz beküldeni s 
közhasználatra fölajánlani szíveskedjenek ! H a az egyházi 
szónoklattan tulajdonképeni rendeltetésénél fogva, hogy Fe-
nelonnal nyilatkozzam : „azon komoly művészet, melynek 
magasztos czélja határozottan és biztosan tanitani, a szenve-
délyeket és indulatokat legyőzni, az erkölcsi érzületnek na-
gyobb lendületet adni s az emberiséget jóvá és erényessé 
tenni :" akkor az egyházi szónoklattan művészetének a kor 
igényei szerinti tökéletesitése és az eszme alapján való föl-
virágoztatása — nem csalatkozom, midőn azt mondom, hogy 
itt nem egyéni véleményemet, hanem összes szeretett sorso-
saim és baj társaim nézetét fejezem ki — mielőbb nemcsak 
óhajtandó, hanem szükségképen életbe is léptetendő. A jele-
sebb mintaszónoki müvek igy évről-évre megszaporodván, 
ha mi nem is, de a későbbi utókor majdan elmondhatja Quin-
tilian e szavait : „Tot nos praeceptoribus, tot exemplis in-
struxit antiquitas, ut possit videri nulla sorte nascendi aetas 
felicior, quam nostra, cui docendae priores elaboraverunt."2) 

Nem titkolhatom el másik eszmémet sem, mely a ke-
reszt-szentelési szertartások alkalmából lelkemben fölküz-
dötte magát, azon eszmét tudnillik : hogy a lelkész urak 
addig semmiféle keresztnek fölállítását meg ne engedjék, 
mig annak föntartása bizonyos letett alapitványnyal elegen-
dőképen biztosítva nincsen. Mert csak ez által fog eleje vé-
tethetni a kereszt tiszteletével sehogy össze nem férő elha-
nyagolásnak, melyre sok fölállított, de semmi gondoskodás-
ban nem részesülő kereszt kárhoztatva van. Mások is, de 
magam is láttam kereszteket , melyek rondaságuk és elha-
gyatottságuk miatt inkább botrányt szültek az elmenőkben, 
mint üdvös és aj tatos érzelmeket. A különféle visszaélések 
elhárítására pedig, melyek nemcsak a kereszt gyűlölőitől, 
hanem sokszor a vakbuzgó hivek részéről, k ik a keresztfát 
mindennemű babonáikra fölhasználják, is származnak, a ke-
reszteket azonnal körül is kellene kerittetni, ez által meg-
mentetvén egyszersmind a pa jkos i f júság és a barmok bán-
talmazásától azon sz. jel , mely aranyszájú sz. János szerint 
„a világból a tévelyt kiűzvén, annak földjébe az igazságot 
beplántálta."3) Vajha ezen életrevaló eszmék visszhangra 
találnának, hogy ne legyek kénytelen Ciceróval ily panaszra 
fakadni : „ 0 f rus t ra suscepti mei labores ! O spes inanes !" 
Isten velünk ! Pelkó Péter. 

M A R S E I L L E , május. (Páris és Roma kórodái.) A párisi 
és romai kórházak igazgatóságai a gondjukra bizott intézetek 
felett statistikai kimutatásokat tet tek közzé, melyek figye-
lemre méltók. A számok megmutat ják, mondá Göthe, a világ 
hogymint kormányoztat ik , és az emiitett füzetekben foglalt 
számok becses adatokat tartalmaznak a párisi és romai kór-
házak mikénti kezeléséről. 

12, 11. c. 3) Thora. 54. in Math. 

Husson u r a „statistique des hospiteaux de Par is" czimü 
könyvben bőven fejti ki a párisi betegápoló intézetekben az 
első és második császárság alatt eszközlött javitásokat , kitű-
nőknek hirdeti ezen intézetek állását, és erős kifejezésekben 
korholja az ellenkező véleményt merészelő némely orvosokat. 
— Nem igy j á r el a : „Resoconto degli ospedali di Roma" 
szerzője Ricci ur. A Szentlélekről nevezett nagy kóroda ér-
dekes történeti vázlatában számokat nyúj t az ápolt betegekről, 
halandóságról, költségekről a különböző korszakokon á t , 
kezdve a 12-ik századtól napjainkig, és e részrehajlatlan ki-
mutatás segélyével lehetővé teszi az olvasónak, hogy maga 
Ítéljen az intézet egészségügyi, közigazgatási helyzetéi-öl. 
Ricci őrizkedik attól, hogy más külföldi hasonczélu intézetek 
kicsinylésével emelje a magáét . Kész elismerését nyilvánít ja 
azoknak is , k ik 1808. és 1813-ban a franczia foglalás 
alatt voltak megbízva a romai intézet vezetésével. Kívánatos 
leendett, hogy Husson ur hasonló szerénységet tanúsított vol-
na. Ettől ő távol áll, és nem talál elég keserű szavakat azok 
megbélyegzésére „kik mindig készek hazai intézeteik kiseb-
bítésére, és azok dicsőítésére, miket a külföldön rosszul lát-
tak ." De tér jünk a számokra. 

Santo Spiritoban középszámmal egy beteg ápolása 35 
f rankba, a párisi Lariboisière-ben CO fr . 02-be kerül. Santo 

Spiritoban egy ágy évi költsége 609 — 24, a franczia kórodá-

ban 911—08. A római kórodában az 1860—65. időközben a 
halandóság aránya tett 7,3 százalékot, a francziában 14-et. 
Ime azon kórodában, melyet Husson ur mintakórháznak ne-
vezett, melyet az orosz czár párisi u t ja alkalmával megláto-
gatván az igazgatónak a sz. Vladimír-rendet adományozta, 
ezen kórházban, mondjuk, a halandóság aránylag kétszer na-
gyobb, mint a romaiban, melyet pedig Husson ur nem átal-
lott egészségtelennek mondani, és amelyet kitűnő fényes ter-
mei, oszlopai, világossága stb. ellenére „kifehéritett , kimeszelt 
s i rnak" mert hirdetni. 

Romában a betegek tápláléka az összes kiadás 30 szá-
zalékát teszi ; Pár isban a kórodai hivatalnokok, orvosok stb. 
a költség 10 százalékát veszik igénybe, Romában csak egy hu-
szad részét. Ez onnét van, mer t Romában csak az alárendel-
tek kapnak fizetést, az igazgatói választmány tagjai pedig in-
gyen teljesítenek szolgálatot. 

Nem lehet szándékom az összehasonlító számarányt vé-
gig folytatni, csak néhány megjegyzésre szorítkozom. A ro-
mai államokban talált gyermekek száma 1865. összesen 1143, 
és igy 612 lakosra esik egy szüleitől elhagyott gyermek, Pá-
risban pedig 444 lakosra egy. 

Romában a gyermokgyilkosságok száma jelentéktelen, 
mi onnan magyarázandó, hogy San Roccoba viselős hajado-
nok fölvétetvén, ezektől nevöket, polgári állásukat senki sem 
kérdezi, az iutézet alapszabályai törhetlen hallgatást paran-
csolván. Párisban részletesen följegyeztetnek minden körül-
mények. Ki tudja ezen a SanRocco szabályai által parancsolt 
bölcs discretio hány bűnténynek vette elejét ? Ki mondhatná 
meg másrészről, hány gyermekgyilkosságra adott alkalmat 
azon rendőri, faggatási, vizsgálati rendszer, mely Páris hason-
czélu intézeteiben divik. Mindamellett nincs szándékunk ki-
csinyleni Husson ur müvének jelentőségét, és azon szolgá-
latot, melyet az a tudománynak tett, készségesen elismerjük. 
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IRODALOM. 
, L e S y m b o l i s m e " par msgr L a n d r i o t . — „ E t u d e s 

s u r l e S y m b o l i s m e d e l à n a t u r e " par msgr de la 
B o u i 11 e r i e. 

(Folyt.) 

Korunk materialismusának ezen vakmerősége igen töké-
letes keretbe van foglalva egy figyelemre méltó munkában, 
mely C a r o, párisi tanár tollából folyt és e czim alatt jelent 
m e g : „ L e m a t é r i a l i s m e e t l a s c i e n c e . " E munka 
bátran a két előbbihez sorolható. A mély belátásu és nagy 
türelmű elemző iró röviden fölemlíti az egész elméletet, me-
lyet Epicur és Democrit formuláztak régenten, és a mint azt 
majdnem ugyanazon szavakkal napja inkban tanit ja Buchner 
és Moleschott : úgymint az anyag örökkévalóságát , azon 
nagyszerű főelvet, hogy semmiből semmi lesz és semmi sem 
vész el ; a két örök létokot, az atomokat és űrt ; a mozgást, a 
végek teljes tagadását stb. Darwin theoriáját élesen megtá-
madja, az atomisticus rendszert egész utolsó rejtekéig győ-
zelmesen üldözi. A materialistáknál alapul a természet abso-
lut egységének elve szolgál, vagyis a természeti, értelmi és 
erkölcsi tünemények tökéletes összezavarása. Szeréntiik a 
mozgás princípiuma az anyagban van, és a mozgásban kere-
sik okát, az életben pedig a gondolatét. Az anyag örök és 
szükségképeni sajátságaival eredete és substratuma mindan-
nak , a mi létezik. Kivüle nincs semmi principium e minden-
ségen sem kivül sem belül. A létesítő vagy végoknak még 
eszméje is száműzve van ezen rendszerből. 

Caro azon megjegyzést testi, hogy ezen otromba rend-
szer hatalmába igyekszik ma keríteni az egész tért, melyet a 
pantheismus elveszt, mi tagadhatlan jele a miudinkább növe-
kedő hanyatlásnak. A pantheismus minden képtelenségeinek 
daczára még rejtett magában némely emelkedettebb eszmét, 
néhány magasztosb aspiratiot. Ez is álom, valóságos ittasság, 
de a józan érzék és szellem némelykor mégis érvény esitette 
jogait . A pantheismus nem engedi meg az istenség transcen-
dentalitását, de hirdeti az immaneutiát ; kétségkívül szarvas 
hiba, de a mely mégis föltünteti az igazságot, melynek ö el-
lentéte. A logica hiánya dönté meg e rendszert és az inkább 
positiv mint költői szellemek, melyek be szeretnek hatni a 
dolgok mélyébe, nem késtek a pantheismusból a materialis-
musba esni mint világosb és egyszerűbb valamibe és mely 
ezenkívül még a tudományosság színét is magára ölti; mi 
elég veszedelmes csábítás az emberi lélek büszkeségére nézve, 
melynél fogva kiváncsi mindent tudni és mindenről számot 
szeretne adni. 1-k. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— O szentsége apostoli brovét intézett a herczegpri-

máshoz, melyben elismerését fejezi ki a péterfillérekért ; kü-
lönösen azon uri hölgyek iránt is, kik a templomokban azok 
gyűjtése által ragaszkodásuk oly szép jelét adták. 

— Herczegprimás ő fmga a vízár által károsult ma 
rosi reform, községnek az érsekségi földekből ez évre 10( 
holdat bocsátott rendelkezés alá. 

— P e i 11 e r Antal püspök ö mlga Gryónon a tanitc 
évi fizetésének javi tására 200 fr tnyi alapitványt tett és a j 
iskolaház megvételéből keletkezett százaléki költségeket is 
saját jából fedezte ; a kun-szentmiklós-korekegyházi pusztár 
iskolai czélokra szánt házat s 6 hold földet 480 frton saját-
jából vett meg ; Felső-Dabason a segédtanitó részére épí-
tendő szobának költségeihez 40 fr t tal járul t ; Alsó-Némediben 
a segédtanítói állomás rendszeresítésére és fizetésére 13 hol-
dat hasittatott ki ; Bugyiban pedig az iskola- és tanitói lakot 
100 f r tnyi költséggel javí t ta t ta ki. (P. H.) 

— K r u e s z Chryso3tom szmártoni főapát ő mlga 
néhány napot Esztergomban töltvén, a szegény tanulók se-
gélyezésére 100 frtot, a gymnasiumi irodalmi önképző kör 
által kitűzendő pályadi jakra pedig 6 darab aranyat adomá-
nyozott. 

— A nem rég tűz által károsított Dömös helység több 
lakóját az esztergomi főkáptalan épületfával, s a község is-
koláját, mely nem rég két hold földdel ajándékoztatot t meg, 
50 f r t ta l segítette. — A nyitrai káptalan 100 fr tot adomá-
nyozott a kiskrstyenyei iskola fölépítésére. 

— R ó m e r Flór ián sz. benedekrendü áldozár és egye-
temi ny. r. tanár , kir . tanácsosi czimmel diszittetett föl. 

— Megjelent : „Csoda-látvány karácsony éjjelén, avagy 
a keresztény vándorlása az igazi üdvösség czéljához." A né-
met eredetinek 4-ik kiadását fordította K r o t k y József 
maria-nostrai hely. plebanus és a helyueli országos nőfegyin-
tézet lelkiatyja. Pest 1868. 8. r. 230 1. A lángbuzgalmu fordí-
tó ezen könyvvel, melyet különösen fegyenezhiveinek ajánl, 
ezeket „a bün mély völgyéből az erény szent ú t já ra s innen 
az erkölcsi tökélyesség hegyére a k a r j a kalauzolni." A jöve-
delem felét „valláskülömbség nélkül s az igazgató testvérfő-
nök belátása szerént a szegényebb sorsú kilépők segélyzésére 
szánta, mit hogy tenni képes, azt egyedül B a r t a k o v i c s 
Béla érsek ő excája rendkivüli kegyességének s a ngs eszter-
gomi főkáptalan kegyelem-adományának köszönheti." 

— Moreau abbé, montreali kanonok, egyike a canadai 
tábori lelkészeknek, a quebeci érsektől megbízatott, hogy a 
„d' Incarnation-ról nevezett Mariának, ki a canadai Ursuli-
t áknak fejedelem-asszonya volt, és 1672-ben hunyt el, beatifi-
catiojára vonatkozó okiratokat mutassa be ő szentségének. 

— Sok a franczia üzér Olaszországban, k ik különféle 
élelmi és más hadiszereket vásárolnak össze, de még többen 
vannak, kik, mint ragadozó állatok gyűlnek oda, hol a tem-
plomokból, zárdákból elrablott zsákmányra tehetnek szert. 
Képek, szent edények, csipkék, középkori ércz-müremekek 
potom áron ezek kezébe kerülnek és a világ mind en részébe 
elhurczoltatnak. — Az igy elszórt egyházi szerek is fognak 
egykor tanúskodni az egész világon, mi volt Olaszország ak-
kor, mig ott a hit virágzott , és mivé lőn, midőn megrabolta 
az egyházat. 

— Jeruzsálemnek Titus általi ostromlása óta talán 
nem voltak hallhatók az éhségnek oly borzasztó jelenetei, 
minők most az arabs nép közt fölmerülnek. Misserglinban 
egy anya megölte 12 éves leányát, és húsát többi gyermekei-
nek föntartására forditotta, de evett belőle ő maga is ! 

— Ki hitte volna, mondja az „Ausgb Postzeitung," hogy 
Bajorországban a szerzetes- és más tanítók jegyzőkönyvileg 
fognak kihallgattatni, valljon nem imádkoztatták-e a gyer-
mekeket a szándéklott iskolatörvény meggátlásáért ? Pedig 
ez valóban megtörtént nem egy helyen ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatot t Pes ten 1868. K o e s i Sándor és tá rsa iná l . Halp iacz és a ldunasor s a rkán 9. sz. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 
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T A R T A L O M : A keresztény és a polgári házasság 
elvei. — Breve Apostolicuni. — A poitiersi püspök a császár-
nál. — Egyházi tudósítások. — Irodalom.— Vegyesek. 

A keresztény és a polgári házasság 
elvei. 
(Folyt.) 

B) Lássuk most a polgári házasságot. A polgári 
' házasság bár közös életre kötelezi a feleket : de elv-

ben nem örökre, nem elválhatlanul. Ok bizonyos körül-
mények között bizonyos okok miatt szabadon bocsát-
tathatnak s újra házasodhatnak. S éppen ebben rejlik 
egyik főindok, melyért az államok a polgári házassá-
got olyannyira behozni iparkodnak. Ezáltal t. i. a mo-
dern szabadság lázas eszméje a házasviszonyba is bevi-
tetik, s annak súlyos kötelékei, persze szintén a modern 
humanismus gyengéd könyörületéből — tágittatnak. 
A modern szabadság csakugyan varázshatalom! 
egy szavára lehull az életunt felek szegény szivéről 
a családi gondok nyomasztó terhe, széttörnek az 
egymást gyűlölő házastársak rablánczai, s egy u j 
boldogabb jövő rózsás hajnala kecsegtet. Mennyi 
áldás ez az emberiségre s az államra! S ezt oly ár-
tatlan szerrel idézhetni elé, minő a polgári házasság ! 
mely csakis a rosz és szerencsétlen házasságok 
gyógyszere akar lenni, mig a boldog frigyek általa 
békében hagyatnak. Lám a tapasztalás megmutatta, 
hogy a szabad államokban a legtöbb polgárílag kö-
tött házasság szintén felbontatlan marad. Ime a pol-
gári házasság üdvös voltának legerősebb, mert tény-
leges bizonyítéka ! Igy okoskodnak a modern politi-
kusok s magukat érveik megdönthetlenségének 
büszke tudatában ringatják. — Mi pedig éppen az 
ő megdönthetlen érveiket használjuk föl annak 
bevitatására, hogy a polgári házasság felbontható-
sága a legnagyobb mértékben természetellenes. Ha 
ugyanis a legtöbb polgárilag kötött házasság szinte 
önként felbontatlan marad : valljon mi ennek alap-

oka? tán maga a polgári házasság, mely már elvénél 
. fogva is felbonthatlan viszonyt sem nem czéloz, sem 

nem eredményez, s igy az önként vagyis esetleg rája-
következő örökös együttélés előidézésében annak leg-
kisebb része sem lehet : vagy nem-e inkább azon körül-
mény,miszerént az egybekeltek magukat önként,mint-
egy természeti ösztönből s a józan ész parancsából ál-
landó életközösségre hivatottaknak érzik és tudják'?' 
S mit bizonyit ez? azt-e, hogy a felbontható polgári, 
házasság üdvös: s nem-e inkább azt, hogy a házas-
viszony állandósága természeti szükség s kötelem ; 
és ennélfogva annak felbonthatósága magával az 
emberi természettel ellenkezik ? Ezen tény tehát va-
lójában a keresztény házasság tiszta tanának termé-
szetes s azért legerősb bizonyítéka! — Hogyis le-
hetne ez máskép? Hozzátok fordulok, ti nemesen 
érző, tisztán szerető házasfelek! midőn az oltárhoz 
léptetek, hogy egymásnak szivből szeretetet s szent 
hűséget esküdjetek: szóljatok, valljon volt-e akkor 
legtávolabbról is elmétekben, hogy hű szeretetetek 
valaha kihaljon s ti idővel ismét elszakadjatok? Nem 
lett volna-e még hasonló gondolat is halálos tőr szi-
vetekben? Nem fordultatok volna-e el méltó megve-
téssel attól, ki akkor mondandotta, hogy benneteket 
idővel ismét szétválasztand? Ugy van! A valódi sze-
retetnek megtagadhatlan természete, miszerint von-
zalmának tárgyát örökre birni s élvezni akar ja : ha 
pedig ezt nem akarja, nem is valódi szeretet, hanem 
csupán kéjvágy és érzéki csalódás. Már pedig a há-
zasságban ily valódi szeretetnek kell alapul vettet-
nie ! — Azonfölül vizsgáljuk az érdekeket, melyek a 
házasságban központosulnak. Istennek érdeke, hogy 
a házasfelek keresztényileg szentül élve az ő orszá-
gát gyarapítsák s tökéletes keresztényeket nevelje-
nek; a szülők érdeke, hogy a gyermektartás- és 
nevelésben egymásnak kölcsönösen gyámolitására 
legyenek; a gyermekek érdeke, hogy szülőikkel 
legbensőbben egyesülve maradjanak s őket el ne 
veszszék. Miként tehessen a polgári házasság e szent, 
világra szóló érdekeknek eleget, ha a megunt fele-
ket felbonthatóságra való kilátással szabadkéjre, u j 
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viszonyokra bátorítja ; ha a szülőket akár egész akár 
részben a közös gondok- s terhektől, a közös gyámo-
litástól feloldja; lia a gyermekeket ez esetben ter-
mészetes nevelőik- s támaszaiktól megfosztja? E 
nagy horderejű kérdésekre megfelel helyettünk a 
jelen század egyik legkitünőb bölcsésze, Balmes, 
midőn ir ja: „Azok, kik az egyház tanától eltérnek, 
midőn bizonyos esetekben tanácsosnak tart ják az 
elválást megengedni, ugy hogy a kötelék — mint 
mondani szokás — feloldottnak tekintessék, s mind-
egyik fél más házasságra léphet, nem fogják két-
ségbe vonni, hogy az elválást expediensnek, vesze-
delmes expediensnek tekintik, melyet a törvényhozó 
igen vonakodva, csak a gonoszság és gyengeség te-
kintetéből enged alkalmazni; nem fogják kétségbe 
vonhatni, hogy nagy számú elválások a legnagyobb 
bajokat idéznék elé, s hogy ezek oly országokban, 
hol a polgári törvények megengedik e visszaélést, 
megakadályoztassanak, szükséges, hogy az engedély 
minden lehető elővigyázati rendszabálylyal legyen 
egybekötve: azért épp oly kevéssé vonhatják két-
ségbe, hogy, ha feloldhatlanságot erkölcsi elvül állit-
juk föl, azt mindazon indokokkal támogatjuk, me-
lyek a szivre hatalmas befolyást gyakorolnak; ha a 
szenvedélyeket féken tartjuk, hogy ily sikamló lej-
tőre ne juthassanak, ezáltal az erkölcsök megromlása 
ellen hathatós óvszernek, a családbéke biztositéká-
nak, s azon legnagyobb bajok ellen, melyek a társa-
dalmat fenyegethetnék, erős védgátnak vagyunk 
birtokában." ») 

* * 
* 

I I I 

A) A keresztény házasság végre Krisztus Urunk 
tana s egyházának törvényei szerént létesül. Ez szük-
séges következménye annak, mit a keresztény há-
zasságról mondottunk és vitattunk. Kimutattuk 
ugyanis először, hogy a házasság lényegileg a két 
személy legbensőbb egyesülésében áll, melynélfogva 
ők ketten egy testté lesznek. Ezen egyesülés képezi 
aztán forrását mindazon jogok- és kötelmeknek, me-
lyeket a házastársak gyakorolni hivatvák. E szerént 
a házasság legmélyebb alapjában nem egyéb, mint 
lelki viszony, erkölcsi tény, mely a lelkismeretnek 
minden profán dolog előtt elzárt szentélyében szüle-
tik és él. Pedig mi más a szellemiek született királya, 
a lelkismeret fölkent papja, ha nem egyedül a val-

lás? — Azonfölül a házasság viszonyt szül a felek 
közt, mint az egyházi rend a fölszentelt és Krisztus 
között; mindkét viszony lényegileg szellemi, meg-
szentelő malasztot eszközöl és örök. Valamint tehát 
csak a vallás tárgya lehet az egyházi rend s a lel-
kismereti rend vagyis morál : épp ugy a házasság is 
lényegileg legtermészetesebben a vallás körébe tar-
tozik. Hogyis rendelkezett volna Isten már az ó-szö-
vetségben, s méginkább Üdvözitőnk az újban oly 
ünnepélyesen a házasságról, ha az lényegileg jogo-
san nem a valláshoz tartoznék ? Nem szólt isteni 
Mesterünk semmit az alkotmányokról, szerződések-
ről, gazdászatról s hasonlókról: de igenis tanitott és 
rendelkezett sokszor és erélyesen, ugy mint kinek 
hatalma van, a házasságról. Ezáltal elvitázhatlanul 
bebizonyította, hogy a házasság csakugyan vallási 
tény s a vallás hatalma alatt áll. — Kimutattuk 
másodszor, hogy a keresztények között a házasvi-
szonyr szentségben születik, isteni malasztot eszközöl 
a feleknek s igy a hétszentség egyikét képezi. Ki 
van pedig Istentől hivatva, ki van felhatalmazva a 
vallást és szentségeit kezelni, ha nem egyedül az 
egyház ? „Amint engem küldött az atya, én is kül-
delek titeket ;" 2) „Aki az anyaszentegyházra sem 
hallgat, legyen neked, mint a pogány és vámos." 3) 
Ime az egyház isteni hatalmának megingathatlan 
alapja! Az egyház e szerént Krisztus tervének vég-
rehajtására van küldve, isteni Mesterünk hatalmával 
s tekintélyével van felruházva: ő tehát ugyanazon 
joggal tanit és rendelkezik a házasságról, mint maga 
Üdvözitőnk. Amely házasságot az egyház megköt 
és megáld, az meg leszen kötve és áldva mennyben 
is. Tehát miként lehetetlen a keresztény vallás tana 
ellen valódi házasságot kötni: ugy nem létesülhet 
ez soha az egyház törvényei ellen sem. Azért mondja 
oly nyomatékosan az aquinói szent tudor: „Vala-
mint nem köti Isten össze azokat, kik az ő paran-
csaival ellenkezőleg kelnek egybe: ugy nem adja 
össze azokat sem, kik az egyház parancsai ellen 
egyesülnek; mert ezek ugyanazon kötelező erővel 
birnak, mint az Isten parancsai." 4) Birt is az anya-
szentegyház ez isteni jogának teljes tudatával és 
gyakorolta is azt az apostolok idejétől fogva mai 
napig szakadatlanul. Rendelkezett ő függetlenül 
minden világi hatalmasságtól, sőt ezek túlkapásai-
nak daczára a házasságról. Már sz. Pál apostol meg-
tiltá a keresztényeknek a hitetlenekkel való egybe-
kelést, irván : „Ne vonjatok egy igát a hitetlenekkel; 

») „A protestantismus és katholicismus," I. köt. 24. fe j . 2) Ján . 20, 21. - 3) Máté, 18, 17. — *) Kor. I I . 6, 14. 
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mert mi köze van az igazságnak a hamissággal? 
vagy mi egyesülése a világosságnak a sötétség-
gel?" 5) Az elvirai zsinat 305-ben kizárta az Ur tes-
tének közösségéből azon nőt, ki elhagyván férjét u j 
házasságot kisérlene meg; és pedig mindaddig, mig 
törvényes férje meg nem halt.6) A trienti egyház-
atyák 1563-ban a következő örökérvényű határoza-
tot hozák: „Ha valaki mondja, hogy a házassági 
ügyek nem tartoznak az egyházi bíróságok elé, átok 
legyen." 7) Hiven ezekhez IX. Pius pápa 1864-ben 
ünnepélyesen kárhoztatá a syllabusban e tételt : „A 
házassági ügyek és eljegyzések természetűknél fogva 
a polgári hatósághoz tartoznak." 8) Mily nagyszerű 
összhangzat, mily rendületlen hűség az egyház tanit-
mányában! Nem ugy hangzik-e ez, mint az örök 
Igének minden századon és téren átható visszhangja ? 
Valóban oly tan ez, melyet a közönséges keresztény 
anyaszentegyházban mindenütt, mindenkor, min-
denki hitt és vallott: ez tehát valódi katholikus 
vagyis egyetemes igazság ! Aki ezt tagadja, az elle-
nemond az egyház kétségtelen hitének és jogának, 
az tagadja az egyház isteni küldetését. Keresztények 
közt nem létesülhet valódi házasság, hanem ha az 
egyház tana és törvényei szerént ! 

(Vége köv.) 

Ii r e v e A p o s t o l i é n m 
a herczeg-primáshoz. 

Pius P . P . I X . 

Venerabiii F ra t r i Joanni, Archi-Episcopo Strigoniensi, 
Strigonium in Hungar ia . 

Venerabiiis Fra te r , Salutem et Apostolicam Benedictio-
nem. Non mediocri certe laetitia Nos affecerunt Tuae obser-
vantissimae Lit terae die 5. proximi mensis Mártii datae, ac 
nuper Nobis redditae, quibus Nobis obtulisti libellum typis 
editum, quo istius Tui Cleri status describitur. E x eisdem 
enim Litteris magis magisque novimus, Venerabiiis Fra ter , 
quae sit singularis Tua erga Nos, et hanc Petri Cathedram 
fides, amor et observantia et quanta filiali devotione ac reveren-
tia isti fideles Tuae curae commissi Nos,et hanc Apostolicam Se-
dem prosequi glorientur. Atque etiam intelleximus, quanta fre-
q uentia,et quo religionis sensu iidem fideles supplicationibus in 
triduum a Te jux ta Nostra desideria indictisinterfuerint,preces-
que ad Deum pro optatissimo Ecclesiae suae sanctae triumpho, 
et Nostra incolumitate effuderint. Agnovimus quoque, quanto 
studio fideles ipsi Nostrae et hujus Sanctae Sedis inopiae opitu-
lari gaudeant suis piis largitionibus, et quomodo in hac re nobi-
les istae Matronae emineant, quae, malevolorum conviciis plane 
despectis, ac vel ipsa aeris inclementia posthabita, ad Templo 

b) Cone. Eiiber. can. 9. - 6) Sess. 24. can. 12. 
") Syllabus, 1864. dec. 8. art . 74. — 9) Suppl. Qu. 54. 

art. 4. 

rum fores stipem cogere laetantur ad gravissimas Nostras, et 
Apostolicae hujus Sedis sublevandasangustias. Quae sane omnia 
non lev em Nobis attuleruntconsolationem inter gravissimas,qui-
bus premimur, acerbitates. Dum vero gratissimi animi Nostris 
sensus Tibi, Venerabilis Fra ter , profitemur, a Te exposcimus, ut 
eisdem Tais fidelibus et commémoratis Matronis débitas No3tro 
nomine agas gratias. Perge vero, Venerabilis Fra te r , una cum 
isto Tuo Clero Populoque fideli Deum orare et obsecrare, u t 
exurgat , et judicet causam suam, et Ecclesiam suam sanctam 
a tantis, quibus affligitur, calamitatibus eripiat, et infirmita-
tem Nostram omnipotenti sua virtute adjuvet , roboret, confir-
met et consoletur. Tibi autem persuade, praeeipuam esse No-
stram in Te benevolentiam. Cujus quoque pignus esse volu-
mus Apostolicam Benedictionem, quam intimo cordis affectu 
Tibi ipsi, Venerabilis Fra ter , et gregi Tuae vigilantiae credito 
peramanter impertimus. 

Datum Romae apud. S. Petrum, die 16. Április, Anno 
1868. Pontificatus Nostri Anno Vicesimosecundo. 

Pius PP . IX. 

A poitiersi püspök a császárnál ; párisi hitélet. 

Végre sikerült, i r ja az „A. Pz tung" egyik párisi leve-
lezője, hiteles valamit megtudnom a poitiersi püspöknek a 
tuileriákban tett látogatásáról. Mindenekelőtt meg kell j e -
gyeznem, hogy ezen látogatást sem a püspök, sem egyike 
buzgó kath. férfiainknak nem eredményezte, hanem oly sze-
mélyiségek által eszközöltetett, k ik a császári udvarhoz igen 
közel állanak. Magától értetik, hogy ily előzékenységet egy 
józan és mivelt ember sem ismerhetett félre, még kevesbbé 
egy püspök, és azért a látogatás csakugyan meg is történt. 
A fogadtatás igen barátságos volt ; a császár a beszélgetést 
azonnal a politico-egyházi, különösen a romai viszonyokra 
terelte és azon elvet fejtegette, hogy a pápa és Victor Ema-
nuel közt kiengesztelödés volna szükséges. Pie püspök erre 
azt válaszolá, hogy a szentatya ennél semmit sem óhaj t for-
róbban, mint ez minden szavaiból és tetteiből eléggé kitű-
nik ; csakhogy reá nézve teljességgel lehetetlen, az elköve-
tett igazságtalanságot megbocsátani és jóváhagyni, mig an-
nak okozója e miat t nem csak semmi bánatot nem tanusit , 
hanem az elkövetett igazságtalanságot mint legszentebb 
jogát tünteti föl, és jövő magatar tásának zsinórmértékéül 
tüziki. Victor Emanuel nem elégedvén meg a szentszék ellen 
elkövetett igazságtalansággal, az úgynevezett u j jogra tá-
maszkodva, még további jogtalanságokat is szándékozik el-
követni, és a pápát bir tokának maradékától is megfosztani, 
A császár mondá, hogy nem ereszkedhetik e kérdésnek min-
den részleteibe, neki csak egy pontot kell védeni, de mely 
irányadó : ő tudnillik az utolsó romai expeditio által bebizo-
nyitotta, hogy ö egyedüli, önérdektelen védője a pápaság-
nak , mely nélküle csakhamar összeroskadna. E mellett ő 
azonban Olaszországnak is barát ja és annak is kell lennie, 
s azért óhaj that ja , hogy ezen helyzetét Romában is fölismer-
jék és a szerént cselekedjenek ; neki joga van Roma há lá já ra 
számithatni, minél egyebet nem is kiván. Erintet te a párisi 
érseknek bibornokká való kineveztetése ügyét és azon meg-
jegyzést tevé, hogy Roma ezen kis szívességet is mindeddig 
megtagadta tőle, de nem sokára mégis meg kell tennie. A 
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püspök erre feleié, hogy ezen kérdésre nézve nincs semmi 
megjegyezni valója, minthogy ez azon ügyek közé tartozik, 
melyekre nézve Roma nem szokta megkérdezni a püspökö-
ket. A beszéd folyamában a császár többi megjegyzéseire 
válaszolta a püspök, hogy a katholikusok igenis elismerik a 
szolgálatokat, melyeket a második császárság a jó ügynek 
tet t s azért nem is számithatók ellenségei közé. Mindamellett 
azonban a katholicismus önállását nem adhat ja föl és nem tör-
pülhet merő kormány-pár t tá ; annál kevesbbé, minthogy maga 
a kormány is elismeri,miszorénta pár toknak és véleményeknek 
oly engedményezéseket kénytelen tenni, melyeket a katholi-
kusok soha sem ismerhetnek el, nem is gyámolithatnak. 
Egyébi rán t a császári kormánynak is el kell ismerni, hogy 
a katliolikusokban bir ja a legbiztosabb elemet, melyre tá-
maszkodhatik, és hogy azok minden nehézségeknek daczára, 
melyekkel küzdeniök kell, soha sem fognak azon gondolatra 
vetemedni, hogy a fönálló rendet megingassák, hanem min-
dent egyedül a törvényes uton és eszközükkel igyekezendnek 
elérni. Teljes egyetértés ugyan nem koronázta a beszélge-
tést, de azért az elbúcsúzás is igen szívélyes volt. 

Körülbelül ez folyamatja a találkozásnak. Látható, 
hogy a püspök meghivatása kísérlet gyanánt vétethetik a 
katholikusokat a jövő eseményeknek megnyerni, különösen 
azok támogatását a leendő választásoknál biztosítani. Mint 
fog ez sikerülni, a helyzet talán kulcsul szolgálhat. Mig a 
kormány ahhoz ragaszkodik, hogy a pápa Turin-Florencz-
czel béküljön ki, azaz, hogy a gyilkolást, árulást és rablást 
erények gyanánt ismerje el, alig lehet közeledésre gondolni 
a kormány és a katholikusok közt. A katholikusok igen jól 
tud ják , hogy az olasz-események csak előhírnökei a néme-
teknek, melyek Francziaországot most oly érzékenyen 
érintik. 

Egyébiránt nem lehet tagadni, hogy egy idő óta a ka-
tholikusok iránt többféle kedvezés tanúsíttatott . Már több 
évek előtt a kormány a ,France ' -ban oly lapot alapított, 
melynek egyik föladata volna a katholikusokat a császár-
ságnak megnyerni . Kezdetben e lap meglehetősen ellenséges 
állást foglalt el az egyházi tekintély ellen ; de utóbbi idők-
ben igen javul t és a katholikusokat illető controvers kérdé-
sekben, különösen a felsőbb tanítás szabadságát illetőleg, 
határozottan a katholikus ügy mellett harczolt ; még Duruy 
oktatás-ügyi minister ujitásainak sem kegyelmezett . Még 
jobb i rányú e tekintetben a „Presse," mióta Mirés kezeibe 
került . Mondjanak bármit ezen zsidóról, kettő bizonyos : 

börze-üzelme által nem szerzett magának jelentékeny va-
gyont és korán fölismerte, hogy az úgynevezett uj jog nem 
hoz áldást az ál lamokra. Igaz, hogy három év előtt a kor-
mány az jEtendard '-ban oly lapot alapított, mely a legvésze-
sebb gallicanismust hirdeti ; de a másik kormány-lap, a 
,Pays ' meglehetősen katholikus szellemű, legalább egy idő 
óta, és némely pontban védelmezi is az egyházat. Másrészről 
pedig a fusionista orleanistáknak ujonan alapított lapja, a 
„Journal de Par i s" az egyház i rányában oly kedvező, hogy 
teljes elismerést érdemel és azért a divatos eszméknek főbér-
lői azt clericalisnak is nevezik. 

Ezen tüneményeknek magyarázatául talán biztosan 
állithatom, hogy azoknak főoka mindazon rendszerek sem-
miségének és veszélyességének érzetében fekszik, melyek az 

egyház tanításával nem egyeznek meg. Oly országban, minő 
Francziaország, hogy időről időre minden ily rendszer leg-
nagyobb bukást szenvedett, és egyedül az egyház maradt 
mindezen romok közt rendületlenül, ily érzet az események 
folyama alatt mindig hatályosabbá válik. Az 1848-i év e te-
kintetben rendkivüli példákat szolgáltatott. Akkor történt, 
hogy a „Journal des Débats" -nak egyik igen egyházellenes 
munkatársa elhatározta magát katholikus laphoz szegődni, 
ezen határozatnak valósítása azonban igen sok akadályra 
talált. De mily sok másban eszközölt éppen azon katastropha 
az egyházhoz való közeledést vagy éppen táborába való ha-
tározott átlépést ! 

Miért is érdemesnek tartom följegyezni, hogy a párisi 
lelkészek mindnyájan az ez évi húsvéttal igen meg vannak elé-
gedve. Sokan,kik ezelőtt idegenkedtek az egyháztól, visszatér-
tek az egyházhoz, a húsvéti áldozók száma még jobban nö-
vekedet t , mint más években. A vallásos élet mindinkább 
terjed, és húsvét óta mindinkább bejövünk a „Sermons de 
Charité" idényébe, minden vasárnap több ily beszéd tar tat ik . 
Nincs oly jótékony egylet, vallási társulat, mely nem tar-
tana szeretet-beszédeket, szeretet-gyülekezeteket. A város 
vagyonosabb részében minden vasárnap tartatik, falragaszok 
vagy személyes meghívások által előre bejelentett, szent 
beszéd, melyet áldás követ, s mely alkalommal előkelő höl-
gyek a jelenlevők közt avagy a templom bejáratánál gyűj-
tést rendeznek, mely többnyire tetemes szokott lenni. Páris 
első úrhölgyei, herczegnők, grófnők, de a polgári osztályból 
is többen vesznek részt e kegyeletes actusban. Ily „sermon 
de Charité" rendesen 10,000 frankot eredményez. Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy számos, jótékony, vallási intézmé-
nyeink többnyire innen meritik jövedelmöket, biztos valami 
alapitvánvuk nincs, és úgyszólván, napról napra kell élniök ; 
szükséges tehát a folytonos erőlködés, a szakadatlan műkö-
dés és áldozatkészség, hogy fönállhassanak. Valóban, ha 
máshol is, például Austriában, ily tevékenység és áldozat-
készség honolna, a katholicismus egészen más hatalmat ké-
pezne, mint most, és nem volna kénytelen egyedül csak az 
ellenállás vagy passivitas ereje által tengeni. 

Most a templomok mind föl vannak díszítve a májusi 
ájtatosságra, melynek költőileg magasztos jellege a közöm-
bösökre sem téveszti el hatását . Minden estve megtelnek a 
templomok, a kápolnák, és visszhangzanak Mária dicséretei-
től és a szónokok hatalmas szavaitól. Ki tűnik különösen sz. 
Genoveva temploma, mely nem levén plébániai egyház az 
isteni tisztelet rendezésében szabadabban mozog. Az ottani 
kápta lannak dékánja , Treppel ur, tudnillik, a német nyelv-
ben és tudományban igen j á r t a s és művészet-kedvelő el-
szasszi, Pasdeloup ura t fölkérte, hogy Németországnak itt 
eddig majdnem ismeretlen vallási zeneszerzeményeit zene-
és ének-társulata által e hó minden csütörtökjén mutatná be. 
Minek következtében Bachnak Passio-ja is 300 zenész és 
énekes által fog bemutattatni , mely alkalommal előkelő höl-
gyek az algiri Ínségesek számára fognak könyöradományt 
gyűjteni. 

Levelem záradékául még egy tá rgyat említek föl, mely-
ről a „Journal de Paris"-ban oly módon volt szó, hogy min-
den katholikust megelégedéssel tölthet el. Évek előtt tud-
nillik a neuilly-i plébános az érsek által elm ozdittatott j ava 
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dalmáról. A plébános, jogában bízva, Romába folyamodott ; 
az ügy itt igen lelkismeretesen lön megvizsgálva és a plébá-
nos j avára eldöntve, kit ennek következtében vissza kellett 
volna helyezni hivatalába. Az érsek azonban mellőzte a ha-
tározat valósitását, támaszkodva az államtanács oly rendele-
tére, mely által Romának határozata , „mint ellenkező a gal-
lican egyház szabadságaival és jogaival" érvénytelennek 
nyilváníttatott . Ez tiszta gallicauismus volt ! A nevezett lap 
most az érseknek ezen egyszerű alternatívát tette : hogy 
vagy vesse magá t alá a romai ha tároza tnak és igy tanú-
sítsa Romávali egyességét, i rán ta való hódolatát, vagy nyilt 
elvetése által mondja ki a schismát. Igen jól jegyzi meg e 
lap, hogy minden fegyelemnek meg kell szűnni, ha a püspök 
nem veti magát alá a pápa határozatának. 

Igen feszülten vár ják , mi fog most történni. Az itteni 
ka th . szellemű lapok, igen könnyen megfogható okokból, 
kénytelenek e kérdésről mélyen hallgatni ; de az ügy egé-
szen el nem hal lgat ta that ik . 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PÁRIS . (Az akadémia igazgatójának Vilet u rnák vála-

sza Grat ry oratorianus atya székfoglalójára.) U r a m ! Engedje 
meg nekem, hogy el ne fogadjam szerénysége nyilatkozatát , 
mely külömben tisztes hivatásával oly annyi ra megfér . Az 
akadémia kétségen kívül tiszteli a hagyományokat ,emlékeket , 
melyek alatt ön megvonul ; de nem a franczia papság, sem a 
Sorbonne vagy az oratórium az, melyet ma megtisztelni szán-
dékozik, ön u r a m az, önnek tehetségei, személye, és mindenek 
fölött, mi önnek legszemélyiesbb sajátsága és tulajdona, ön-
nek irálya az, mit megtisztelni kívánt . 

Mi, bármi t mondjanak is, hivek maradtunk alapításunk-
hoz, és az irodalmi izlés, és a jó kifejezésnek művészete iránti 
tiszta szeretet clsö főszenvedélyünk. És igy, midőn esetleg 
azon számtalanok között, k ik az irodalmi téren forognak, 
iróra találunk, k i tiszteli a nyelvet, kevésbbé tanult szabá-
lyok iránti hódolat, mint inkább ösztön, hivatás folytán, k i él 
a szavakkal anélkül, hogy ál ta luk vezettetni engedné magát, 
k i uralkodik fölöttük, használatára alkalmazza, hogy nagyobb 
erélylyel és átlátszólagossággal a szellem, a lélek legkisebb 
árnyala ta inak is kifejezést nyújtson, ez elég arra , hogy elra-
gadjon bennünket , mi vonzatunk a nyelvnek ezen bájai által, 
és ha az alak ezen tiszta és szinezetteljes, szabatos és eredeti 
leple alatt nemes szivre, emelkedett észre, az igaznak legsze-
retet tel jesebb szellemére akadunk , e l ragadta tásunk teljes lesz, 
és ime ez az amiért közöttünk üdvözöljük. 

És nem első izben történik, hogy az i rá lynak különsze-
rüsége által ön szavazatainkra szert tőn. Emlékezzék ön azon 
k é t kötetre, melyekkel ön pályázatainkon megjelent. A tárgy, 
habár egészen metaphys ika i , némi tekintetben illetékessé-
günktől független, és tanai bizonyos pontokban bírái megüt-
közésével találkoztak : szerencsére eme bölcsészek irodalmá-
rok is voltak, az igazán jó nyelvészet őszinte barátai, ők is 
elbájol tat tak mint mi ; a jó izlés segélyére jö t t pártatlansá-
guknak, és ők voltak elsők, k ik önnek igazságot szolgáltatni 
k ívántak . 

Ha nem követem csak hajlamomat, nem hagyhatom el e 

ké t kötetet, az „Isten ismeretéről" i r t ' szép lapokat , anélkül, 
hogy megemlítsem azt , mi gondolatai kifejezésének,bölcsészeti 
modorának annyi vonzerőt kölcsönöz, tolla alatt az abstractio 
e nyelve életet, melegséget nyer. De müvének nem csak alak-
zata, hanem maga bölcsészeti müve, dolgozatai, az általa 
megvilágított és védett igazságoknak szolgáltatnak tanúbi-
zonyságot. 

Hanem mindenekelőtt követni akarom első lépteit, meg-
mutatni, miért bölcsész ön, mi által lett azzá ? 

Elvégezvén r i tka sikerrel tanulmányai t semmi sem gya-
nittatá azt, hogy Is ten különös szolgálatának szentelendi életét. 
Sem sziilöi eszméi, sem önnön haj lama nem muta t t ák ezen 
utat. Élénk képzelődése csak világi dicsőségről álmodozott, 
hanem fiatalkori sikerei meghagyták mégis önnek számára a 
mentőszert, a m u n k a szeretetét, és a tudomány szomját . Las-
san lassan olvasás és elmélkedés folytán nyugta lanná kezdett 
ön lenni . . .mintegy el látszott tévedni, lelke függőben volt, 
midőn egy napon jelenlétében egy hasonkoru fiatal ember aj-
kairól lehangzott szavak bámulatba, és kimondhatlan zavar-
ba ejték. Egy perez alatt megnyíltak szemei, lelke meg volt 
hatva, térdre borult és elhatározá Is tennek szentelni életét. 
De hogyan, mily áldozatot hozand neki ? az apostolság mily 
módját , nemét k ívánja öntől ? mily küzdelmekre szánta önt ? 

Az észnek, az emberi észnek segélyére hivatott ön. Nem 
ok nélkül mondá Feneion : mi még inkább szűkölködünk 
észben, mint hitben. Ma még igazabb, az észt nagyobb veszély 
fenyegeti, mint magá t a hitet. Ma már nemcsak a dogmák-
nak, a vallási eszméknek üzennek nyil t harezot ; megtámad-
j ák a szellemet, a hit eszközét, mondván, hogy : nincs igaz 
vagy téves, nincs jó vagy rosz, hogy az igen és nem egyet 
jelent, elalszanak azon lágy közömbösségben, melyet a tévely 
nem nyugtalanit többé. Ha a hit ellenségei igy fo ly ta t j ák to-
vább, ha lépésről lépésre lerontják a józan értelem alapját, a 
természeti logika örökérvényű törvényeit , nem lenne-e nyert 
ügyök ? Mi volna tehát a hitnek tett nagy szolgálat és segély ? 
nem-e az, hogy az ész megmentessék, hogy visszaállíttassanak 
jogai, tekintélye ? hanem, hogy a sophisták eredménynyel 
megtámadtathassanak, követni kell őket saját t e rükre , szólni 
nyelvükön, és miután önnek természetében rejlik semmit félig 
nem tenni, nem volt elegendő valamely papnövelde zárt falai 
között hirdetni az ön által igaznak tartott tanokat , hanem 
azoka t vitatni a nyilvánosság terén szemben azon rendsze-
rekkel , melyeket a divatos tudomány akar t a világgal elfo-
gadtatni. E czélra önnek készülnie kel le t t , mindenekelőtt 
elsajátítani tökéletesen azon nyelveket , melyeket addig töké-
letesen nem birt, a görögöt és németet . 

De ez sem volt elég. Ön látott tisztelt férf iakat , kik a 
természeti tudományok ürügye alat t mélyedtek a hitetlenség-
be. Valljon azok és a hit között absolut ellenmondás létezik-e ? 
ön nem hitte, bizonyos volt az ellenkezőről, de hogy ezt bát-
ran fönnen hirdethesse, valamire még szüksége volt. Hogyan 
Ítélhetett volna arról, hogy a természettudósoknak van-e jo-
guk hitetleneknek lenni, ha ezon tudományokat is el nem sa-
já t í t j a ? 

Ezu tán szónok hosszasan elmondja, Gratry mily nagy-
lelkűen mondott le egyidöre kedvelt tanulmányairól a kitűzött 
nagy czél érdekében, hogy magáévá tegye roppant szorgalom 
árán ezen tudományokat i s ; miként vonul vissza hosszú időn 
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át a nyilvánosság teréről, mint hozott áldozatot az engedel-
messég kötelméből lemondván a sorbonnei tanszékről is, mely 
talán nemes ambitioja egyetlen t á rgyá t képezé, á t té r egyes 
bölcseleti müveire. 

„Nincs szabadosabb, bevitatóbb valami, mint önnek le-
velei, vagyis inkább tanulmányai a „jelenkori sophistikáról." 
Megsemmisítik ezek az emberi ész törvényeinek úgynevezett 
reformját , mely végzetszerüleg az atheismusra vezet, és pedig 
nem azon álarcz nélküli , s mivel nyil t annál kevesbbé veszé-
lyes istentagadásra, hanem azon finom, rejtett, kétesértelmü 
(équivoque) atheismusra, mely a szavaknak más, a szokásos-
tól eltérő értelmet adván, és saját logikával birván azt meri 
mégis hirdetni, hogy van Isten. 

Harcz a sophisták ellenében. E z volt azon hivatás, me-
lyet a szerzetes életbe lépés első perczeitöl fogva betölteni 
esküdött . De nem elég a tévelyt visszautasítani, meg kellett 
kisérteni az igazság föltételeinek földerítését is. E z volt czélja 
második müvének, a legalaposabb és legteljesebb összes böl-
csészeti müvei közöl, a z : „Isten ismerete." Ezen könyv min-
denekelőtt hódolat az emberi ész törvényes jogai az igazsá-
got kuta tó ember szabad fürkészése iránt. La Mennais, midőn 
még a hit védője vala, nem ismert más módot hitbeli közö-
nyösségünk legyőzésére, más eszközt az Istenbeni hit vezeté-
sére, mint hogy kényszeritsen kételkedni szellemünkben, értel-
münkben, megmutatni ennek elégtelenségét, és az észt az 
absolut iga alá ha j tani . E különszerü és ant ikatholikus scep-
ticismus ellenében ön azt védette, hogy az emberi értelem, 
ugy a mint Isten terem té azt, képes folfogni és bevitatni egy 
legelső értelmi és szabad oknak létezését, és mindazon nagy 
igazságokat, melyeket a hit előzményeinek (préambules) lehet 
nevezni. Valljon annyi-e ez, mint mondani, hogy az ész saját 
erejéből fölemelkedhetik Istenhez magához, és kiszorí that ja 
a vallást ? Nem, ön nem adott helyt e kevélységnek. Ön sze-
rén t az igaz bölcselem az, mely a láthatatlan körében megáll 
az első lépcsőn, mely valóban sa já t j a , anélkül , hogy tit-
kolná maga előtt, hogy van még egy másik is, és hogy azon 
igazságokat, melyeket észszel az ember föl nem foghat , az 
ember megismerheti felsőbb világosság segélye áital . Elfordul 
mindazoktól, kik, mint a rationalisták elválasztják az észt a 
természetfölötti világosságtól, mindazoktól , kik, m i n t á z idea-
listák az észt elkülönitik a földi világosságtól, az érzékek 
bizonyítványaitól. 

Ezen bölcsészet feltalálójának valljon önmagát ál l i tá-e? 
vagy ellenkezőleg nem avult-e még e l ? nem az-e melynek 
sz. Tamás Aristotelese, Ágoston P la tó ja ? Az evangélium elő-
szava, és annyi időn á t társnője, és a kath. hit segéde, mely 
annak megszerzé és megtar tá a szellemeket mindaddig mig 
leszoríttatván az u j a b b eszmék által visszavonult a zárdákba. 
I t t elfelejtett, elhagyatott állapotában keresé fel ön azt, meg-
vizsgálta belbecsét, összehasonlította az ó és ú jko r minden 
bölcsészeti rendszereivel, és a leglelkismeretesebb vizsgálat 
u tán azon meggyőződésre jutott , hogy ezen elfelejtet t tan, e 
félreismert és kerül t keresztény spiritualismus legmegférőbb 
a józan értelemmel. Es e meggyőződését nyíltan meré hirdetni 
és ki tartással épité föl ú j ra régi dicsőségét. 

Szeretném, ha önnek egyéb müveit is a „lélek ismere-
tét" (Connaissance de l'ame), hol a költészet áradozó, és néha 
néha a lélektan helyére lép, a tudományos szabatosság, és az 

a j ta tos elragadtatás különös vegyületét, fölemlíthetném. De le-
g y ü n k tartózkodók, ismét methaphysikára jutot tunk, és a leg-
jóakaróbb hallgatóságnak kíméletre van szüksége. Ön maga 
kér t arra , hogy ne foglalkozzam túlságosan dolgozatainak el-
vont részeivel. Önszere te t te l foglalkozott, lelkesedéssel a böl-
csészettel, de ebbeli tartozását bőven leróván más táplálék után 
is sóvárgott. „A világot érő csapások,az emberi szenvedéseknek 
szemlélete, fájdalomtól lesújtott annyi ember, mindez — irá 
ön 15 év előtt — nyugtalaní t , és munkálkodásom közben 
azt látszott nekem mondani : mit művelsz, miért lettél áldo-
z á r r á , mire valók eme kutatások, melyek nem érdekl ik a 
szenvedőket ? 

Ime e szavak, uram ! megismertetik önt egészen. A té-
vely ellen folytatott küzdelem, fáradságos küzdelmeinek vall-
jon mi volt czélja ? Az önszeretet, vagy kíváncsi t udvágy 
szükségét akar ta -e általok kielégíteni? Nem, czélja gyakor-
lati, vallási volt. Mint Malebranche egykoron, mondá : ezután 
csak vallással és erkölcscsel akarok foglalkozni. Innét azon 
gyengéd, testvéri müvek, melyek írói pá lyája másik szakát 
jelzik ; szent Maté evangéliumának szép commentár ja, azon 
egyszerű, és mégis oly mélységes párbeszédek, melyeknek : 
„a Credó bölcsészete" és „Források" czimeit adá, melyekből 
annyi fiatal lélek merített . 

Ha ily könyvek bájait csak azok foghat ják meg, k ik 
olvassák, szavának ha ta lmát még kevésbbé foghat ja föl az, 
ki azt nem hallgatta. Nem a tulajdonképeni szószéken nyu j t á 
ennek bizonyságait , mert annak fáradalmai t koczkázta tás 
nélkül meg sem is kisérthet te , hanem a tanárság szűkebb kör-
ben, conferencziák kisebb kápolnákban ju t t a t t ák napfényre 
a r i t ka adományt, melyet nyert , szólni és meggyőződést esz-
közölni erőködés nélkül és mintegy félhangon. Nem kevésbbé 
vonta magához a lelkeket jósága, mint ékesszólásának szelid 
heve által, és midőn megszoretteté magát, hinni tanitott. Se-
gélyökre sietett azoknak, k ik az élet megpróbáltatásai által 
súj tva azt hosszúnak talál ják, és még inkább azoknak , k ik 
azt elhagyni készülvén megvigasztaltatást nyertek bizalmas 
intelmeiben. 

Az, mi önt, u ram, hivatása körében föntar t ja , szenve-
dély, de a legkeresztényiebb szenvedély, embertársai szeretete. 

Anuyira szereti ön az embereket, hogy szinte lehetlen 
nem reménylenie,hogy egy napon már e földön kevésbbé va-
kok, és szerencsétlenek, sőt talán egészen boldogok is lehetend-
nek. Igaz, ön türelmes, inkább századokkal, mint évekkel 
számit, és ezen boldogságot csak az erkölcsi tökéletesedés 
árán igéri, mely még soká várathat magára. De ön azt gon-
dolja, hogy ha az emberek a k a r j á k , ily haladás lehetséges, 
mely á ta lak i tand ja az egész emberi nemzetséget. Nem utó-
piák , nagylelkű révedezések ezek ? Ön azt k ívánja , hogy 
a k k o r ítéljünk, ha előbb meghallgat tuk ; azt k ívánja , hogy 
olvassuk legutolsó irodalmi t e rméké t : a „történet törvényét ." 
E s valóban nincs ennél csábítóbb valami. Ön a már létesített, 
és még várandó haladást oly hévvel fejtegeti, annyi lelkesült-
séggel, hogy önnek meggyőződései ragályosakká lesznek, és 
hogy az optimisták elcsábíttatván a tehetség által, igen is 
haj landók hiedelmének elfogadására. 

Nagy szükségünk van uram, a szellem ezen if júságára, és 
a remény azon kincseire, melyeket ön körünkbe hozott, hogy 
megvigasztaljon a szenvedett éskipótolhatatlan veszteségekért. 
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K O N S T A N T I N Á P O L Y , apr. Az örmény-katholikus 
ügy ismét u j ösvényre ju tot t , mely alkalmasint az utolsói 
leencl. A patr iarchatus épületében tartott utolsó értekezleten 
Hassun patr iarcha kijelenté, hogy a jövőben nem akar többé 
nemzetének polgári közigazgatásába befolyni, de egyúttal 
azt is, hogy nem fogja megengedni, hogy a polgári főnök 
patr iarcha czimet viseljen, és hogy ettől papja i polgári hiva-
talokat elfogadjanak. Kérdeztetvén, valljon nem fog-e Ro-
mában lépéseket tenni azou bulla megváltoztatására nézve, 
mely a ciliciai patriarcha választásának módjá t szabja meg, 
kijelenté, hogy folyamodhatnak szabadon, do ő ebben részt 
nem veend. Midőn az ülés jegyzőkönyvét kel let t volna alá-
írni, az ellenzék szabadkozott, mert ebben Hassunról, mint 
patriarcháról van szó, ami szeréntök a polgári főnökség jo-
gainak is elismerését foglalja magában, azér t más jegyzö-
könyvet szerkesztet tek, melyben Hassun kathol ikusnak ne-
veztetik. Do ha szakadás volt e két pár t között e tekintet-
ben, közeledtek egymáshoz a választás kérdésében, tehát az 
emiitett bulla záradéka ellen, mely a nemzet főbbjeitől el-
vette a jogot a konstantinápolyi örmény-primás választásában 
részt venni. A nehézségek megszűnnének, ha a szentszék az 
örmény-katholikus nemzet ki tünőbbjeinek részt engedne eme 
választásban, és ily értelemben módosítaná az utolsó bulla 
záradékát . Azon perczben, midőn Roma választot t ja a nem-
zetnek is választott ja leendne, minden ellenkezés őt vi lági 
fejéül is elismerni megszűnnék, a béke helyreállana a katho-
licismusnak a keleten nagy előnyére. Valerga jeruzsálemi 
lat. sz. patr iarcha, kit F u a d basa Syriában ismert meg, vá-
lasztatott arra , hogy közbenjáró legyen a szentszéknél e ké-
nyes természetű kérdésben, és reménylik, hogy sikerteljes 
leend e közbenjárás. A fővezér is látni óhaj tá a patriarchát, 
k i t neki F u a d be is mutatot t . Valerga első jelentése már 
alkalmasint Antonelli ál lamti tkár kezeiben leend. 

Többek között Fuad basa kérte a patr iarchát a szent-
szék figyelmét ar ra fordítani, miszerént j e len tékeny különb-
ség van a hegyek között a Libanon magányában székelő 
ciliciai, és a fővárosban lakó patr iarcha között , miután utóbbi 
nemzetének mintegy képviselője a fényes portánál, s mint 
ilyen szükségképen hiveit érdeklő minden politikai kérdé-
sekbe befoly. Ezen körülményt, mint F u a d hiszi, nem eléggé 
mérlegelték, midőn az örmény notabilitásokat a választás 
jogától megfosztották. 

Bármint legyen, az ügy jó kezekben van, és számitha-
tunk arra , hogy a szentszék mély bölcseségében megtalá-
landja az eszközöket a jogok, igények kiegyeztetésére, és a 
békének hivei jelentékeny részébeni helyreállítására. 

M A N S . (Sohier, északi Cochinchina apostoli helynöké-
nek egy levele egy mans-i szerzetesnöhöz.) 

Miután a szent gyermekség müve buzgó előmozditóné-
j á n a k köszönetet mondott volna a főpap azon küldemények-
ért, melyekkel megörvendeztette, imigy fo ly ta t ja : 

„Jelenleg missiónkban békének örvendünk, s remény-
leni lehet, hogy ügyeink mindinkább jobbra fordulandnak. 
A válság perczeit, ugy látszik, túléltük, ér tem a franczia 
telepitv"ényt környező három tar tomány elfoglalását. De- l a -
Grandière tengernagy csapás nélkül elfoglalta, midőn hajói-
val a Ying-Long, Chau-Doé, és Ha-Tien erődök előtt meg-

jelent. A mandarinok ellenkezés nélkül megnyi ták azok 
kapuit, mi a fővárosban megháborodást és boszankodást szült. 
Ez épen a k k o r történt, midőn az Írástudók, számra mintegy 
5000, vizsgára gyülekeztek. Hirdet ték, hogy megölnek, ele-
venen megnyúznak, megégetnek bennünket , azt mondák, 
inkább meg kell halni, mint ily gyalázatot eltűrni, de a há-
ború megkezdése előtt a keresztényeket, az idegenek titkos 
szövetségeseit bebörtönözni, vagy legyilkolni. Tör tén tek is 
fegyverkezések, félelem között töltöttük napjainkat , de végre 
is a szenvedélyek csendesültek, és mi megmenekül tünk . 

De- la- Grandière u jabb szerződést ajánlott Hue fejede-
lemnek, mely ha elfogadtatik az annami ták által, és végre-
haj ta t ik , vallási szempontból alig fogunk mást k ívánhatni . 
Kimondatik benne, hogy a kath. papok szabadon val lhat ják 
és hirdethetik a kath. hitet az egész országban és templomo-
kat építhetnek. Az annamiták , k ik már a keresztény vallást 
elfogadták, vagy ezután fognak megkereszteltetni , minden 
bántalom ellen védetnek, és a v izsgákra bocsáttatnak, hogy 
hivatalokat nyerhessenek, és semmiféle babonára nem kény-
szeríttethetnek. Béke és barátság leend Napoleon császár 
Tu-Duc fejedelem és népeik között, szintúgy a kereskedelem 
teljes szabadsága. 

Székesegyházam végre elkészült, 80,000 f r ankbake rü l t , 
mely költségnek felét hiveim viselték. f Habár természetesen 
nem hasonlítható a franczia templomokhoz, mégis a legszebb 
azok közöl, melyek e vidéken valaha léteztek. Az örökös 
Oltáriszontség-imádásnak társulatát megalapítván, éjjel is 
folyton imádkozik néhány ember az oltár előtt. Minden va-
sárnap segédlettel ta r ta t ik ünnepélyes szent mise. Kanono-
kok helyett van székesegyházamban 24 gyermek, s ezek 
kitűnően énekelnek. 

Árvaházam is virágzó állapotban van, és nagy remé-
nyekre jogosit. 130 gyermeknél több van benne, és ezek 
között vagy 20 szopós. Képzelheti, mily élénkség van itt, 
ha elkezdenek mindannyian kiáltani. H a csak szabadulhatok 
kis időre, meglátogatom árvaházamat , mely leginkább ismer-
teti meg a pogányokkal vallásunk szeretetét. 

Ezen évben 9 áldozárt szenteltem, k ik mindannyian 
buzgón fáradoznak földieik megtérítésén. Jövő évben körül-
belül ugyanannyit szentelendek, k iknek ha valamit küldhet, 
Istennek kedves dolgot fog művelni. Mióta missiómba visz-
szatértem, kitűnő egészségnek örvendek. Hasonlót óhaj tván 
önnek és szerzetes társnőinek tiszteletem és elismerésem ki-
fejezésével maradok" stb., Sohier Jáczin t Jos. gadara i püspök, 
északi Cochinchina apostoli helynöke. 

IRODALOM. 
„ L e S y m b o l i s m e " par msgr L a n d r i o t. — „ E t u d e s 

s u r l e S y m b o l i s m e d e l à n a t u r e " par msgr de la 
B o u i l l e r i e . 

(Vége.) 

Azonban a materialismus iskolájának kérkedései sem 
lettek igazolva Caro nagy számú idézetekkel bebizonyítja, 
hogy a szorosan vett tapasztalati i skola , melynek Claude 
Bernard egyik legtekintélyesb vezé re , teljesen megvál t a 
materialisticus iskolától, implicite sőt elég nyiltan is megen-
gedvén, hogy lehetséges a szellemi és természetfölötti világ-
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nak létezése. Ezen tudós férfiú meg akarván határozni, mi az 
élet ? gondolatjának kifejezésére nem talál más szót, mint ezt : 
teremtés; és nyiltan kimondja, hogy az, mi az embert is 
mint élő gépet jellemzi, nem lehet csak a phyisco-chemicai 
sajátságok kifolyása, bár minő legyen azoknak összege, ha-
nem inkább maga ezen gépnek teremtése, mely szemeink 
előtt s a neki sajátságos föltétel szerint fejlődik ki. Az „In-
troduction a la medecine experimental" jeles szerzője meg-
engedi, hogy a vitális kifejlődésben van irányzó eszme, és 
hogy a physiologiában is megvannak a végokok; sőt tovább 
megy, és bizonyos lelkismeretességgel tanulmányozza a föl-
fedezéseket, melyekből a tudományos rendszerek fölmerültek, 
és kiindulási pontul eszmét, intuitiot vesz föl, mi elég bizony-
lata az értelmi princípium valódiságának, mert egyedül az 
képes az észlelés által lajstromzott tüneményeket rendezni 
és az általános törvényeket formulázni. 

Bernardnak ilyféle vallomásai, melyeket Caro hoz föl, 
a materialismus iránti véleményünkre nézve igen fontosak és 
azokat szivesen följegyezzük. A jeles physiologus itt egy 
kissé tul megy saját rendszere korlátain, mi fölött azonban 
csak örvendeni lehet. Az experimentalisták is ugyan inkább 
csak a tünemény nyel foglalkoznak, de nem lehet tagadni, 
hogy a hol az anyagon kivül még más mozgató erő is meg-
engedtetik, az észlelőnek agyában közvetlenül és szükség-
kép fölmerülhet e tünemények végoka, és igy a metaphysica 
egész világa, melyhez okvetlenül a vallási gondolat is 
fűzve van. 

A szemrehányás, melyet a tisztán experimentális isko-
lának tehetnénk, s melyet kétségkívül Caro ur is osztana, 
ha egy kissé túlságosan félénk tisztelettel nem viseltetnék 
iránta, abban áll, hogy megcsonkítja a tudományt, az igazi 
tudományt, a nagy és méltó tudományt, mely magában fog-
lalja az emberi értelem körébe eshető ismereteket az univer-
salitásról. Valamely materialis ténynek elemzése és annak 
megítélése, hogy valamely tünemény egyszersmind a vég-
okra figyelmezteti a szemlélőt, kétségkiviil két különböző 
működés, de az emberi „én"-ben elválaszthatlan. Vesztegel-
jen bár az értelem, ha nem érintetik valami által, de ugyan-
azon pillanatlan, melyben valamit észlel, valamit percipial, a 
hitnek hódol némileg és hiszi, hogy annak van szerzője, a 
mit lát és észlel. És ha mindjárt in absracto el lehetne is 
választani az úgynevezett positiv és tapasztalati tudományo-
ka t a metaphysikától és vallási ismeretektől, nem lehet ta-
gadni, hogy az, ki csak az elsőket fogadná el megvetve az 
utóbbiakat, igen tökéletlen szellem volna. 

Szóval, Caro ur könyve egészen spiritualista és erélye-
sen ostromolja a materialismust. Lehetséges-e, hogy ezt az 
szülte volna, mivel a t. szerzőnek a tudományok franczia aca-
demiája egy u jabb választási actusa alkalmával elejébe egy 
olyant tett, ki hegelianus és a materialismus felé hajlik ? Lenne 
bár igy, őszintén örvendünk e veszteség fölött. 1-k. 

VEGYESEK. 
— Szent Béla püspök ünnepén Esztergomban H o r -

v á t h Endre izsai plebanus szónokolt. A sz. beszéd sz. Béla 
mennyei koronájának két drága kövét ragyogtat ta tudnillik : 
sz. István keresztségét és a magyarok megtérését. Hitbuzga-
lom és honszeretet egyaránt lelkesülést meríthet belőle. 

— A pécsi megye Nesztora, az egyenes lelkű G o t t -
l i e b o v i c s Pál őrkanonok elhunyt maj. 15-én, életének 84-ik 
évében. Béke hamvainak ! Ugyanezen napon halt meg Andrea 
bibornok is. 

A pesti oltár-egylet egyházi készleteit f. h. 24-től kezd-
ve junius l-ig fogja közszemlére kitenni a piaristák g y m n a -
siumi épületének 1-ső emeletén, reggeli 7 órától esti 7 óráig. 

— Algirból két áldozár jelent meg fővárosunkban ke-
gyes adományt gyűjtendő az elárvult és az érsek által fölka-
rolt ezernyi arabs gyermek föntartására. A humanitás leg-
biztosb, legnagyobblelkü őrét, az egyházat mélyen érdeklő 
ügy ez, és igy reményleni lehot, hogy a gyűjtögető áldozárok 
tapasztalni fogják a mieink nagylelkűségét is. 

— A Gladstone-féle indítvány az angol királynénak 
fölterjesztetett Disraeli által, hogy tekintélyével lépvén köz-
be más i rányt adna az ügynek. A királyné azonban teljesen 
megbízván a parlament bölcseségében ennek folyamát sem-
mikép sem a k a r j a gátolni kiváltsága által. 

— A müncheni „Volksbote" szerint a szentatya Secchi 
jezsuita atyát, korunk csillagászainak egyik legjelesbikét, 
az aug. 18-án bekövetkezendő napfogyatkozás megfigyelése 
végett Indiába küldi. — Nem zajongnak-e majd a lapok 
ezen uj tanúsága fölött annak, mily ba rá t j a és elömozditója 
a pápa az obscuratio- s obscurantismusnak ? Honi sajtónktól 
is, mely oly igen pelengérre szokta állitani a papok által 
terjesztett, de legalább ezt tekintve, egyedül a pelengérezők 
fejében létező, setétséget, meg lehetne várni, hogy hasonló 
áldozattal küldene oda szakembert azon világosságnak, me-
lyet terjeszteni vél, érdekében. Talán ott azon üdvös tapasz-
talatra jutna, hogy az ő bölcseségének napja is igen sokszor 
megfogyatkozik, és azon kivül vagyon egy mélyebb, alapo-
sabb bölcseség, melynek őre azon pápa, ki ily áldozatokkal 
is kész szolgálatot tenni a valódi tudománynak. 

— Emiitők a franczia herczeg első áldozását. Az áldo-
zás napjának estvéjén már az egész ünnepély rajzokban és 
tüzetes leirással jelent meg. Különösen a Figaro, ezen legelter-
jedtebb de leggaládabb lap is hosszú két hasábon irta le a 
legkisebb részletekre kiterjeszkedve, és pedig azon rovatban, 
melyben egy nap előtt ép oly hü tüzetességgel azon tánczvi-
galomról referált , melyet egy gazdag prot. grófnő adott leg-
inkább azon czélból, hogy a hozzá hasonló érzelmű hölgyek 
lábaikat és még többet is közszemlére kitennék, miért is le-
hető legrövidebb ruhában jelentek meg a tánczvigalmon. Ily 
profanatioján a legszentebb actusnak, és annak hasonló pár-
vonalozása miatt méltán fölháborodtak a jobb lelkűek. 

Kegyes adakozás. 

Az algíri ínségeseknek Kalocsáról : 
N. N 1 f r . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o e s i Sándor és társainál . Halpiacz és aldunasor sa rkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : M a g y a r - u t c z a 34. sz. I. emelet . 
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EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 23-án. 41. I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : A keresztény és a polgári házasság 
elvei. — A bérmálás anyaga. — Corona d'Italia. — Hódolat 
az olasz koronaörökös menyegzöjére. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

A keresztény és a polgári házasság 
elvei. 
(Vége.) 

B) A polgári házasság, mint már neve is mu-
tatja, az egyház- és vallástól független intézmény. 
Az állam, még pedig az 1790-iki istentelen franczia 
állam találta föl azt, az állam szabályozza, köti-oldja 
is^j^t. Ez szintén egyik fó'ok, mely miatt a modern 
á l i f f i ^ V a polgári házasságért annyira buzgól-
kodnak. E szerént ugyanis az állam teljesen sza-
kit az egyházzal, elvál a vallásoktól s kitagadja 
ezeket velökszületett jogaikból. E szerént továbbá 
az állam saját polgárait ugy tekinti, mint neki tes 
testül lelkestül alárendelteket, kiknek nem az volna 
rendeltetésük, hogy jó keresztények vagy vallásos 
emberek legyenek, — hanem egyedül, hogy az állam 
czéljainak szolgáljanak s hűbéresei legyenek. Igy 
tehát az állam magát nem közvetitőül tekinti az 
embernek isteni rendeltetésére : hanem egyenesen 
végczélul, melyben az ember minden törekvésének, 
minden érdekének, minden erejének központosulnia 
kelljen. Az állam minden, az egyed semmi, hanem 
ha az állam kegyelméből! Ha ez már magában véve 
is nem volna a legélesebb visszásság, legkiáltóbb 
ellenmondás az Istentől megállapitott rend s logika 
fogalmával : olyannak fog az előttünk feltűnni, mi-
helyt a házasság természetét fontolóra veszszük. A 
fönebbi pontban kifejtettük, hogy a házasság lénye-
gileg lelki viszony, erkölcsi tény, melynélfogva is az 
lényegileg jogosan a vallás körébe tartozik. Hogy 
tulajdonithatja tehát magának e vallási cselekményt 
az állam, mely semmi vallást nem ismer? avagy 
vallás és lelkismeret nélkül is lehet házasságot kötni ? 
Olyanok a házasságok is, mint a modern államszer-

ződések, melyek ma örök időkre szentesittetnek, s 
holnap már gúnynyal félretétetnek? Valljon nincs 
Istennek és a vallásnak semmi köze sem a házasság-
gal ? Bizonyára ezerszer inkább, mint az államnak ! 
Mert ha Isten és a vallás is csak annyit törődnék a 
házasság,széliemével,^mint állam: nem tudjuk, ki 
fogná az tÜlamot "lelkismeretesen gyarapítani; ki 
fogna ezer áldó^atkaí. Isten és ember előtt becsületes 
polgárokat nevelni. — Avagy a vallás tán csak szol-
gája, uszályhordója az államnak ? A vallás ugy meg-
előzi az államot, mint a lélek a testet. A vallás mái-
teljes jogában volt, midőn az államnak még csak 
csirái mutatkoztak. Ott virasztott ő, mint az éçr lep-

' O O 
hűbb angyala, az emberinem bölcsőjénél ; s ott fog 
virrasztani az utolsó halandó koporsójánál is! — 
Azonfölül kérdezzük: köthet-e az állam oly lelki vi-
i&oiiyt, minő a házasság ? Solxa ! mert az csakis a 
jegyesek szabad akaratából, kölcsönös megegyezésé-
ből jöhet létre ; az állam, mint, bele nem tartozó harma-
dik, legfölebb tanuként szerepelhet mellette. S valljon 
felbonthatja-e az állam ugyanazon házasviszonyt, 
melyet nem ő kötött ? feloldhatja-e pl. a házasfeleket 
azon lelkismereti kötelezettség alól, melyet ezek sem 
nem őáltala sem nem egyedül őérette, hanem Isten-
ért s az emberiségért s önnön boldogságukért önként 
vállaltak magukra ? Határozhat-e az állam jogosan 
a házasság érvényessége- vagy érvénytelenségéről, 
mely tisztán Istentől s a felek lelkismeretétől függ ? 
Ha ez állana : akkor az állam éppen oly joggal fel-
bonthatná azon viszonyt is, melybe az egyháziak 
szabadon fölvett rendjeik által az egyházzal lépnek ; 
feloldhatná polgárait azon lelkismereti kötelmek alól 
is, melyekkel ezek nem az államnak, hanem egymás 
nak akár szerződésileg akár máskép tartoznak ; pl. 
fölmenthetné a gyermeket azon tisztelet alól, melylyel 
ez szülőinek, — vagy az adóst azon összegtől, mely-
lyel ez hitelezőinek kétségtelenül tartozik. Ki az, 
aki arról legkevesbbé is kétkednék, hogy az igy 
magyarázott, ennyire vitt államhatalom a lelkisme-
ret szentélyének feklúlása s az erkölcsi rend elnyo-
mása volna? Pedig az államnak tulajdonitott jog, 
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miszerént az házasságokat köthet és oldhat, érvénye-
síthet és érvényteleníthet, legszigorúbb logikai követ-
kezetességgel a vázolt eredményre vezet! Azértis 
jogosan mondhatjuk, hogy a házasságot az egyház-
tól elszakasztani s a vallástalan állam által kezel-
tetni annyi, mint letépni róla az isteni és szellemi 
jelleget; annyi mint azt a vallástól és lelkismeret 
szabadságától is függetlennek declarálni. J a j pedig 
azon államnak és háznak, mely kormányzatában és 
intézményeiben magát a valláson túlteszi, a valláson 
— ezen alapján minden erkölcsnek túlad ! „A protes-
táns tan, — igy nyilatkozik tárgyunkról Balmes, — 
megtöré az egyház erejét a házasság ügyeiben, s e 
tért kizárólag a polgári hatalomnak engedé át. Itt 
talán azt gondolják némelyek, hogy a világi hatalom 
e tágitása bizonyára nagy nyeremény volt, a polgá-
risodás ügyére nézve, a papi hatalom leszoritása e 
térről megrögzött előítéletek fölött kivivott fényes 
győzelem, igaztalan igények üdvös veresége volt-
Balgák! Ha lelketekben magasztos gondolatok la-
koznának; ha kebletekben amaz összhangzó hurok 
zengenének, melyek az emberi szenvedélyeknek oly 
unom és pontos ismeretére vezetnek, s fékezésökre a 
legalkalmasabb eszközöket sugallják: akkor átlát-
nátok s éreznétek, hogyr a házasság, — midőn a val-
lás oltalma alá helyeztetett, s világi beavatkozástól, 
mennyire lehetséges volt, fölmentetett, — megtisztult 
nemesbült s a legpompásabb diszszel ékesittetett föl ; 
mert megközelithetlen védelem alá lőn helyezve e 
drága kincs, melyet egyetlen pillantás beszennyez, 
egyetlen lehellet elhomályosít !" ') 

* * 
* 

Előttünk fekszik a keresztény és a polgári há-
zasság vázlata. Osszeállitottuk azon egy tárgynak 
t. i. a házasságnak e kétnemű felfogását; kifejtettük 
egyszerűen és röviden elveiket ; levontuk belőlük a 
logikai következtetéseket. Helyén van immár, hogy 
megvonjuk az összeadási vonalt, s aláírjuk a vég-
eredményt. Az első, mit a mondottaknak minden 
elfogulatlan olvasója kétség nélkül beismer, az, hogy 
a keresztény és a polgári házasság közt határozott 
elvkülönség van, melyet sem a kereszténységtől el-
válhatlan egyház soir* föl nem adhat, sem a polgári 
házasság teljes eszméjéhez ragaszkodó állam soha 
el nem távolithat, migcsak a keresztény tanhoz nem 
simul. Ki fogja valaha a szentséges viszonyt a pro-
fán egybekeléssel, a felbonthatlanságot a feloldható-

') „A protest, es katholic." I. köt. 24. fej. 

sággal, az egyház isteni hatalmát e pontban a világi 
hatósággal azonosithatni? Ittnincs más választás, mint 
vagyr a keresztény vallásnak az egyház isteni szerve-
zetében valósított tekintélyét elfogadni s az állam te-
kintélyét melléje rendelni : vagy a közönséges anya-
szentegyház vallását ignorálni s az állam-mindenható-
ságot szentesiteni. A második, mi az utángondolkodó 
előtt rejtve szintén nem maradhat, az, miszerént az 
egyház, mint a kereszténység közlönye és őre, a 
polgári házasságot fennkifejtett elveiben'soha el nem 
fogadhatja sem jóvá nem hagyhatja. Hisz ezt Krisztus 
tanának megtagadása és saját isteni hivatásának fel-
adása nélkül nem tehetné! Üdvözitőnk szentnek,fel-
bonthatlannak hirdette a házasságot, isteni hatalom-
mal rendelkezett felőle : ugyanez képezi az anyaszent-
egyház hivatását is. „Mert más alapot senki sem 
vethet, azonkivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jé-
zus." 2) Ha tehát ő e tárgyban Krisztustól eltérne: 
ezáltal saját létalapját vesztené el s kétségtelenül 
czélját tévesztené. 

Valljon nem volna-e ez Isten elleni merény az 
egyház részéről? Azért irá IX. Pius a szerencsétlen 
Piémont királyához : „Oly polgári törvény, mely ka-
tholikusok között a szentséget a . l i ázasságtó^^f t -
laszthatónak tevén föl, ennek érvényességét szabá-
lyozni akarja, ellenkezik az egyház tanitmányával, 
megtámadja annak elidegenithetlen jogait. ' '3) Midőn 
tehát az állam a polgári házasságot a közönséges 
keresztény anyaszentegyház híveivel elfogadtatni 
akar ja : ezáltal a minden becsületes ember előtt szent-
nek tartott vallással s ennek önfentartási ösztönével 
jő ellenkezésbe. Remélhető-e pedig, hogy ily sajnos 
összeütközés mellett akár a vallás az ő nemesítő ha-
tását a házasságra nézve mennél jobban kifejthesse, 
akár az állam abból nagyobb hasznot húzhasson, 
akár végre a házasok számára az annyira megkíván-
tató béke biztosittassék ? A polgári házasság, mint 
minden emberi intézmény, gyarló és változandó : 
azért nem is alkalmas arra, hogy rája nagy és örök 
terveket építsünk, „üpinionum commenta delet 
dies," mondja a pogány bölcs: „Verba autem mea 
non praeteribunt !" mondja Krisztus. Keresztúri. 

A 1> é r ím á ! á s a n y a g a. 

Ámbár a szentségek kiszolgáltatásának módja körül — 
gyakorlatilag véve — semmi nehézség sem fordul elő, határo-
zottan meg lévén alapítva mindaz, amit valamely szentség 

2) Efez. 3, 11. 
3) Levél Viktor Em. királyhoz 1852. sept. 19. 
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érvényes kiosztására nézve tenni és megtartani szükséges; 
mindazonáltal az is kétségtelen, hogy elméletileg nem egy 
nehézség merülhet fel mégis a szentségek egyes alkatrészei 
meghatározása körül, vagyis, hogy azt, ami lényeges, attól mi 
idöfolytán ahhoz szertartásként kapcsoltatott, tüzetesen meg-
külömböztetni lehessen. Mindaddig mig a szentségekre nézve 
formális elmélet fön nem állott, igen könnyű volt ily kérdé-
seken túltenni magát s kiki teljesen megnyughaték abban, 
ha csak a gyakorlatban mindazt megtartá, ami valamely 
szentség kiszolgáltatására nézve egyházilag elö volt irva. De 
éppen emiatt maradt fen az utókorra azon feladat, miszerint 
a régiek ebbeli nézeteit kipuhatolni igyekezzék s fejtse meg 
a hagyományból a felmerülő ilyetén kérdéseket. 

A bérmálás éppen egyike azon szentségeknek, mely a 
fentebbmondottaknál fogva ily controversiakra nyúj t alkal-
mat annak létszerét vagyis anyagát illetőleg. — S miután 
az egyház e kérdést eddig eldönthetlenül hagyá, annak meg-
vitatása s a fölötte való okadatolt véleményezés szabadon 
nyitva áll előttünk. 

Az Apóst. Cselekedeteinek könyvében (8, 14—17.) e 
szentség kiszolgáltatási módjára nézve a kézföltevés fordul 
elő, „cum autem audivissent apostoli qui erant Jerosolymis, 
quod recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum 
et Joannem. Qui cum venissent, oraverunt pro ipsis ut acci-
perent Spiritum Sanctum. Nondum enim in quemcunque illo-
rum venerat, sed baptisati tantum erant in nomine Domini 
Jesu. Tunc imponebant manus super illos et aecipiebant Spiri-
tum Sanctum;" és cap. 19: „et cum imposuisset illis manus 
Paulus, venit Spiritus Sauctus super eos." E szerint a kézrá-
tevés volna létszere vagyis anyaga a bérmálásnak. Innét van, 
hogy az egyházatyák és zsinatok is a bérmálást legtöbb he-
lyen ezen kifejezéssel jelezik. Mindamellett mégis már Ter-
tulliantól kezdve több szentatyára találunk, kik majd a ke-
netet, majd a kézföltevést, majd ismét mind a kettőt emiitik 
a bérmálásnál annélkül azonban, hogy e kettőnek egymás-
hozi viszonyát közelebb meghatároznák.1) — A I X . század 
elején már határozottabb kifejezésekkel találkozunk e tárgy-
ra nézve; ezek szer int : a püspök kiszolgáltatja a bérmálás 
szentségét , midőn a hivekre kezeit tevén megkeni őket,2) 
miből könnyen feltehető s magyarázható az, hogy a kézföltét 
alatt maga a kenet érthető, vagyis, hogy a kenet és kézrá-
tevés ugyanaz és egy, — vagy legalább, hogy mind a ket tő 
egyaránt a bérmálás szentségének anyagául tekintetett ; ami-
értis az egyházi irók erre vonatkozó kifejezéseik is ugyanezt 
nyilván mutat ják . III . Incze ugyanis ezeket i r ja : „per fron-
tis chrismationem manus impositio designatur, quae alio no-
mine impositio nominatur."3) — Aliud est Sacramentum con-
firmationis, quod per manuum impositionem episcopi confé-
rant chrismando renatos."4) IV. Incze szinte igy i r : „Soli 
apostoli, quorum vices gerunt episcopi, per manus impositio-
nem, quam confirmatio vel frontis chrismatio repraesentat, 

' ) Tortull ian. de baptismo e. 7 ; (le resur. carnis c. 8 ; praescr . 
c. 40. — Cyprian ep. 7. ad J a n u a r . 

2) Pseudobeda in Ps. 26. Amalarius 1. 1. de off. c. 27. Haymo liom. 
infer. I I . Pasch . — Rhabanus Maurus do inst. cler. 1. 1. c. 28. Rat rauinus 
contra opp. Graec. ). c. 7. Ruper tus de div. off. 1. 5. e. 17. Hugo Vi-
ctorin 1. 1. de Saciam. p. 7. c. 3. 

3) Cap. un. cum vonisset de sacra unctione. 
4) C. Quanto de consvetud. 

Spiritum Sanctum tribuisse leguntur."5) Nemkülömben ama 
hitvallásban, melyet IV. Kelemen pápa Pelaeologi Mihály 
görög császárnak egyesülés végett 1267. nyújtott át, s mely 
a lyoni I I . zsinaton X . Gergely pápának előterjesztetett, 
ugyanazt olvassuk: „aliud est Sacramentum confirmationis, 
quod per impositionem manuum espiscopi conférant, chris-
mando renatos." Végre IV. Jenő pápa az örmény egyházhoz 
kiadott rendeletében : „Secundum Sacramentum est confirma-
tionis, cujus materia est chrisma„ stb., mely szavak után az 
Apóst. Cselekedeteinek ide vonatkozó helye idéztetvén, hoz-
zá tétetik : loco autem illius manus impositionis datur in Ec-
clesia confirmatio." — Ezóta közönségessé vált azon vélemény, 
hogy a kézföltét e kenettel együttesen, egyetembon a bérmálás 
szentségének anyagát képezik, s a legtöbbek véleménye az, 
hogy e kettő egyszerre vagyis uno actu vétetik véghez. — T a -
lálkoztak, k ik csupán a kenetet egyedül vagy a kézföltevést 
szinte egyedül, vagy akármelyikét e kettő közöl, a bérmálás 
szentsége érvényes anyagául tár ták , ugy, hogy az egyháznak 
tetszésétől függne bármelyikét a kettő közül szabadon v á -
laszthatni. Igy tartott az egész a 17-ik századig, amidőn e 
tárgy körül Samborius-Sainte-Beuve Borboni tudós, s szent 
cyriáni apát közt tüzes vita támadt, mely azonban semmi 
megállapodásra sem vezetett, mert az egyház mainapig is 
ezen kérdést eldöntetlenül hagyá. 

Nézetünk szerint a kenet, a bérmálás kiszolgáltatásá-
nál sokkal lényegesebb, semhogy azt e szentség anyagául tar-
tani ne kellene ; mert a kenetnek mint működő jelnek a benső 
megszentelésre, már az egyázi atyák a donatistákkali vitat-
kozásaikban nyilván ily erőt tulajdonítottak. Sokkal kénye -
sebb azt föltenni, hogy a bérmálás anyaga két különböző tet-
ten alapulna, miután itt nem a remota materiaról van szó, s 
nincs is elegendő ok arra, miért kellene azt tenni. Nem aka-
runk ezen megjegyzéssel döntő véleményt fölállítani, mi úgy-
sincs hatalmunkban, s a szentségekre nézve bármily részben 
is — minthogy ez positiv institutio — a priori nem is tehet-
jük azt, — azonban ha valaki kétségen kivül bizonyíthatná 
be azt, hogy kétrendü szentség-anyagot föltenni itt nem szük-
séges, a további elmélkedés e tá rgy fölött oda vezethetne 
mindenkit, hogy a bérmálásnak lényeges anyagát vagyis lét-
szerét a kenet teszi, s nem a szoros értelemben vett kézráte-
vés, — vagy pedig azon véleményt kellene elfogadnunk, — 
mi a fentebbiek után ugy sem lenne nehéz, hogy a kézfölte-
vés egyszerre a kenettel együtt vitetik véghez. — Ennek bő-
vebb bevitatására szolgáljon még a kővetkező. 

A kézföltevés vagy kézrátevés szó, mely az Apostolok 
Cselekedeteiben fordul elő, nézetünk szerint oly általános 
kifejezés, mely a kenetre is ráillik. Legalább több hely for-
dul elő a szentírásban, moly ezen állításunkat igazolja. Igy 
sz. Márk VII . 32. kéret ik Krisztus, hogy a siketnémára ke-
zeit tenné, és ő nyállal illeté nyelvét, mondván, epheta stb. 
Márk X V I . 18. mondja Krisztus, hogy akik ő benne hinni 
fognak, betegekre kezeiket tévén azok fölgyógyulnak ; s még-
is ugyanazon Márk evang. VI. 13. olvassuk, hogy az apos-
tolok a betegeket olajjal kenék, s azok meggyógyulának. S 
ugyancsak Márk VIII. 22. a vaknak Krisztus általi meggyó-
gyitásáról ezeket olvassuk : „et adducunt ei coecum, et roga-

5) Epis t . 10. ad Ottonem Card. c. 4. 
41* 
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ban t eum ut ilium tangeret , et exspuens in oculos ejus impo-
sitis manibus suis," világos, hogy itt a kézföltevés a nyállal 
való kenésben állott. — Mindezekből bizton következtethetni , 
hogy az Apóst. Cselekedeteiben előforduló kézrátevés kifeje-
zése is általános, s kenetet is je lent . Ehhez j á r u l még, hogy a 
r ég i egyházi irók a keresztelendőknek szent olajjali kenésö-
ke t is az Apostolok Cselekedeteinek azon szavaiból származ-
t a t j á k , melyek a kézrátevést tar talmazzák, s ott egyenesen 
az t állitják, hogy a püspökök az által hogy kennek, kezeiket 
fölteszik ; s igy egyszersmind azon nézetüket is világosén el-
á ru l j ák , hogy a kézföltevés ná lunk egyértelmű a kenettel . S 
h a ez áll, akkor a bérmálás szentségének anyaga is csupán a 
kenetben állhat. 

Azonban bármint vélekedjék is e tárgyról valaki, azt 
mégis mindnyájunknak el kel l fogadnunk — márcsak a bér-
málás kiszolgáltatásának mostani módja véget t is, miután ma 
a bérmálás létszere vagyis anyaga nyilván csak a kenetre 
szorítkozik, hogy e szentség érvényességére nézve a sz. chris-
mával i kenés elkerülhetet lenül s lényegesen szükséges. Mert 
a m a a püspök által a bérmálás kiszolgáltatása előtt imaköz-
beni véghezvitetni szokott általános vagyis inkább képleges 
kézrátevés tu la jdonképen kézki ter jesz tés , miután ez nem 
közvetlen s nem is minden egyesre külön történik, szorosan 
véve nem is nevezhető kézföltételnek vagy kézrátevésnek, s 
mint ilyen nem is lehet a lkalmas anyaga a szentségnek, éppen 
azért nem, minthogy nem közvetlenül tör ténik, mint ez más 
szentségekre nézve is áll, hol a szentség anyaga nem csupán 
a szavakban alapszik. S a görög egyházban ezenfelül — 
melynek bérmálása mégis érvényesnek fogadtatott el — ezen 
kézrátevés éppen nem fordul elő. Sőt a latin szertartású egy-
házakban is azt veszszük észre, bogy a püspökök erre nem 
mindig s nem mindenütt ügyelnek. A franczia püspököket 
illetőteg tanúskodik erről Tournely, mondván : in usu et praxi 
hodierna episcopi nonnulli admittunt ad unctionem confirma-
toriam et iam eos, qui praesentes non adfueruut , quando initio 
ritus episcopus extendit manus versus confirmandos et oravit ut 
invocaret Spiri tum S . " — S az olasz püspökökről i r ja Ligouri : 
„episcopi commuuiter non satagunt, ut omnes confirmandi sint 
praesentes in principio ritus, cum minister elevans manus pro-
fér t orationem, nec dub i t an t ipsi confirmare eos, qui postquam 
primus ille ritus j a m est complétas, accedunt ." 6) — A romai 
pontificale is fölteszi azt , hogy a szentség kiszolgáltatása szo-
rosan csak ama fölebbemlitett ima és kézkiterjesztés után 
kezdődik , mert csak ezen előleges szertartás bevégezte után 
következ ik ama r u b r i c a : „Pontifex sedens super foldistorium, 
vei etiam si multitudo confirmandorum exegerit illis dispositis 
stans cum mitra ilIo3 confirinet genuflexos." 

Miután nem egy plébános amiat t , hogy valamennyi bér-
málandók mindjár t kezdetben, midőn a püspök a kézkiter-
jesztés mellett az előleges imát végzé, még a templomba ösz-
sze nem gyülekezhettek, s talán a nagyszám s szük tér miatt 
azt nem is tehet ték, azon kételynek, scrupulusnak teszi k i 
magát : lia valljon azok is érvényesen veszik-e föl a bérmálás 
szentségét, — s némelyek e miatt ama rendkivüli s erőszakos 
módhoz is nyúlni szoktak, hogy a szent mise s a szentbeszéd 
alat t a templom a j ta i t bezáratják, nehogy valaki a már egy-

") Theo!, moral. I. fi. tract. 2. c. 2. de confirm, dub. 1. p. 167. 

begyültek közül magát ezen előleges szertartás alól k ivonja , 
vagy legalább a legtöbben ezt pro tutiori szeretik ta r tani : 
reméllem, hogy ezen értekezés elolvasása némi megnyugta tá-
sukra fog nekik szolgálni ; s tulajdonkép csakis ez indított 
arra, miszerint azt ezen lapokban közzé tegyem. 

Végre még csak egyet bátor vagyok megjegyezni. Miu-
tán tud juk s nem egyszer volt a lkalmunk tapasztalni, hogy a 
bérmálandók nagy száma, s a templomok szük volta miat t , 
a bérmálás legalább kedvező időben többnyire kün a szabad 
ég a!att szokott végeztetni, s a bérmálandók már előre, még 
mielőtt a püspök emiitett imáján jelenlehettek volna, a tem-
plomon kivül sorba á l l í t ta tnak s rendeztetnek el : valóban igen 
kegyetlen lenne azt állítani, hogy mindazok kik az emiitett 
püspöki imán jelen nem voltak, a bérmálás szentségét érvé-
nyesen nem vették volna fel. Gyurikovics Mátyás. 

C o r o n a d ' 1 1 a 1 i a. 

A Menabrea-ministerium már nem tudván mivel gyö-
törni az egyházhü férf iakat , mondja az „Unitá Cattolica," 
a missionariusok közöl kiválasztott néhány püspököt, áldo-
zárt, és őket az u j olasz rendnek, mely „Corona d' I talia" 
czimet visel, lovagjaivá nevezte ki . Ezek, tudnil l ik, távol 
levén, Olaszországtól, Californiában, India-, China-, és más 
legtávolabbi tar tományokban, nem lehetett őket perbe idézni, 
bebörtönözni, megfosztani, megti l tani nekik a szerzetes öl-
töny viselését, megparancsolni a szakái leborotválását, őket 
meggyalázni, ellenök vádaskodni, elárverezni conventjeik 
bútorzatát , könyveit , képeit. De daczára a távolságnak a 
Menabrea-minister ium ezen bátor apostolokat sem akar ta bé-
kében hagyni, s azér t lelkismeretöket akarván faggatni , meg-
küldötte nekik a lovagkeresztet, hogy jó liiröknek, nevöknek 
árthasson. 

A „Gazetta ufficiale", mely martius-hó végével Júdás 
Iskariotesre tar tot t dicsbeszédet, május elején azon kath. 
missionariusok névsorát közölte, k i k az u j rend je l által üd-
vös müködésökért k i lőnek tünte tve ; és, hihetlen dolog, a 
jeruzsálemi patr iarcha, a naxosi érsek, és a hu-péi apostoli 
helyettes Crispivel és Picával a hirhedt rend commendatorai 
lettek ; és ugyanazon időben három szegény szerzetes, kik 
semmi más bünt nem követtek el, mint hogy az evangéliumot 
hirdet ték, Chcchatellivel, Dina- és Eobecchivel együtt ter-
heltettek meg a rend lovagjainak keresztjével ! 

Nincs kétség benne, hogy Menabrea igen derék férfia-
k a t tüntetett ki . Egyébiránt Olaszország mindezekre, mind 
a többi missionariusokra már régóta elég nehéz keresztet 
rakot t . A ki tüntete t tek egyike, Fanoli, a hu-péi általános he-
lyettes, keserű panaszokat hangoztatott Outehangból, 18G2-Í 
dec. 6-ról kelt levelében, siránkozván egyszersmind azon 
csapások fölött is, melyek hazánkra nehezültek. A missio-
nariusok kereszt je volt továbbá a szentatya ellen indított 
nemtelen liarcz, melyre nézve Zanoli e k k é p nyi la tkozot t : 
„Én is fölajánlom csekélységemet a szentszék elévülhetlen 
jogainak védelmére, különösen a mi világi bir tokát is egész 
kiterjedésében illeti, kész levén azért küzdeni és visszasze-
rezni bármily hatalom ellenében, minden erőmmel, még éle-
tem föláldozásával is." A missionariusok keresztje volt a 
szerzetes rendek üldöztetése, kiknek körében képeztet tek 
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azok, kik az evangéliumnak a barbárok közti terjesztésére 
vol tak kiszemelve ; keresztjök volt oly sok egyháziaknak 
kényszeri tet t együt t lakása ; kereszt jök volt az egyházi j avak 
secularisatioja; kereszt jök Garibaldi, k i a pápaságot, Olasz-
ország e rákfenéjé t akar ta k i i r tani ; valamint Romának 
Olaszország fővárosává való kikiál tása és a szentségtörő ösz-
szeesküvések a pápa függetlensége ellen. 

A jeruzsálemi patriarcha egész sulyját érezte ezen ke-
resztnek, midőn 1862-ben irta a szentatyának : „Az arabs 
hamis prófétának itteni fanat ikus kővetői sokkal bölcseb-
beknek muta tkoznak sok eltántoritott keresztényeknél, és 
nekem, szentséged fiának, a lkalmam volt találkozni sok te-
kintélyes főbb személylyel, kik nem győznek csudálkozni 
azok őrültsége fölött, k ik megtámadván a főpásztor függet-
lenségét, önmagok számára is szolgaságot készítenek ; de még 
jobban álmélkodnak némely fejedelmok vaksága fölött, k ik-
nek féktelen nagyravágyuk nem irtózik lerontani minden 
hitet, minden rendet és jogot nem vévén észre, hogy ekkép 
önmagok működnek közre a társadalom föloszlatására, egy-
szersmind pedig saját t rónjaik megbukta tására ." 

I ly panasz általános volt a mission ariusoknál. A hit 
terjesztésében mindenütt akadá lyra talál tak, melyek az ita-
lianissimik polit ikájából és szomorú tetteikből származtak, 
valamint a képviselők káromlásaiból, a senatorok egyetérté-
séből, az apostasiából, és a ministerek becstelenségéből, bi-
torlásából is. Most pedig a megbántás koronáját aka rván 
föltenni, a kath . missionariusok mellére tűzik a „Corona 
d ' I ta l ia" - rend kereszt jé t . Képzeljetek magatoknak egy mis-
sionariust ezen kereszttel mellén neophitusai közt. Mikép 
hirdethetné ez hallgatói előtt az egyház parancsait, a leg-
főbb hatalom iránti tiszteletet, a kiközösítés erejét, a romai 
pápa tekintélyét ? Mit felelhetne ő az oly neophitusnak, k i 
öt emlékeztetné I X . Piusnak 1859-ki jun. 20-án és sept. 
26-án tar tot t allocutioira, 1860-i jan. 19-ről kelt encyclicá-
j á r a és mart . 26-i fölszólalására ? A „Corona d ' I t a l i a" , mely 
emlékbe hozza a Romagnát, a Márkáka t és Umbriát , Castel-
tídardot és Mentanát, rendjele egy kath . missionarius mellén ! 
Képzelheti ön, Menabrea, minő dolog, mily visszás hely-
zet ez ? 

A missionarius keresztje nem ezen rendnek keresztje, 
hanem a nazarethi Jézusnak keresztje, moly nem fél a for-
radalomtól és „stat, dum volvitur orbis." Azon kereszt , me-
lyet az apostolok tűz tek le, midőn legyőzték a világot ; azon 
kereszt , melyen szenvedtek a mar ty rok és földre teri tet ték 
az üldözőket ; azon kereszt, melyet nem az államok adnak , 
hanem, moly meggyőzi az államokat. A missionarius ke-
reszt je nem az, mely növeli az ambitiot és hizeleg a hiúság-
n a k ; hanem, mely enyhiti a fá jda lmakat , erősit a szenvedé-
sekben, gyámolit a viaskodásban, szilárdit a veszélynek ide-
jén. A missionarius keresztje nem az, melyet Menabrea és 
Cibrario alapított , készitett, lianem a szent kereszt, melyen 
Krisztus halt meg, mely lobogója a királyok kirá lyának, 
jele az igazi életnek, félelme a sátánnak, romlása a fölfuval-
kodot taknak, kárhozta tása az igazságtalanoknak, a rabszol-
gák szabadsága, az egyháznak alapja. Nem azon kereszt, 
mely Romát el a k a r j a rabolni a pápától, hanem azon kereszt , 
melyet Constantin magasztal t föl az örök városban, és reá 
Áinmaga a következő föliratot tűzte : „Az üdvösség ezen jele 

által, mely képe a valódi hatalomnak, szabadítottam meg 
várostokat a zsarnokság járma alól." (Eusebius, Vi ta Con-
stant. c. 35.) 1-k. 

Hódolat az olasz koronaörökös inenyegzőjórc. 

Meglepetve olvastuk, mondja az „Unitä Cattol ica", a 
Turinban nyomatott következő czimü füzete t : „A világ öt 
részében elszórt olasz missionariusok hódolata Umber t her-
czegnek menyegzöjére Margerita herczegnővel." Meglepet-
tünk és csodálkoztunk, hogy a) oly rövid idö alat t , mennyi 
a menyegző kihirdetése és megtartása közt folyt le, lehet-
séges volt összeszedni több mint 2016 missionariusnak nevét, 
kik Amer ika és Oceania legtávolabbi tar tományaiban el van-
nak szórva ; b) hogy ezen missionariusok apostoli fáradal-
maik közt találtak időt foglalkozni a florenczi és turini ün-
nepélyekkel, a királyi menyegzővel, mely köztünk tartatott . 

Bámulatunk azonban és meglepetésünk azonnal meg-
szűnt, midőn jobban megvizsgálva a füzetet, lá t tuk, hogy 
az nem egyéb, mint azon statistikai adatok, melyeket az 
olasz missionariusok évenkint ki szoktak adni, csakhogy 
most valaki megváltoztatván czim-lapját hódolati actussá 
varázsolta. A ki ezen változást tervezte és valósitotta, két-
ségkívül jó szándoktól vezéreltetett, hívén, hogy a missiona-
riusok ügyét ekkép elősegíti ; azonban mi szokott őszintesé-
günk szerént kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy ezen 
hódolat balul magyarázta that ik , és igen rosszul illik azon 
költeményekhez, melyekben Umberto fölszólittatik, hogy 
rántson kardot Roma ellen és végezze be a pápa megfosz-
tatását . 

Igen jól tudjuk, hogy Menabrea minister, tetetvén ma-
gát, mintha barát ja volna a missionak és missionariusoknak, 
nem rég egy oldala melletti hivatalnok által, ki a „Corona 
d ' I ta l ia"- rend kereszt jével van földíszítve, kérdezősködött 
a Propagandánál , valljon mit tehetne az olasz ko rmány az 
evangelium terjesztésére a vad népek között ? És a hivatalos 
küldött oly választ kapot t , minőt érdemlett . Hogyan, mon-
dák neki, önök, k ik elkobozták a Propagandának javai t , 
kik megfosztották az egyházat azon javaktól , melyek a hit 
terjesztésére voltak rendeltetve, kik föloszlatták a szerzetes 
rendeket , a hit terjesztésnek ezen legtermékenyebb képez-
déit, önök, kik minden eszközt, módot fölhasználnak Italia 
elpogányositására, k ik Turinban házmotozást ta r to t tak és 
börtönbe vetették azt, k i alamizsnát gyűjtöt t a híveknél a 
hitterjesztésre, önök ily tet tek után mer ik felnyitni szá juka t 
és kérdezik, mit tehetnének az evangelium ter jesz tésére? 
— Mindezekre a „Corona d' Italia" lovagja elnémult. 

Ehhez járul, hogy Roma igen jól ismeri az embereket 
és igen friss emlékben t a r t j a a tényeket . E mellett igen 
nagylelkű és elég belátással is bír. Igen jól tudja, hová vezet 
az a „szabad egyház a szabad ál lamban" és igen jól belátja, 
hogy ki Romát el a k a r j a venni a pápától, őszintén nem óhajt-
hatja a keresztény hit diadalát. Ha Menabrea csakugyan 
szereti a hi tnek terjedését , kezdje ö ezt maga bevallani 
egész terjedelmében, és ad j a vissza a pápának, a püspökök-
nek, az egyháznak, a szerzeteseknek azt , mi az övék. 

Maga az olasz missionariusok névsora, mely most hó-
dolati füzet té lett változtatva, elég ékesszólással beszél Me-
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nabreához. Ott van Sapetti jezsuita atya, ki igazságtalanul 
volt 42 napig bezárva Turinban ; ott vannak a kövezetre 
kidobott capucinusok, a házaikból kiűzött dominicanusok, 
a megszüntetett benczések, a kifosztott carmeliták, a missio-
nak Ínségre jutot t áldozárjai. Ezeknek társai Afrikában, 
Amerika- és Oceaniában, ha gondolnak Olaszországra, ezt 
inkább azért t e sz ik , hogy szánakozzanak itt levő társaik 
fölött, nem pedig, hogy hódolatot Írjanak alá és menyegzői 
ünnnepélyt ül jenek. Bizonyára szép és szent dolog, elfeledni 
a megbántást, megbocsátani az ellenségnek, és ezt kell is 
tenni a katholikusoknak és teszik is a világ mind öt részé-
ben ; de ugyanazon szeretet követeli, hogy ne keveredjék 
valaki a forradalmi tüntetésekbe és ne vegyen részt olyas-
miben, mivel vissza lehetne élni az egyház kárá ra és uj se-
bet ejthetne a pápaságon. 

Egyébiránt mily segélyezést várhatnak a missionariu-
sok az olasz kormánytól, elegendő megjegyezni, hogy ezen 
missionariusok, többnyire szerzetesek, 20 és több évi apos-
toli fáradalmaik után visszatérvén Olaszországba, házaikat 
kifosztva, becsukva találják, és kérni fognak évi dijt. Ekkor 
pedig azon választ fogják hallani, hogy nincs hozzá joguk, 
mert Olaszországtól és a kolostortól távol voltak akkor, mi-
dőn a törvény kihirdettetett ; ekkép a barbár népek közti 
foglalkozás mintegy vétkül rovatik föl liberálisaink által és 
az évi dij megtagadásával büntettetik. 

Dalma János, ptolemaidi püspök, kinek neve szintén 
előfordul a hódolati füzetben, már kijelentette, hogy ö sem-
miféle homagiumot sem irt a lá ; nincs kétség benne, hogy ily 
nyilatkozatra készek a többi püspökök is, a k ik még élnek ; 
mer t 10 már megholt püspöknek neve is fordul ott elő. Nem 
szólnánk mindamellett az egészről, ha ezen homagium nagy 
ostentatioval nem küldetik Florenczbe Menabreához, ki még 
azon gondolatra jöhetne, hogy ezen missionariusok mind ita-
lianissimik. Liberálisaink úgyis szeretnek mindenféle hirt 
terjeszteni ; mily körülményesen i r ták le a pápa által küldött 
ajándékot a mennyasszonynak, pedig az egészben egy szó 
sem igaz ; szükséges tehát, mindent kellő ér tékére leszállí-
tani, vonatkozzék az bár felsőbb vagy alantibb körökre és 
viszonyokra. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROZSNYÓ, május 14-én. Szép vonását egy, Isten di-

csőségéért lángoló szívnek jelezni feladata e soroknak. — 
Tudom, hogy feladatomnak akkor felelnék meg legkevésbbé, 
ha dicsérő szavak s szivünk hálá já t tolmácsoló kifejezések-
kel igyekezném a buzgó férfin, az Isten dicsőségét folyton 
folyvást kereső szivnek hírét terjeszteni. Egyszerűen álljon 
itt a tény, ne féltsük az idő vasfogától, korlátolt az ö hatalma 
is, a kegyelet, a háladatos sziv, bevehetlen bástya számára. 

Házi kápolnánkat ő nagyméltósága kegyes püspökünk 
már több év előtt megajándékozta egy szép szentségtartóval 
s azóta rejti keblében Isten szeretetének legnagyobb bizony-
ságát, i rgalmának kimerithetlen forrását, a legméltóságosabb 
oltári szentséget. De hiányzott kápolnánkból az élő hit jelké-
pe, az örök lámpa. Szeretett lelkiigazgatónk f t . K 1 i n g e r 
István tudor ur e hiányt pótlandó, szive melegével ápolta s 

érlelte azon közös óhajt : szerezni egy szép függő lámpát. F á -
radhatlan tevékenysége s bölcs intézkedése meghozta azt is, 
s a mai naptól ott világit kisded egyenes lángjával, tanítván, 
hogy legyen hi tünk oly élénk, reménységünk oly állandó s 
szeretetünk oly meleg mint világa. 

Szép tény s a hivő kebelnek megmagyarázhatlan jó-
tétemény. Lelje jutalmát ftdö lelkiigazgató ur ! azon gyümöl-
csökben, melyeket kiki közölünk szive buzgalma szerént 
hoz, s kérjük, törekedjék csüggedetlenül azon szép s Isten 
nagyobb dicsőségét czélzó újí tások megvalósítására, melye-
ket házi kápolnánkkal megtenni szivében régóta érlel. Erről 
azonban annak idején, ha szerény tehetségemet elégségesnek 
találandom e nemes tettének méltóképeni közlésére. 

F.gy papnövendék-

PÁRIS. F a v r e Gyula a vallási meggyőződéseink és 
hitünk ellen annyira támadó székfoglalójában Chateaubri-
and-ra hivatkozott, hogy igazolja a bölcselem merészségeit 
szemben hitágazatainkkal. „A keresztényelem politikai kor-
szaka — mond az Etudes historiques szerzője — letűnt, böl-
cseimi korszaka most kezdődik ," mely gondolatot Favre 
kiegészíteni vél ezen szavakkal : „Minden ellenkezés daczára 
ez üdvös forradalom be fog fejeztetni." 

Mi ezek irányában fő kötelmünknek ta r t juk nem en-
gedni helyt a téves eszméknek akkor sem, ha ajánlatos czég 
alatt jelennek meg. Mit akar mondani e tétel : a kereszténye-
lem politikai korszaka letűnt, a bölcsészeti most kezdődik V 
A szólam nem egészen világos, de amennyire horderejét föl-
foghatni véljük, azt jelentené, hogy a kercsztényelcm mint 
eszköz és befolyás a világ kormányában lejárta magát, és 
ezután csak mint bölcseimi rendszer fog szerepelni. Hiszszíik 
hogy a szabadgondolkozóknak e tétel tetszhetik. 

Nincs a keresztényelemnek sem politikai, sem bölcsé-
szeti korszaka. Vallás az, az egyedüli igaz hit, ugyanaz IX . 
Pius, amely volt Péter korában, és melynek változhatlan tel-
jes tana élő marad az emberek körében, hogy megvilág03itsa, 
javítsa őket. 

Nagy része volt a régiebb európai társodalom kormány-
zásában, mert hosszú időn át az egyház egyedül birta a vilá-
gosságot, tudományt, és lelke volt a népeknek, de azért a 
politika nem volt a keresztényelemnek mintegy létezési fázisa: 
a vallás és politika együtt j á r t ak , mert a társadalom és a kor-
mányok keresztényiek valának, és a törvényhozás ihlettségét 
a catholicismustól vette. Mielőtt Constantin a Caesarok trónjára 
ült. Isten fiának vallása helyt foglalt e földön a politika segélye 
nélkül, és anélkül, hogy a nemzetek kormányába elegyedett 
volna ; a keresztények három századon át imádkoztak, tűrtek, 
meghaltak, de nem voltak sem fejedelmek, sem törvényhozók, 
és a hatalomnak semminemű bizományosai. 

A keresztények elfogadják az üldözést, ha ellenök for-
dul ; és hatalommal birnak, ha hitök mindannyiak hite ; az 
ellenséges indulatu kormányok alatt nem bánják, ha semmi 
befolyásuk sincs, csak hitük szabadságát követelik. Őrizked-
jünk attól, hogy a múltban a keresztényelemnek csak e 
vagy ama korszakát lássuk. Találunk a múltban, a mint ta-
lálni fognak a jövőben is a vallási igazságoknak többé vagy 
kevésbbé kedvező időket, a vallás megkoronázva vagy üldöz-
tetve leend, a politika tisztelettel hajoland meg előtte, vagy 
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iparkodni fog azt elfojtani. Téves tehát állítani : a kereszté-
nyelem politikai kora lejárt , még tévesebb mondani : bölcseimi 
korszaka kezdődik. 

A keresztényelem nem volt, nem lesz soha tisztán böl-
csészet, hanem kinyilatkoztatott igazságok összlete, és ezen 
igazságok az észnél magasabban állanak. Ha azt mondjá tok 
nekem, hogy a vallásnak és észnek forrása Isten, csak ba-
nális igazságnak adtok kifejezést, mert az ész ugy mint az 
örök Ige Istentől jő ; ha hirdetitek, miszerént vallás és böl-
csészet „egyesülendnek, Istenhez szállván vissza a tudomány 
és szabadság u t j á n " oly k ívánatnak adtok kifejezést, mely 
rég teljesedett, a keresztényelem kezdetétől fogva. Kétezer 
év óta a keresztény tűzhelynél melegszik tudomány és sza-
badság. A bölcsészet és tudomány különvált dolgok, de nem 
ellenségek, a vallásnak és tudománynak is meg van saját 
köre, a bölcselemben látunk, a vallásban hiszünk, van kü-
lönbség, de nincsen harcz. 

Hirdessük a vallás és bölcsészet szövetségének szüksé-
gét, de ne mondjuk, hogy a keresztényelem bölcseimi kora 
most kezdődik. Ez téves, és keresztényellenes. Mért kezdőd-
nék e kora m a ? Mért nem kezdődött hamarább? Hogy lehet 
a keresztényelemnek bölcseimi korszaka ? Talán azt áll í t ják, 
hogy val lásunk 19 százados fejleményben elvetett mindent, 
ami az észt bántotta, hogy a csodákat, t i tkokat félre te t te és 
most alkalrnazkodóbb ? Elfelejt ik, hogy ekkor megszűnnék 
vallás, vagy jobban mondva, keresztényelem lenni, elfelejtik, 
hogy a világ megtérítése nem a bölcselem, hanem az evange-
lium müve volt. 

Maradjunk meg tehát az igazságban, és legyünk hü 
őrei. Ne oszszuk a keresztényelem történetét két részre, po-
litikai és bölcsészeti korszakra, hanem ragaszkodjunk a min-
dig ugyanazon, fiatal és szép keresztényelemhez, melynek 
fénye ragyogni fog azon szegény gyarlóságok fölött, melyek 
azt helyettesíteni akarnák . 

O R L E A N S , maj . 14-én. E hó 11-én tar tot t ünnepélye-
ink alkalmával Dupanloup püspök ő felségeikhez következő 
beszédet tar tot t : Fölség ! Azon perczben, melyben az em-
lékekben oly gazdag és ős főegyház küszöbét átlépi, szerencsés 
vagyok a város és az orleansi megye papságának jó kivána-
tait és hódolatát bemutathatni . Merem állítani, hogy egész 
Francziaországban nem talált fölséged nemesebb, kereszté-
nyiebb, f rancziább várost. Orleansnak ké t ízben volt alkalma 
megmutatni, hogy ellenséges invasio alatt utolsó, és bevehet-
len bás tyá j a volt országunknak, Pár is — melyet tisztelettel 
említek — többször hódolt meg, Orleans soha. A Loire, mely 
a mi folyónk, áthághatlan gátot képezett . Tegnap ü l tük meg 
439-ik emlékünnepét azon dicső napnak, melyen egy 17 éves 
szűz, ki t Is ten küldött, megmenté Orleanst és Francziaorszá-
got. És m á r e barbárok korában sz. Aignon püspök a kereszt 
előtt visszavonulásra bírta azt, ki büszke felfuvalkodottsá-
gában Isten ostorának nevezte magát. Es az orleansiak most 
sem vál toztak, fölséged érzendi, hogy az emberek és dolgok 
zavarában egy legyözhetlen erő kettős dobbanása itt mindig 
föllelhető : a vallás és a haza szeretete ; itt talán inkább mint 
az ország bármely részében érezhetendi fölséged, hogy F r a n -
cziaország örökre meg akar maradni a legkeresztényiebb nem-

zet, és hogy a vallás és hazaszeretet kettős lángjában állott 
leginkább dicsősége és szerencséje nagy Károly óta ! 

K é r j ü k az Istentől Sire, hogy e halhatatlan fejedelem-
nek, k i a keresztény és franczia polgáriasodás körül annyi 
érdemeket szerzett, ihlettsége legyen fölségedé is, és marad-
jon állandóan meg az egyház olsőziilött fiában. 

Fölséged d 'Arc Johanna, és a földművelés együttes ün-
nepélyeit örvendeztette meg jelenlétével. Földeink gazdagsá-
gának, a munka korunkbani v ívmányainak egyesülése a mult 
kitörülhetlcn emlékeivel a lelket magas ra emeli a haza, annak 
története, és végzetének szerotetében. D 'Arc J o h a n n a iinnepo 
egyébként is a vidék ünnepe, mert a domrémy-i szűz a guny-
hók leánya volt, és azon pórszülők gyermeke, k iknek hatal-
mas ka r j a ik müvelik és védi a haza földjét. 

Do D'Arc Johanna ünnepe egyszersmind a keresztény 
és franczia hölgyek ünnepe, és felséges asszonyunk megér-
tet te azt, midőn részese kivánt lenni. D 'Arc J . nem csak 
megmentéFraucziaországot , hanem képviseli is a z t ; a büszke, 
nemesérzelmü, bátor nemzetet szere t jük szemlélni, és a kép 
nem fog önöknek visszatetszeni egy harezosnak mezébe bur-
kolt ihletett hölgy vonásaiban. 

Asszonyom (Madame) részt a k a r t venni ünnepélyeink-
ben azon nap után — és ez mélyen meghat engem — mely 
a vallás a legtisztább örömöt n y u j t á fölségednek, molyet 
anyának érezni lehet, fölséged első izben látta fönséges fiát 
részesittetni az élet kenyerében Isten oltáránál, k i szereti és 
áldja e kort. Ezen látvány szemlélete könyekkel áztatta 
szemeit. Bár ne ismerjen felséged soha más könyeket , ha-
nem legyen öröme láthatni a fiatal herczeget, reményét és 
szeretőiét, növekedni azon á j ta tosságban, mely mint Bos-
suet mondá 14-dik Lajos fiához, mindene az embernek és 
fejedelemnek. L e g y e n első áldozása életének legmélyebb, 
kitörölhetlen emléke. E z az, mit számára Istentől kér t az 
egyház feje, midőn a fegyvereink által annyiszor megvédett 
apostoli trónjáról megáldotta azon perczet, melyben J először 
fogadta urának Is tenének látogatását ." 

A császár imigy válaszolt : Meg vagyok hatva a hoz-
zám intézett nemes szavak által. E helyen örömmel emlék-
szünk meg arról, mi t tehet egy ország üdveért és nagyságáért 
a vallásos hit, és igaz hazaszeretet. E városban folyt le a tör-
ténetnek egyik legcsodásb eseménye. 

A császárnéval ide jővén, hogy népünnepélyeikbe ve-
gyül jünk, mindenekelőtt Orleans ős székesegyházában akar-
tunk lotérdelni, és a mult nagy emlékeinek közepette Isten 
áldását a jövőre k ikérni . Köszönetet mondok önnek Monseig-
neur, és papságának az imákért, melyeket éghez intéztek a 
császári herczegért, és én érettem. 

K O N S T A N T I N Á P O L Y , május 10-cn. Valerga lat. 
szertartású jeruzsálemi patriarcha ö nagyméltósága, ki mint 
ismeretes, ide azért hivatott , hogy az örmény ogyház kebe-
lében ki tör t viszályok ügyében közvetítő legyen, a sultán 
által april hó 29-én fogadtatott , és ez alkalommal sultán ő 
felségéhez a következő beszédet in tézte : Fölséged azon ki-
tüntető ! egyben részesitett, hogy trónjához közeledhessem, 
mi által engem kétszeresen szerencséssé tett . Mint lelki kép-
viselője a szentséges a tyának fölséged birodalma egyik leg-
érdekesebb vidékén, örömmel siettem ide, hogy a pápa ö 
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szentsége, fölséged magasztos személye iránti érzelmeinek 
tolmácsa lehessek. Mint Palaestina katholikusainak főpász-
tora szerencsésnek érzem magam azok hűsége- és engedel-
mességének adóját fölséged lábaihoz letehetni. Végre hódo-
latom kifejezése mellett legmélyebb köszönetet mondok azon 
atyai jóságért, melylyel fölséged birodalma összes keresz-
tényeit jótéteményeivel elárasztja. 

„Sire, azon érzelmek, melyeknek itt tolmácsa vagyok, 
nem rég egyértelmű és hangos kifejezést nyertek ö szentsé-
génél egy fényes alkalommal egybegyűlt keleti ka th . püs-
pökök részéről. Ismételvén azokat fölséged lábainál, csak 
hü visszhangja vagyok és pedig annál hivebb, minthogy 
hosszú évek során át személyes tanuja vagyok azon jólétnek, 
melynek a különböző keresztény népek fölséged áldásos 
uralmának árnya alatt örvendenek vallási és anyagi tekin-
tetben. Azért csak a hála és elismerés kötelességét teljesít-
jük, imákat intézvén Urunk Istenünkhez, fölséged jóléteért, 
a birodalom békeért, mely hü alattvalói biztos jólétének is 
záloga." 

A sultán első tolmácsa által köszönetét nyilvánítván, 
imígy szólott: „Szerencsés vagyok szavaiból megérthetni, 
hogy alattvalóim elégedettek. Reménylem, hogy az általam 
hirdetett és még fejlesztendő reformok folytán alattvalóim 
sorsa mindinkább javuland, és hogy Isten segélyével biro-
dalmamat azon polgáriasodás fokára emelhetendem, minő-
nek az általam nem rég meglátogatott többi európai államok 
örvendenek." 

A kihallgatás után Valerga patriarchának a Medjidie-
rend nagy szalagja nyúj tatot t át, mely kitüntetésre ő való-
ban érdemes is. 

VEGYESEK. 
— A fölséges királyi pár a koronázás emlékeül gyö-

nyörű és értékes ruha-készlettel a jándékozta meg a budai vár-
templomot. Az ezüst szövetű ornatus, egy misemondó ruha, 
pluviale, négy dalmatika, gazdag aranyhímzésű. A casula 
közepét díszítő kereszten a Szűz a n y a neve ragyog, a kereszt 
alatt a magyarkorona díszlik és a fölséges adományozók ne-
vének kezdő betűi : F . J . és E. 

— A boldogult pécsi őrkanonok, G o t t l i e b o v i c s 
Pál 18,050 frtot hagyományozott végrendeletileg különféle 
kegyes és üdvös czélokra. Különösen a Paftan-alapitvány 
öregbítésére, hogy ennek kamatjaiból kiérdemült vagy elhalt 
gazdatisztek özvegyei vagy árvái gyámolittassanak : 2000 ; a 
pécsi főgymnasiumban két slavoniai i f jú részére oly czélból, 
hogy a magyar nyelvet ott megtanulják, ösztöndíj képen 3000 
frtnyi a lapí tványt ; a pécs-városi kórház- és Rudolphinum 
nevü árvaháznak 250 ; az országos tébolydának 500 ; a sü-
ketnémák váczi intézetének 250; a pécsi joglyceumnak 200 ; 
a pécsi tanitói nyugdíjintézetnek 600 ; a vakok pesti intéze-
tének 200 frtot. 

— A Szent-László-Társulat f. hó 15-én tartott választ-
mányi gyűlésében a következő segélyadományok szavaztattak 
meg : a paulisi r. k. templom építési költségeire 150 ; ahany-i 
községnek iskolaépítésre 60; Atyha erdélyi r. k. községnek 
tcmplomépitésre 200 ; a hévizgyörki híveknek orgonaszerzésre 
50 ; Maczonka-községnek iskolaépítésre 60; a galábocsi hi-

veknek iskolaépítésre ß0 ; a pesti szentferencziek zárdájának 
100; a pesti szürkenénéknek 200; az algiri á rváknak 200, a 
konstantinápolyi örmény-missionak 150 frt. 

— Ragyogó eszmékben gazdag alkalmi beszéddel tisz-
teltettünk meg, melyet a hevesmegyei jótékony nőegylet által 
Egerben alapított árvaház 1868-i aprilhó 26-án ünnepélyes 
megnyitásakor mondott D a n i e 1 i k nep. János. Ara 5 kr. 
Az egész bevétel az egyleti á rvaháznak van szánva. 

— P i a József, a „Volksfreund" szerkesztője, sajtó-vét-
ségben marasztaltatott el és 100 f r tny i birságon kivül 8 napi 
börtönre Ítéltetett, súlyos.tva i.éi napi magánbörtönnel. 

— Tudva van, hogy a közöttünk mulató nápolyi ki-
rályné mily gondos szeretettel ápolta a sebesülteket Gaeta 
ostroma alatt, szintúgy mint később a betegeket a romai kó-
rodákban. Minekelőtte most Romából eljött volna föls. asz-
szonyunk látogatására, bucsútisztelgést tőn a szentatyánál 
is, ki a hős lelkű nőt e szavakkal fogadta : „Ime az én első 
irgalmas nénikém !" — Bizonyára a legszebb czim, mely a 
„fölséges" mellé tehető. 

— Genfben van jótékony nőegylet katholika nőkből, 
van egy philantropicus társulat is prot. hölgyekből. Az előbbi 
egyszerűen : Szeretet-társulat-nak nevezi magát , a másik 
ezen czimet viseli : A szegénység visszaéléseinek meggátlá-
sára alakult egylet. A kath. társulat 7343 f rankot gyűjtött , 
és levonva a 16 f ranknyi administratio-költséget, a többit 
mind a szegények közt osztotta ki ; emez gyűj töt t 9,293 fr., 
mely összegről a következő számadást nyújtot ta be : hiva-
talnokok fizetése 2,706 fr. ; lakás, fűtés, világítás 894 fr., 
levélbér 248 fr . ; nyomtatványok és más költségek 3,498 fr. ; 
a szegények közt kiosztatott 1,946 fr. ! Ez a különbség a 
ker . szeretet és a philalantropia közt . 

— A franczia püspökség lelkes föllépése által Duruy 
oktatásügyi miniszter terve a leányok neveltetését illetőleg, 
lehet mondani, hajótörést szenvedett; 340 város közül, melye-
ke t ekkép boldogítani akart , csak 28 csatlakozott a haladás 
őzen u j vívmányához, melyekben igen sok az államhivatal-
nok, kiket tehát könnyen lőhetett kényszeríteni a javaslat 
pártolására. A franczia finom érzékre nézve az ily c o u r s , 
p u b l i c (nyilvános tanfolyam) ép oly gyanús, mint a f e m m e 
p u b l i q u e (nyilvános v. szabad személy) elnevezés. Tény, 
hogy Duruy ezen kísérlete óta a független papi iskolákban a 
tanulók száma mindkét nemből igen szaporodik. A ki vala-
mit tanulni akar vagy becsületes nevelést aka r adni gyerme-
keinek, ismét ezen iskolákat keresi föl. 

— A líttvániai helytartó, Potatof tábornok, megengedte 
a lengyel-katholikusoknak, hogy magán és nyilvános isteni 
tisztelet alkalmával lengyel imakönyveket használhatnak, 
csak Lengyelországról és a lengyel szentekről ne forduljon 
elő benne említés ; az ekkép proscribált szenteknek névjegy-
zéke a rendelethez van csatolva és a papság felelőssé tétetik 
a rendelet netáni megszegéseért. — Ha a bölcs kormányzó 
annyira fél e lengyel szentek pártfogásának sikerétől, biztos 
lehet, hogy annak hatalmát, erejét ezen rendelet által sem 
töri meg; ha pedig sikertelennek tar t ja a szentek közbenjá-
rását , ugyan mit ár that a muszka mindenhatóságnak a tehe-
tetlen szentek vallásos tisztelete ? Látszik ebből is, mily nevet-
ségessé válhatik a világi kormány, ha az egyház körébe 
avatkozik. 

Szerkesztői tudósitás. 
T á r k á n y i -nak : A becses dolgozatot megkaptuk. Legközelebb 

adand juk . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
.Nyomatott P e s t e n 1868. K o c s i Sándor és társainál . Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : M a g y a r - u t c z a 34. sz. I. emelet . 
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I. Félév*1*868. 

T A R T A L O M : Az esztergomi kátébizottmány s az egri 
káték. — Az orleansi ünnepélyhez. — A berlini nunciatura. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az esztergomi kátébizottmány 
s az egri káték. 

E g y e k (Szabolcsm. májushó 1868.) 

Nein ujitási viszketeg, hanem a természetes val-
lási szükségérzet keltette föl és fejleszti ama dicsé-
retes törekvést, mely valamint a keresztény tudo-
mány egyéb ágaiban, ugy a káték átdolgozásában, 
jobbításában is versenyezve nyilatkozik. Régen meg 
van irva, hogy az Ur igazvolta mindörökké megma-
rad, ') de mivel az emberinem ősellensége sohasem 
szűnik meg konkolyt hinteni a mennyei családatya 
tisztabuzája közé,2) mivel a gonoszság kifogyhatat-
lanul találékony az igazság ostromlásában, s a ha-
misság sáfárai eszesebbek az ő nemökben a világos-
ság fiainál3) ezek megrontására, és ha a gonosz 
lélek egy helyről kiűzetik, magához vévén más 
hét lelket, nálánál gonoszabbakat, 4) iijra kezdi a 
rohamot : igen természetes, hogy e szakadatlan 
harczban védelemre is a támadáshoz képest kell 
alkalmazni és kifejteni az erőt, az u j ármányok elle-
nében u j fegyverekkel szükség kivivni a régi igaz-
ság diadalát. Ezt igazolja a keresztény apologeták 
és katekéták összes irodalma a kereszténység ősko-
rától kezdve napjainkig. 

A XVI. század közepe óta szent emlékű P. Cani-
siusnak „Summa Doctrinae et institutionis christianae 
sive catechismus major" czimmel 1554-ben, és „In-
stitutiones christianae pietatis, sen parvus catechis-
mus catholicorum" névvel 1566-ban megjelent s 
minden európai nyelvre lefordított kézikönyve, ká-
téja örvendett legnagyobb elterjedésnek és áldásos 
használatnak a keresztény igazság védelmére. De e 
nevezetes műnek minden jelessége mellett is több u j 

») Zsolt. 116, 2. - 2) Máté 13, 25. - 3) L u k á c s 16, 8. 
*) Lukács 11, 26. 

körülmény, u j megtámadás, egyszóval, az ujabb 
szükségérzet u j műveket hozott létre már a oiult 
században. Hogy többet ne említsek, csak a nagy-
buzgalmú és tudományú Gralura Bernárdot hozom 
fel, kitől a mult század végén több, ilynemű művek 
jelentek meg.5) Mint tudva van, az ujabb kátéiroda-
lom nagyszámú termékei között Németországban a 
Schuster Ignácz plébánosé s a P. Deharbe fokozatos 
kátéi emelkedtek legnagyobb jelentőségre. 

Hazánkban is a Canisius nyomán készült s úgy-
nevezett Batthyányi-féle közhasználatú káték mel-
lett, Pécsett (Szepessytől), Rozsnyón (Scitovszkytól), 
Egerben (Roskoványitól) stb. jelentek meg ilynemű 
munkák még 1848. előtt. Azonban a legnagyobb 
jelentőséget nálunk is a Deharbe nyomán magyarí-
tott fokozatos káté vívta ki magának, mely egészben 
vagy részletesen többféle fordításban és átdolgozás-
ban adatott ki Pesten, Kalocsán és Egerben. 

Közel húsz éve már, hogy e téren a mozgalom 
megindult s naponkint élénkebb lett; azóta részint 
az időszaki lapokban, részint s még inkább az egy-
házi társas körökben ujabb és ujabb kifejezést nyert 
az átalános érdekeltség; vélemények cseréltettek, 
bírálatok tartattak, módszerek megrostáltattak, az 
egyéni felfogás különféleségéhez képest különféle 
tervezetek ajánltattak, egyik ezt, másik azt a modort 
vitte előtérbe . . . . de ezen eszmecserék mindeddig 
nem birták létrehozni azt, miben egyébiránt minden 
árnyalatú vélemény egyhangúlag megegyez, t. i. az 
egész magyar egyházra kiterjedő „káté egységet . . 
Pedig ez az, mire főszükség van, mint kalauzra; s 
ezért igen nagy nyomatékkal birhat a kateketika 
minden barát jára nézve, s valóban megszívlelésre 

5) Die christ- katholische Religionen Fragen und Antwor-
ten für Kinder 5 Theile 1798. — Die ganze christ-katholisehe 
Religion in Gesprächen eines Vaters mit seinem Sohne, 4 Bde. 
Mit 4 Anhängen fü r Kinder 1797. — Grundsätze der wahren, 
d. i. sokratischen Katechisirmethode. Eine Einlei tung zu den 
Gesprächen eines Vaters mit seinem Sohne über die ganze 
christ-katholische Religion 1796. mind Augsburgban jelent 
m e g Riegernél. 
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méltó azon igazság, melyet e lapokban a tudós espe-
res-plebános Bacsák Imre ur, nem pusztán ifjúkori 
vagy szobatudósi szép elméletből, hanem 36 éves 
papi pályáján szerzett tapasztalása folytán oly prae-
gnans rövidséggel kifejezett, midőn mondotta, hogy 
káté tekintetében „az egység sokkal nagyobb előny, 
mint a különféleségekben ér vény ülő szabadság." E 
czélra törekedett a Szent-István-Társulat több ízben 
ismételt határozatai által : ezt kéri sürgetve és várja 
epedve folyvást a lelkipásztorkodó papság fiúi kegye-
lete a Szentlélek által Isten egyháza kormányzatára 
rendelt atyáitól, a nmélt. püspöki kartól. 

Tudomásomra a magyar kath. egyh'áz nmélt. 
főpásztorai között a jelenlegi főméit, hg.-primás, Si-
mor János volt az, ki, még mint győri püspök, leg-
tovább ragaszkodott a régi használatban és tekin-
télyben állott jó öreg Batthyányi-féle kátéhoz, és 
csak utóbbi években rendelte bevétetni iskoláiba a 
Deharbe-féle kátét az esztergomi átdolgozás szerint. 
Nem érzem magamat följogosítva az indokok vizs-
gálására, melyek az erélyTes főp ásztort ezen kitartó 
szívósságra bírták ; annál kevésbbé fürkészhetem, 
valljon ő, látván e téren a mindaddig meg nem álla-
podott hullámzást, nem maradt volna-e szívesen to-
vább is előbbi conservativ elve mel le t t . . . . de ez niQst 
már egészen f ö l ö s l e g e s s é is vál t , miután örvendve 
látja velem a káté-egység minden báratja, hogy a 
lángbuzgalmu áldornagy a mily kitartással ragasz-
kodott a régi kátéhoz, mig a változtatás szükségét 
nem látta: oly lankadatlan erélylyel tör most a köz-
óhajtás czéljára, a „káté-egységesítésre." 

Ennek mielőbbi valósitása végett lőn általa ki-
nevezve szakértő t. férfiakból az „esztergomi káté-
bizottmány." Az ügy fontossága fejti meg az érde-
keltségi t, mely e bizottmány működésétől a legjobb 
eredményt várja. 

E működés részletei még ugyan nem jutot tak 
köztudomásra, de a mit egy esztergomi t,. tudósító 
marcz. 5-ről e lapok 22. számában ír, mint magából 
a tűzhelyről nyert értesités méltó fontossággal bir; 
különösen pedig erős kezességét látjuk az „egység-
hez" való közelítésnek abban, hogy „a kátéjavitók 
nagyon gravitálnak az egri kiadások felé, s rnunká-
jokra ki fogják kérni az egri és kalocsai érsekme-
gyTék szaktudósainak véleményét, s igy kilátás van 
rá , hogy az egész országban egy katekizmusunk 
lesz." 

A mily megnyugvással olvasta ezt a káté egy-
ség minden barátja, oly meglepő volt egy dunamel-
léki A jegyű tudósitó urnák e lapok 32. számában 

közlött erős megrovása, mely magát e gravitálási 
tényt s ennek folytán az egri kiadású kátét illette. 
Bővebb indokolás nélkül egyenesen csak szemökre 
vettetik az esztergom kátéjavitóknak : „hogy bizony 
fölötte kár nekik az egri káték felé gravitálniok! 
Mert mi is az az egri kiadású káté? Deharbe-nak 
egy kiméletlen metamorphosison keresztül ment hit-
tani műve, lielyenkint-közönkint az illető szerkesz-
tők által megcsonkítva, s hol alkalmasnak vagy 
szükségesnek Ítélték, a régi Batthyányi-féle káté 
több velősebb kérdéseivel kibővítve stb." 

Ezen vád, főleg átalánosságban odavetve, sok-
kal keményebb, s a Deharbe-féle káténak közel húsz 
év előtti egri átdolgozóira, valamint az egriek felé 
most gravitáló esztergomi kátébizottmány t. tagjaira 
sokkal több homályt vet, mintsem azt szó nélkül 
lehetne hagyni. De eltekintve a személyes érdektől, 
maga az ügy fontossága kötelez szólásra és fölvilá-
gositásra. 

Irodalmunk legelső rendű maecenásának, nmélt. 
B a r t a k o v i c s Béla egri érseknek egyik kiváló tulaj-
dona az a szerencsés tapintat, melyTlyel főleg irodalmi 
szükségletek fedezésére a legalkalmasabb műveket 
tudja kiválasztani. E genialis tapintata alig igazolta 
magát egyszer-egyszer jobban, mint midőn az 1848-
ban megindult kátémozgalomkor figyelmét Deharbe 
kátéjára fordította. Ezen munkával lépett ő az egri 
érseki székre, s a Rozsnyón mintegy" próbául kiadott 
„elemi" és „kis kátét" ujdon nyer t érseki megyéje 
néhány, és főleg lelkipásztorkodó papjával közlötte ; 
kik fölbátorittatván az atyai buzditás által, számba 
véve az irodalmi szükségletet, figyelemben tartva a 
magyar nép észjárását és nyelvsajátságait s a ma-
gyar népiskolák körülményeit, tekintettel lévén az 
átmenet könyitésére, és szem előtt hordozván, hogy 
midőn a régitől szükség távozni, oly mű lépjen annak 
helyébe, mely állandóságra számolhat . . . . igy dol-
gozták ki Deharbe nyomán azt a fokozatos kátét, 
mely az „egri" czim alatt kivánta e téren is kivivni 
az egri nevet. 

Az összevetésből kitűnik, hogy (kivéve az „ele-
mit") a többi kátékban nincs lényeges eltérés Dehar-
betól, ennek rendszere, beosztása stb. egészen meg 
van tartva az egriben is. Iíogy pedig a Batthyányi-
féle káténak még a Pázmánykorból ránk maradt 
erőteljes kifejezései átvétettek, s igy az átmenet meg-
könnyittetett : ez ugy hiszem, minden szakértő véle-
ménye szerint, előnyére és ajánlatára szolgál az egri 
káténak. Ez által a „szerves egészből," melyet De-
harbe alkotott, „nem szedettek ki egyes kövek," 
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nem pótoltattak „idegenszerű anyaggal," nem taszít-
tatott el „az egész alkotmány szépsége, nem ingat-
tatott meg szilárdsága, s nem vesztegettetett meg 
szelleme." — Nem az volt a czél, hogy „a régi Bat-
thyányi-féle káté (mint A ur fölteszi) bizonyos mér-
tékig amalgamisáltatván Deharbe-éval, e munka a 
további vallástanitásra pusztán némi könnyitéstil s 
átmeneti hidúl szolgáljon," — mert e téren experi-
mentatióra, átmeneti hidra épen semmi szükség 
sincs, és ez igen sok hátránynyal jár : hanem, hogy 
egy oly mű készüljön Deharbe nyomán, mely a még 
netalán szükségesnek mutatkozandó kevés változta-
tással méltó legyen az országos elfogadtatásra. 

Legyen meggyőződve a dunamelléki A ur, liogy 
az egri átdolgozók szintoly vagy még nagyobb ke-
gyelettel voltak és vannak Deharbe iránt, mint ő; 
elismerik vele együtt, hogy Deharbe „szintoly fé-
nyes talentum, mint a mily alapos hittudós és aske-
tikus életű férfiú, ki a szakképzettség és hivatás tel-
jes tudatával fogott a tudományok legfóbbikének 
fogalmazásához." De hogy épen az ő kátéja volna 
az az absolut tökélyű munka, melyhez bármely te-
kintetben semmi szó, semmi változtatás vagy igazi-
tás nem férhet: ezt maga Deharbe sem hiszi; sőt 
némely németországi püspökök kivánata szerint mint 
tudva van, ő maga többrendbeli kátékat szerkesztett. 
Egyébiránt Deharbe művének ezen praetendált ab-
solut tökélyén épen a dunamelléki A ur ejtett nem 
csekély sérelmet, midőn ugyanazon czikkében igy 
szól: „A szakavatott hitelemzők kezdettől fogva saj-
nálják a Deharbe kátéinak eredeti sarkalatos hibá-
ját, t. i. a' teljes összhangzás hiányát a különféle fo-
kozatok között, melyeknél fogva legtöbbet veszt be-
cséből az úgynevezett „kis káté" mint legterjedtebb 
használatú s ugyanazért legfontosb kézikönyv. Ezt 
ő maga is megvallja nagyszerű Handbuchjához irt 
előszavában, avval mentegetvén ebbeli fogyatkozá-
sát/ hogy az érdeklett „kis kátét" ő nem szerkeszté 
eredeti terve szerint, hanem csak később, némely 
püspök felszólításának engedve, azt mint puszta ki-
vonatot állította össze nagy katekizmusából. Ámbár 
őszintén megvallva, elégtelennek látom ebbeli men-
tegetőzését, — mert még ilyformán is őt, mint szer-
zőt, megillette volna a gondosság, hogy rövidre vont 
műveit egy logicai egészszé kerekítse k i , melyből 
semmi lényeges eszme ne hiányozzék, és a tartalom 
alakja teljesen egyezzen a megelőző és következő 
fokozattal." I ly vélemény nyel lévén A ur Deharbe 
clasbicus müvéről, valóban megfoghatatlan, mikép 
róhatta meg az egri átdolgozókat oly élesen, hogy jobb 

belátásuk szerint, némely, nem oly fölötte lényeges 
és jobbára styláris változtatást mertek tenni Deharbe 
kátéin? s „a hol alkalmasnak vagy szükségesnek 
Ítélték, (A ur szavaival élve) a régi Batthyány-féle 
káté több velősebb kérdéseivel kibővítették?" 

(Vége köv.) 

Az orleansi ünnepélyhez. 

Az orleansi ünnepélyt szintúgy, mint a beszédeket kö-
zölvén az „Unitá Cattolica" is, a következő megjegyzéseket 
fűzi a leíráshoz: „Orleansban nem hiányozhatott annak püs-
pöke msgr Dupan loup , ki a pápai széknek nagy részben 
ugyanazon szolgálatokat tette, melyeket az orleansi szűz tett 
Francziaoi 'szágnak. Szemközt ál lot tak egymással a császár 
és a püspök ; az, egész fejedelmi fölségében, emez pedig tel-
jes püspöki méltóságában. Azon püspöis állott itt, ki megyé-
jével közölvén a szenta tyának 1859-isept . 26-ról kel t allocu-
tioját mind já r t az első kisérletek ellen tiltakozott, melyek a 
pápa k á r á r a i r ányu l t ak ; tiltakozott mint püspök, mint f ran-
czia és katholikus ; t i l takozott a hála, józanság, becsület és 
szégyen nevében ; azon orleansi püspök állott itt, k i 1860-ban 
renditőleg czáfolta meg két levélben a „Le Pape et le Con-
grès" czimü röpiratot ; azon püspök, k i szent buzgalommal 

ostorozta Grandguillot-ot; ki érdemlett dicsboszédet tartott a 

castalfidardói hősök fölött ; ki elnémította a változékony La-
gueronniéret, és ki kevéssel a mentanai események előtt leál-
czázta Ratazzi t mint összeesküvőt a pápai trón ellen ; ezen 
püspök, dicsősége a ka th . püspöki ka rnak , fogadta maj . 10-én 
III . Napoleont ! Nem tudván szineskedni, sem a jka in olyasmit 
kibocsátani,mi szivébe nem honolna, ugy beszélt,szólt a császár-
hoz,mint mindenka th . püspöknek beszélni kell. Beszélt a hitről 
és honszeretetről,megmutatván,hogy nincs igazi honszeretet hit 
nélkül, sem valódi hit honszeretet nélkül. III. Napoleon pedig 
elismerte, hogy valamely vállalat nagysága először is a hittől, 
azután az igazi honszeretettől függ. Alat tomban elismerte,hogy 
hazug honszeretet az, mely bilincsbe veri az egyházat, üldözi 
annak szolgáit, meg támad ja a pápát. 

Mindenki várta, hogy Napoleon föl fogja említeni vála-
szában I X . Pius nevét, és háláját fejezendi ki a f iának kül-
dött pápai áldásért, mint fölemlité 1856-ban a keresztelés 
alkalmával. Akkor mondá : „El vagyok hálával telve ő szent-
sége iránt , kinek tetszett fiam keresztatyjává lenni, kit nekem 
a gondviselés adott. Kikérvén tőle e kegyelmet, különösen le 
akartam esdeni fiam- és Francziaországra az ég védelmét." 
Most azonban jobbnak tar to t ta nem említeni Pius nevét, mely 
elhallgatás nem kerülte k i a párisi lapok figyelmét ; névsze-
rént a „Gazet te de F r a n c e " igen fölötlőnek talál ja , hogy 
Nagy-Károly és D' Arc Johanna magasztos nevei mellé nem 
állította I X . Piusnak fölséges alakját, mi kedves viszhangra 
talált volna egész Romáig, melyet a f ranczia kard és F r a n -
cziaországnak gyermekei védtek meg. Mindamellett nem 
akar juk balul magyarázni a császár hallgatását ; hiszszük 
azonban, hogy bizonyosan reá gondolt, midőn a hallott beszéd 
után az orleansi székesegyház szent ivei a lat t imádkozott. De 
különös köszönettel tar tozunk Dupanloup püspök urnák , hogy 
az orleansi ünnepélyekbe is beszőtte I X . Pius nevét, mert 
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ezen három betüben (Pio) és két számban (IX.) rejlik min-
den reményünk, vonzalmunk és óhajtásunk. 

A beszéd azon pont jára nézve , melyben Orleansnak 
Atti la betörésétől való megszabadítását emliti, idézve a ne-
vezett lap Guizot-nak a nyer t hatalomróli következő szavait : 
„Ha a keresztény egyház nem létezett volna, az egész világ 
az anyagi hatalom önkénye alatt nyögne" ezen megjegyzést 
teszi : „Ily visszaemlékezések igen alkalmasak napjainkban, 
és különös jelentőségük van, ha az orleansi püspök beszél 
I I I . Napoleonnal. Europa fölött ma a nyers erö özöne árad el. 
Ágyúk , puskák, katona-sorok sűrűsödnek mindenütt, minden 
részről. Barbár törvények, barbár rendszerek keletkeztek a 
forradalomból, és barbárok, roszabbak a régieknél, kormá-
nyozzák a világot. Roszabbak, mondjuk ; mivel Attila tiszte-
lettel hallgatott a pápára és püspökökre, az u j barbarok pedig 
azokat megvet ik , kifoszt ják, börtönbe taszi t ják. Attila, mit 
megigért , meg is tartotta ; az u jak ma esküsznek, hogy holnap 
azt megszeghessék s másokat megcsalhassanak. Atti la azt 
mondván , hogy ő Isten ostora, elismerte annak létezését, 
igazságosságát, gondviseléses közbejöttét ; de az u j barbarok 
t a g a d j á k a gondviselést és vele aZ Is tent is. 

A jelen veszélyek közt szabadulást máshonnan nem 
vá rha tnak a népek, egyedül az egyháztól. Nem szabadí t ják 
meg őket sem par lamentek , sem congressusok, sem hadsere-
gek, sem hosszas beszédek, sem szövetségek, szerződések ; 
hanem egyedül az egyház, melyet Isten e végett erősit, gyá-
molít és meg is fog dicsőiteni. Maga Angolország, mely 
megtámadta az irhoni angol egyházat ; a török, midőn a Va-
tican felé hajol; az Egyesült-államok zuavokat küldve a romai 
p á p á n a k , és egyéb ma jd örvendetes majd szomorú tények, út-
j á t készí t ik az emberiség ujjászülésének, mely az apostoli, 
romai egyház által fog eszközöltetni. E n n e k van egyedül ezen 
hatalma, ereje a szabaditásra, egyszersmind forró óha ja i s azt 
értékesíteni az emberiség igaz javára ! 1-k. 

A berlini nnnciatnra. 

Nem egyszer hiresztelték a lapok, söt csak imént is 
fölemlittetett, hogy Berlinben nunciatura fogna alapittatní, 
és a Romávali értekezések annyira megérlelték volna az 
ügyet , hogy ennek valósulását a legrövidebb idő alatt re-
ményleni lehet. Ha Poroszország, véli az „Uni tá Cattolica", 
őszintén tet te a kezdeményezést, minden kivánsága fog tel-
jesí t tetni . Midőn 1821-ben , sok eredménytelen alkudozás 
u tán , a porosz király minislere, Hardenberg herczeg, Ro-
mába ment és ott előadta urának, k i rá lyának óhajtását, az 
egész ügy négy nap alat t elintéztetett. Visszatérvén, Ratis-
bonban kérdezte őt Taxis herczeg, mikép végézhetett ily 
nagy horderejű ügyben e rövid idő a la t t ? Hardenberg her-
czeg ekkép válaszolt : „Romával igen könnyű alkudozni, 
becsülettel és jóakara t ta l . Ekkor négy nap alat t el lehet 
végezni, mit különben négy évig is hasztalanul kisért meg 
va lak i . En ta lá lkoz tam a pápával, és nyíltan, szívélyesen 
e k k é p szóltam hozzá : Szentatya ! királyom megparancsolta, 
hogy kath . alattvalóinak egyházi ügyeit rendezném egyhá-
zuk fejével. Királyom oly viszonyban aka r lenni ka th . alatt-
valóival, hogy ne is tudják, miszerént protestáns fejedelem 
alat t vágynák . Ime az u j érsekségek, püspökségek, kápta-

lanok és papnöveldék dotat ioja: 22 ezer forint v a n hatá-
rozva egy érsek számára, 16 ezer egy püspöknek az egész 
területen, melynek r a j za ide van mellékelve. A mi az egyr-
házat illeti és a lelki ügyeket, királyom minden kivéte l nél-
kül ezeket teljesen szentségedre b izza ." 

Az 1868-i pápa nem különbözik az 1821-kitől, és ha 
Bismark gróf becsületesen, jóakara t t a l jár el, mint Harden-
berg herczeg, előre mondhat juk, hogy az apostoli nuncius 
már mintegy útban van Berlin felé, és folytatni fog ja azon 
kedves emléket, melyet az apostoli nunciusok Kölnben ma-
gok u tán hagy tak Bonomo Ferencz vercellii püspöktől kezd-
ve egész Pacca Bartolomeoig. Egyébi rán t eléggé vigasztaló 
már azon egyszerű tudósítás is, hogy Poroszország a szent-
szék képviselőjét óha j t j a látni fővárosában. Az atheus II . 
Fr igyes alatt ezen ország katholikusai meg vo l t ak fosztva 
minden szabadságtól, akadályozta t tak cultusuk gyakorlatá-
ban, és házasság - kötések a lkalmával prot. lelkésztől kény-
szerit tettek magokat megáldatni . Ezen lelketlen üldözés 
Poroszország elhagyására kény te t t e a katholikusokat, ugy, 
hogy számuk 6000-re szállott alá. 1746-ban engedte meg 
Fr igyesnek utóda, hogy Berlinben szabadon gyakorolhassák 
vallásukat, és sz. H e d v i g templomát épithessék. Ezen türel-
met szükségessé te t te az ország növekedése, és Poroszor-
szághoz való csatoltatása a ké t nagy kath. ta r tománynak, 
Sileziának tudniliik és Lengyelország egy részének. Később 
Hardenberg herczeg kötötte a concordatumot, mely által 8 
püspökség alapít tatot t két metropolitasággal. 

Következett azután a Droste, kölni érsek ellen indított 
üldözés, mely fényes győzelmet eredményezett a katholicis-
mus számára és megismertette a porosz kormánynyal , mily 
veszedelmes lehet a szentszékkel való küzdelem. Egy ideig 
megállapodtak a dolgok, a protestáns harag és versenygés 
egy kissé szünetelt, de nem szűnt meg végkép. Még 1864-
ben is Poroszországban 1,114,450 kath. gyermek volt isko-
laköteles, a protestáns részről pedig 1,905,335 ; ezek számára 
létezett 16,540 iskola 24,788 osztálylyal ; a katholikusok 
pedig csak 8682 iskolával b i r tak 11,758 osztálylyal. A kor-
rnánj' a prot. iskolákra utalványozott 298,891 tallért , a kath. 
iskolák pedig csak 146,225-ben részesültok. E z még egy 
kis maradéka volt a régi üldözésnek, és némileg arra szol-
gált , hogy a kath . gyermekek kényszer í t te tnének prot. isko-
lákba járni . Ma azonban az isteni gondviselés a politikai 
eseményeket az egyház győzelmére alakít ja, és azon külö-
nös lá tvány tanúi vagyunk, hogy mig a pápakirá ly t fiai el-
hagy j ák és üldözik, vigasztalást, védelmet a porosz király 
nyú j t neki, udvaránál pápai nunciust akarván alkalmaztatni . 

Er re vonatkozólag a „Perseveranza" igy nyilatkozott : 
„Poroszország a lehető legnagyobb hasznot akarván húzni 
a mi hibáinkból, egyszersmind ki akarja zsákmányolni az 
összeütközést is, mely Austria és Roma közt fölmerült a con-
cordatum ügyében ; Beust ugyanis minden részletében sze-
re tné megszüntetni a concordatumot. Igen világos, hogy Po-
roszországra nézve ez a legkedvezőbb pillanat, és azért Ro-
mában feltűnő előzékenységgel lépett föl oly kéréssel, hogy 
apostoli nunciust a lkalmazna a szentszék a porosz udvarnál . 
I ly előterjesztés érvényét és politikai horderejét könnyű föl-
fogni. Egy másik jelentékeny lépés a berlini kabinet részé-
ről a német egységesítés ügyében az, hogy Berlinben köz-
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pontját akar ja fölállítani az összes német katholikusok val-
lási érdekeinek. Nehezen is fog Bismark akadályra találni ; 
a romai udvar bele fog egyezni azon reményben, bogy Po-
roszország jóakaratú lesz és védeni fogja érdekeit. Meddig 
fog ter jedni a berlini kormánynak ezen u j jó a k a r a t j a , nem 
tud juk , de hiszszük, hogy Bismark tovább nem fog menni 
a szükségesnél ; most elég az olvasó figyelmét ezen u j diplo-
matikai érdekre irányozni, mely az amugyis eléggé compli-
cált romai kérdés megoldását csak nehezíteni fogja." 

Ezen megjegyzés által a „Perseveranza" jó l oldalba 
löki a mi államférfiainkat, kik Olaszország egységesítése vé-
gett a katholicismust ostromolják, kifosztják a pápát , holott 
a porosz kormány épen ellenkező uton akar ja létesiteni a 
német egységet, védelmezi tudnillik a pápát, t iszteletben 
t a r t j a a katholicismust. Figyelmeztet egyszersmind, mint 
enyészett el a modern liberalismussal a régi osztrák körül-
tekintés, mint, mely elvesztvén politikai fensőbbségét Német-
országban, a protestantismus által k i engedi ragadtatni ke-
zeiből a vallási fölényt is, melyet eddig ott gyakorolt . To-
vábbá tanúságot tesz ezen lap azon gyalázatos rágalom el-
len, mintha a katholicismus el lenkeznék a hazaszeretettel, 
mert ime Bismark, ki bizonyára ért a dologhoz, a katholi-
kusok körében keresi a jó hazafiakat . Végre bevall ja, a 
„Perseveranza", hogy a romai kérdés még koránt sincs meg-
érve, mint Ricasoli ezt már 1861-ben hirdeté, hanem inkább 
mindig jobban bonyolódik az italianissimik kárára, boszu-
ságára, 

Mellőzzük a „Perseveranza" azon szemtelenségét, me-
lyet a szentszék i rányában nyilvánít, midőn azt hazudja , 
hogy a szentszék ö n é r d e k é n e k t e k i n t e t é b ő l fogja 
teljesíteni Poroszországnak minden kivánatát . A pápának 
érdeke nem más, mint a hitnek terjedése, az igazság győ-
zelme és az egyház szabadsága. A pápa egyedül csak erre 
ügyel, és e miatt kész mindenkivel egyezkedni, ha becsület-
tel és jóakara t ta l közeledik feléje. E r r e nézve találhat a 
„Perseveranza" példát magában Olaszországban, midőn To-
nello Romába küldetett az üresedésben álló püspöki székek 
betöltése végett ; a legrövidebb idő alat t be lett végezve az 
ügy minden jobb érzelmüeknek, sőt még magának az olasz 
kormánynak is örömére, nagy megelégedésére. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA, maj . 9-én. Vasá rnap e hó 3-án ö szentsége ki-

sértetve testőreinek egy csapata, és néhány házi főpapja által 
a Jeruzsálemről nevezett szent kereszt basil icájába ment. hol 
a szent kereszt feltalálásának ünnepe fényesen ületett meg. 
A nagy misét a főtemplom czimét viselő bibornok Monaco L a 
Valette tartá, és ezúttal az „agnus Dei" megáldatása is szo-
kott módon megtartatott . A mult évi húsvéti gyertyák és 
szentelt olajból készült t á rgyak gondozása hosszabb idő 
óta a cisterci tákra bizatott. V I I I . Kelemen pápa az Aldobran-
dini családból, születésére nézve fiorenczi, volt az, ki nevezett 
szerzeteseket e kiváltsággal felruházta, melyet X L Leo, és 
V. Pá l megerősítettek. A pápát ezen szertartás alatt mgr Me-
rode környezte, és Marinelli porphyrai püspök in part. A nép 
tömegesen sereglett ide üdvözlendő az ez alkalommal ki té-

tetni szokott szent ereklyéket, nevezetesen üdvözitőnk szent 
kereszt jének je lentékeny részét. A pápa király jövet és me-
net a nép által üdvkiál tásokkal fogadtatott. 

Crivelli gróf austriai követ rögtöni és szörnyű halála 
minden körökben mély benyomást tőn. Crivelli, születésére 
nézve milanói, ős család ivadéka,mely az egyháznak 1185-ben 
pápá t is adott I I I . Orbán személyében. Ezen pápa előbb bour-
gesi utóbb milanói főesperos, később bibornok és milanói érsek 
lett. Sokat kellett neki küzdeni I . Fr igyes német császár ellen. 
I I I . Orbán csak egy évig, 10 hóig és 25 napig uralkodott . 
Alat ta foglalta el Saladin Jeruzsálemet , legyőzvén a keresz-
teseket. Ezen szomorú esemény-okozta fájdalom folytán halt 
meg. 

Crivelli gróf nehéz körülmények között foglalta el kö-
veti állomását. Megbizatása a concordatum revisiója tár-
gyában tette kényessé helyzetét. Pénteken este 8 óra után 
hozatott teteme a Santa Maria deli anima nemzeti egyházba, 
hol ma gyász isteni tisztelet tar ta tot t érette. Földi maradvá-
nyai Milanóba a családi sírboltba fognak vitetni. Crivelli 
grófné már néhány nap előtt hagy ta el Romát, hogy családja 
körébe keressen vigasztalást és nyugalmat a sújtó csapás után. 

Jelenleg egy negyedik zuavzászlóalj szervezésével fog-
lalkoznak, minek folytán több tiszt és altiszt igényt nyer és 
ennek kielégítését vá rha t j a fokozatos előléptetésben, ami nagy 
mozgalmat idézett elő a bátor önkénytes harezosok soraiban. 

A trappisták általános procuratora tisztelendő Régis 
atya elhagyta Romát, hogy részt vegyen a rend főkáptalaná-
ban, melynek c hó 8 -án Grand-Trappe-ban az Orne departa-
ment-ben kellett megnyittatnia. 0 a cisterciták itt székelő gé-
néralisa által küldetett , hogy pápa ö szentségének legújabb 
határozata folytán, mely megengedi, hogy a t rappisták ezu-
tán ünnepélyes fogadalmakat tehessenek — eddig csak egy-
szerűeket tettek — a káptalanban egybegyűlendő apátoktól 
eme ünnepélyes fogadalmakat fogadhassa. Minden apát azu-
tán saját zárdájában szerzetestestvéreitöl egyenkint fogadandja 
azokat a szokásos módon. 

Ugyanazon fökáptalanban fog végleg szerveztetni 
sz. Pá lnak a három forrásról nevezet t apátsága, melyet ő 
szentsége nagylelkűen néhány hét előtt a franczia trappisták-
nak adományozott, 

Becker, a porosz pásztor, Romába tanulmányozás ürü-
gye alat t jővén, itt még a pápai hadseregben szolgáló német-
honi ka tonáka t is hi tehagyásra csábította, kiutasittatott. Ba-
rátja pedig Scheffer a gazdag tourista, ki annyira szemtelen-
kedett, hogy pápai katonákat, szökésre hitt fel, Arnim porosz 
követ tudtával tömlöczre vettetett. 

Andrea bibornoknak a pápa orvosai tanácsa folytán 
megengedte, hogy fürdőbe mehessen, megtartván évi jöve-
delmeit (A távírda időközben halálát jelenti .) 

P A R I S . (Laicus politica.) Francziaország a rendet és 
szabadságot óhajtja, a befolyásnak és békének föntartását . 
Ezér t a hadsereg újjászervezésére, a saj tó és egyesületi jog 
szabályozására hozott törvények. A béke megőrzésére, mint 
Niel tábornagy mondá, szükséges a fegyverkezés. Ta l án soha 
az ily irányú törvények nagyobb gonddal meg nem há-
nyat tak. De a legforróbb honszeretet nem változtatja meg a 
dolgok természetét. A k a r j u k bár, vagy ne aka r juk , az ered-
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meny mindig az októl, a következés az elvtől, a gyümölcs 
fájától függ , ezért mi mindig az elvet k u t a t j u k , mely azokat 
tevékenységre inditja. Ha ez a katholicismus : az idő és szo-
kások Isten segélyével megjavi taudják tökéletlenségüket ; ha 
ellenben a forradalom utain járunk, a ka tonai törvény csak 
romlására leend Francziaországnak, a saj tótörvény és egye-
sületi törvény hasonlólag, mer t a forradalom hazugság és 
halál. 

Igaz, hogy Francziaország iszonynyal fordul el a forra-
dalomtól, de nem bizik a katholicismusbau, melyet ma reac-
tionak neveznek. A keresztény polgáriasodás ellenébe, mely 
az ész és hit, az emberi és isteni jog, az á l lam és egyház szö-
vetségén alapul, a laicus politikát ál l i t ják, mely a katholicis-
must mellőzi. Rendet a k a r n a k megváltó, szabadságot szaba 
ditó nélkül. A szabad egyház a szabad államban-féle szólam 
a természeti rendnek a természetfölöttitőli elválasztását kí-
vánja . Feledik, hogy laikus, természeti polgáriasodás meg-
fosztva az egyház segélyétől, beteges állapot, és hogy a be-
tegnek gyógyulni , vagy halnia kell. 

Igaz, vannak népek, melyek kizárólagosan a természeti 
rendben élnek, de Francziaország hasonlít az életteljes ember-
hez, ki t az első súlyos nyavalya elragad, mer t életének min-
den erejét megtámadja . A minden nemzeteknek veszélyes 
kizárólagos laicus politica reánk nézve halálthozó lehet, mert 
a katholicismus helyébe a politikai naturalismust léptetvén, 
föllázad gondviselésszerű hivatása, és nemzet i jellege kiváló 
sajátságai ellen. Nincs számára üdv, ha érzelmeit, melyek 
keresztények, összhangzásba nein hozza véleményeivel, me-
lyek ké t század óta keresztényellenesek. 

E g y tisztán természeti rend lehetséges volna, ha Isten 
igy aka r t a volna megállapítani, de nem aka r t a . Arra terem-
tette az embereket , hogy keresztényekké legyenek, és a meg-
testesült I g e testvérei, és egyházat alapí tot t . Világi államo-
kat te remtet t az egyház előkészítésére, védelmére, növesz-
tésére, de „minden faj, minden nemzet, mely nem szolgálandja 
öt" mint a próféta mondja, el fog veszni. Minden nemzet szol-
gálja az egyházat , de különféle módon, az egyik önkénytesen, 
ezek a kathol ikus nemzetek ; a másik öntudatlanul, ezek a 
hitetlen, vagy az egyháztól elszakadt nemzetek. Az oroszok 
teszem, VI . Pius halála után öntudatlanul olőkésziték utódja 
megválasztását . 

Minden nemzetnek megvan gondviselésszerű hivatása. 
Az ipar és kereskedelem, a gőz és a saj tó , a béke és háború, 
minden az egyház fejlődését mozditja elő, de a katholikus 
nemzetek erre közvetlenül működnek. A katholikus nemzetek 
élén a f ranczia áll, az egyház védelmére teremté Isten, és ha 
hűtlen lenne hivatásához, Isten össze fogná zúzni, mint a faze-
kas a nem sikerült edényt. Amely napon hűtlen lenne hivatásá-
hoz, el fogna ítéltetni, és átadatni a forradalomnak, és bukása 
a keresztény Europa bukását vonná m a g a után, mer t a test 
elvész, ha szervezetének lényeges része halálosan érintetik. 

Csalatkoznak, k ik 1789-től ke l tez ik az újkoripolgáriaso-
dást. Kétségen kivül akkor érett m e g a gabona , akkor 
érett meg a mag, és a tyá ink a 18 században ara t tak . . . 

I Ia a családot a polgári házasság által kereszténytele-
nitik, lehetnek ugyan még a családnak keresztény tagjai , de 
nem leend keresztény család. Ha a társadalmat keresztény-
telenné teszik, elválasztván azt az egyháztól , lehetendnek 

még az ál lamnak keresztény tagjai , de nem leend keresz-
tény társadalom. I . Leopold korában a belgák roppant több-
sége kathol ikus volt, de nem volt ka th . belga társadalom. 

Elválasztatva az egyház fejétől a szakadárok, és eret-
nekektörzs tő l elválasztott ágak,melyek még hozhatnak levele-
ket, de nem virágot, se nem gyümölcsöt. Az evangéliumot még 
bír ják, de elválasztva a tantekintélytől nem többé annak szel-
lemét. 

H a a kath. nemzetek tudták volna, mit cselekesznek, 
még tovább ju to t tak volna. Az 1862-ki gallicán határozatok 
elválaszták az egyház látható fejétől a láthatatlant, tagadván 
a feloldhatlan köteléket, mely Krisz tus t földi helytartójával 
egybefüzi, a csalhatatlanságot. A lelki rendben az egyház mo-
narchicus a lkotmányát rontotta le, és a világi rendben az 
apostasiáig jutott. 

Püspökök gyülekezetében, az egyház idősb fia, a ,leg-
keresztényiebb' f ranczia király, min t ilyen Krisztustól jelenté 
ki magá t függetlennek. Krisztus országa, mondák, nem a föld-
ről való, és a k i rá ly egyedül Istentől és kard já tó l veszi a 
koronát. 

E z a királyi méltóságnak nem növesztése, hanem leala-
lacsonyitása volt. Elválasztása vala az egyháznak az állam-
tól, a politikai natural ismus kikiáltása. X I V . La jos elfelejté, 
hogy köz te és Isten között nem a kard, hanem az ország alap-
törvénye, családjának Capet Hugo személyébeni megválasz-
tása, és IV . Henrik a la t t Krisztus általi megerősítése a fel-
avatásban volt. X I V - i k Lajos feledé, hogy nemzete családját, 
csak a királyok iránti hódolat föltétele alatt választá, és utód-
ja inak egyik legnemesbike keserűen tapasztalá, hogy általa 
u ra lkodnak a ki rá lyok, és hogy a k a r d csak gyenge védelme 
egy ka th . t rónnak. A kereszt kevesbbé törékeny. 

Az 1780-i elvek csak következményei vol tak az 1682-i 
határozatoknak. Fe lava t ta az úgynevezet t modern polgáriaso-
dást, mely oly régi, mint az angyalok és az ember bukása. A 
forradalom kicsapongásai a „jogok kijelentésének" (declara-
tion des droits) gyümölcsei valának. Miután elkereszténytele-
niték Francziaországot , elveték I s t en t , amint elvetetették 
Krisz tus t és földi helytartóját . A protestantismus a 89-i natu-
ralismusra, ez az atheismusra és a forradalom kicsapongásaira 
vezetet t . Az egyház jogainak megvetése, Krisztusnak és az 
isteni jogoknak elvetését eredményezte. 

A Bourbon-családnak tagja i hivők va lának ugyan, de 
talán nem is tudva, az egyház idősb fiai a n y j u k a t támadák 
meg. Egyedül a forradalmi egyletek sugalmaztatva a páho-
lyok által, tudták, mit cselekesznek. Ami a többi kormányo-
k a t illeti, ugyanazon elveket á l l i t ják , és t a g a d j á k fölváltva, 
egyik kézzel föntar tván azt mit a másikkal megingatnak. 

Ezen örökös ellenmondás gyengeségünket, és üdvünket 
képezte egyiránt ; gyengeségünket, mert nincs erő egység nél-
kül , és egységünk hiányzik 1682 óta. Innét minden forradal-
maink , és szerencsétlenségeink. Inné t megszámithatlan győ-
zedelmeink meddősége. Beteljesedett r a j t u n k : „qui mecum 
non colligit, dispergit ." 

De innét egyúttal üdvünk is, mert a jó , mi t öntudato-
san müvelünk, többet nyom az isteni igazság mérlegén, mint 
a rosz, melyet tenni engedünk. 

E g y nemzet sem áll szavakban a szentszék ellen inkább 
de szivben egy sem hívebb a francziánál, azér t nem átkozhat 



minket , még akkor sem, ha sér the t jük . I X . Pius csak Menta-
náról és decz. 5-ről emlékezett meg és megáldott . De amely 
napon a forradalom a szivbe menond által, a mely napon ön-
kénytesen adnók át a forradalomnak a pápát , és hűtlenek 
lennénk hivatásunkhoz, az nap aláirnók halálos Ítéletünket. 

A forradalmi gyülekezeteket kivéve egy ko rmányunk 
sem akar t a megrontani a katholicismust. T a g a d t á k Krisztus 
királyságát, de megtartották a kereszt jelvényét, és még azok 
is, mint első Napoleon, kik a népre, mint hatalmok kutforrá-
sára hivatkoztak, Isten kegyelméböli uralkodóknak nevezék 
magokat . Az egyház ép ugy fog meglékezni a szolgálatokról, 
melyeket neki XIV- ik Lajos és I-ő Napoleon tettek, mint az 
általok testén ejtet t sebekről. Azér t a pápák hajlandók valá-
nak kimentésükre. Xl- ik Incze pápa azért az 1682. papi gyü-
lekezetnek tesz szemrehányást mondván : Kicsoda közületek 
mondotta meg a k i rá lynak az igazságot V 

Az ellenmondások nem szűntek meg azóta. Az 1848-iki 
köztársaság vezette vissza IX- ik Piust Romába, és a császári 
Francziaország, mely tűrte Castelfidardot, Mentánánál meg-
menté Romát. 

A politikai naturalismus nem mentendi meg a legkeresz-
tényebb nemzetet, nem adandja meg neki még azon mulandó 
dicsőséget sem, mely Orosz-, Angol- és Poroszországnak ju-
tott. Ha mi benn szabadságot, igaz egyenlőséget és testvé-
riességet aka runk , kifelé pedig tiszteletet, ha polgáriasitani 
akarunk , és nem annectálni, egyszóval kint és benn a keresz-
tény politikát, Francziaország és a szentszék egyesülésében 
és szövetségében. 

Minden fa sajátos gyümölcsöket terem. Ha laicus poli-
t ikát aka runk , el kell fogadnunk minden következményeit ; 
benn akár egyeduralmi, akár aristocraticus, a k á r népjogi ab-
solutismust, és dicsőítsük meghódítás által a laicus polgário-
sodást, melyben nincs béke, mint vagy a fejedelem, vagy 
állam absolutismusa, és dicsőség hódítás nélkül . 

A L G Í R , maj . 15-én. A következőkben az algiri érsek-
nek néhány levelét közöljük azon viszály földerítésére, mely 
közötte és a kormányzó hatóságok között fölmerült. Az 
első az algiri „Moniteur"-hez intéztetvén, nem közöltetett. 
Szövege imigy hangzik : 

„Uram ! Ön lapja egyik iegutóbbi számában az „Akh-
bar" czimü újsághoz intézett figyelmeztetést közlött, mely-
ben a kormányzó szólván az általam a keleti iskolák müve 
igazgatójához intézett levelem egyik kifejezéséről, azt merte 
állítani, hogy én azt visszavontam." 

„Kötelességemnek tartom felszólalni ez ellen. En sem-
mit sem vontam vissza, mert soha semmit sem írok, mint 
amit lelkismeretem sugall. Jelen esetben az algiri kormányzó 
tudta, mihez tartsa magát, mert a hozzá intézett levélben 
(april 23.) az ál l i tot taknak épen ellenkezőjét mondtam." 

„Senki sem tudja jobban, mint tábornagy ur, — ezt 
irtam — hogy e szavakkal — melyeket föntar tok és ismét-
lek — „szükséges, hogy Francziaország az arabs népnek 
vagy engedje hirdetni az evangéliumot, vagy űzze messze 
a polgáriasuk világtól a vadonba," nem akar tam mást, mint 
a tétel másodikának lehetetlenségét föltüntetvén, elérni végre 
azt, hogy engedtessék meg nekünk az első: az apostolkodás 
szabadsága, mely alatt nem az erőszak, hanem a szeretet, 

az önfeláldozás, a halál szabadságát értem, melylyel mind-
untalan fenyegetnek azon esetre, ha védtelenül, fegyver nél-
kül mennénk az arabok közé. Cselekedeteim szavaimnak 
minden beszédnél érthetőbb magyarázatot adnak ." 

Semmit sem vontam vissza, uram, hanem meghazud-
toltam azon gyűlöletes magyarázatot , melyet ad tak szavaim-
nak, s melyet egész életem, és főpapi jellemem már eléggé 
meghazudtolt (dementait.) 

„E fölött csak azok csalódhattak, k iknek érdekökben 
állott meg nem fogni, hogy én a közlelkismeret visszhang-
jává levéli, mely sürgősen követeli, hogy mondjanak le végre 
azon rendszerről, melyet 38 év óta követnek, és melynek 
eredményeit ma szemléljük." 

A második levél, az érseknek papságához intézett kö-
vetkező körlevele. 

„Uraim ! és szeretetett munkatársaim ! ! Elénk sajná-
lattal, de a kötelesség teljesítésének tudatával közlöm önök-
kel az ide mellékelt két okmányt . Az egyik az általam a 
keleti iskolák müvének igazgatójához intézett levelem, az 
általa küldött adományok hováforditásáról. A második a tá-
bornagy kormányzó Mae Mahon tiltakozása levelem egy 
kifejezése ellen, melylyel szükségét jelentém ki annak, hogy 
lemondván a Corán föntartásáról, adassék meg az apostol-
kodás szabadsága Algirban. Ezekhez járul levelem a tábor-
nagy ur t i l takozására ." 

„Nem aka r t am ez okmányokat önökkel közölni, hivén, 
hogy mérsékletem méltánylásra találand. Várakozásomban 
csalatkoztam uraim és munkatársaim. A kormány részéről 
ellenem intézett nyilt támadás után nem hallgathatok többé 
anélkül, hogy hűtlen legyek püspöki méltóságomhoz, és te-
kintélyemhez, szintúgy mint kötelmeimhez. Olvasandják 
önök ez okmányokat , és megértendik szomorúságunkra, hogy 
fön akar ják ta r tan i az egyház irányábani ellenséges rend-
szert Algirban. Tud ják önök, hogy daczára a császár jóaka-
ratú felhatalmazásának nem birtain egy csökönyös ellenke-
zés miatt Kabyl iában még csak egyszerű segélyházakat is 
alapítani. A Djemmaak szóval és Írásban kér ték ily intéze-
tek jótéteményeit, de az algiri hatóságok ellenkezése legyőz-
hetlen vala. T u d j á k , uraim, hogy néhány hó előtt a kor-
mányzó egy körlevele folytán a katholikus tanitók, a taní-
tással foglalkozó congregátiok fönállhatása lett kérdésbe 
helyezve. Emlékeznek önök, hogy a fenyegetések minden 
keresztény lélekben mily fölháborodást okoztak, és mily 
törhetlen erélylyel kellett tiltakoznom, mig végre megnyug-
tató magyarázatot leltem. T u d j á k végre, uraim, mily várat-
lan támadás intéztetett, s talált visszhangra a lapokban, mi-
dőn határozott szándékomat nyilvánitám gyakorolni jogai-
mat, a ker. apostolkodás és szeretet kötelmeit. 

„Mily szomorú, uraim, e részletekbe bocsátkozni, és 
mily gonosz lehet azon rendszernek hatalma, mely ily ténye-
ket sugall, i lyenekre kötelez egy embert, minő Mac Mahon, 
ki vitézségénél, erényeinél, hirénél, nevénél fogva méltó 
volna jobb ügy védelmére. 

„Hal lga tok sok egyébbröl, mik csak engem, az érsek 
személyét illetik, s önök előtt sem leendnek ismeretlenek. 

„Arra szoritkozem, hogy emiékökbe idézzem, miszerént 
a mi fegyverünk az imádság, köte lmünk a szeretet. Kér jük 
az urat , adja m e g ihletét Francziaországnak és az azt kor-
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mányzóknak, hogy ér jük el végre az egyház miiködhetési 
teljes szabadságát a telepitvényeken. Ezen szabadsággal 
az egyház csak arra fog élni, hogy támogassa a minden 
perczben dőlni készülő épületet, melynek alapjául nem tevék 
Istent és az ő törvényét." 

A harmadik levél a : „Grazette du Midi" szerkesztősé-
géhez intéztetett, és kelt maj. 11-én. 

„Francziaországba érkezvén, arról értesülök, hogy a 
lapok azon sajnálatra méltó viszálylyal foglalkoznak, mely 
közöttem és az algiri kormány között fölmerüit. Elismerés-
sel tartozom a mutatott rokonszenvért, de kötelességem né-
mely téves állitásokat helyreigazítani, (rectifier) melyek ké-
pesek a közönség véleményét félrevezetni. 

„ Igy egészen alaptalan, mintha Mac Mahon tábornagy 
számkivetéssel, erőszakos elvitellel fenyegetett volna. Ez 
lehet dramaticus, regényszerű, de nem való. Ha a tábornagy-
gyal egy pontra nézve összeütközésbe jöt tünk is, és én saj-
nálom a kormány által követett rendszert, Mac Mahon jelle-
mét nem lehet nem minden egyébben tisztelni. 

„A közöttünk fölmerült viszály nem személyes kérdés. 
É n hivatásomhoz hűen szabadságot követelek az egyház 
részére Algírban. Szabadságot nem is az evangéliumnak 
azonnali nyilvános liirdethetésére az arabok között, mert 
erre az időt elérkezettnek még nem hiszem, hanem egyedül 
az önfeláldozó keresztény szeretet gyakorlatára, hivén, hogy 
ez által fokozatosan megnyereudem a benszülöttek bizalmát, 
ragaszkodását. E czélra saját költségünkön jótékony inté-
zeteket akarok alapítani azon törzsök körében, melyek azt 
óhaj t ják. 

,,Az algiri kormány, vagyis inkább az arab hivatalok 
(bureaux arabes) megtagadják tőlem e jogot, amint megta-
gadták elődeimtől. Megtagadják azon ürügy alatt, hogy 
szerzetesek, és szerzetesnök jelenléte az arabok között ezek 
vallási vakbuzgalmát keltené fel. Ezen ürügynek értékét 
ismerik azok, kik előtt nem ismeretlenek az eddigi forradal-
mak indokai. 

r 

„En szándékomat a császárnak kijelentém, és terveim 
valósithatására beleegyezését nyertem, s csak az úgynevezett 
arab bureaux-k szegültek ellene. Én még mindig nem kétel-
kedem, hogy a császár az igaz polgáriasodás érdekében el-
fogadandja a kérdés megoldását tervem szerént. Politikai, 
közigazgatási kérdésektől mint püspök távol maradok, de 
mint ember és franczia mondom, hogy megváltoztatását óhaj-
tóm egy rendszernek, mely elöl minden életet, elfojtván min-
den kezdeményezést és szabadságot. 

„Ez uram a kérdés lényege, elvonva minden más, mes-
terségesen hozzá adott részletektől. Ennek földerítésére re-
ménylem, a szerkesztőség nem fog késni közleni soraimat." 

Ideje — j e g y z i meg a „Grazette du Midi" — megtudni, 
ki kormányoz Algírban, a nyilvános, a köz- vagy egy ti tkos 
hatalom ? Az állam feje-e, ki Orleansban elismerte a vallás 
és az igazi hazaszeretet természetes szövetségét, vagy az 
egykori saint-simonisták és török-francziákból álló szövetség, 

melynek élén egy ember áll, ki törökké lett, és kit az algiri 
lapok egyhangúan a renegát nevezetével illetnek. Hála az 
égnek, az ügy fényes napra került, és a sajtó meg fogja tudni 
védeni a franczia Afr ikát . Legjobb tábornokaink, kik hivei 
voltak egykor az Algirben követett eddigi rendszernek, 
mint Wimpfen és Deligny, most elismerik kárhozatos voltát. 
El a k a r n á k rabolni a felszedett és az árvaházban ellátott 
gyermekeket, hogy visszaadják a törzseknek, melyektől el-
hagyat tak. Nem, ez nem lehet. A fenyegetés a szabadsághoz, 
az emberiséghez intéztetik, mindannyiunkhoz intéztetik, és 
mi felveszszük a kesztyűt, és azt mondandjuk az arab bure-
aux-knak : ti nektek nincs semmi jogczimetek. a polgária-
sodás ezen fogadott gyermekei nem a tieitek. Ti nem fog-
játok kezeiteket ezekre tehetni, Francziaország tiltja ezt 
nektek. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a fölséges királyné legfőbb 

védnöksége alatt levő bölcsödé telkének megvásárlására 
3000 frt . adományozott, föntartván magának, hogy a teleknek 
egyik felén iskolát állithasson ; továbbá a népkonyha fölállí-
tására 300, és Br. tanárságra készülő i f júnak 100 fr tnyi sti-
pendiumot ajándékozott. 

— S z a n i s z l ó Ferencz nváradi püspök ő exclja a 
mult év lefolyta alatt 2365 folyamodványra vallás különbség 
nélkül kiosztott 51,294 forintot. (I. T.) 

— N o g á 11 János nváradi apát-kanonok saját költsé-
gén házat emeltet, melyben kisded-ovoda, fiuk és leánykák 
számára képezde fog elhelyeztetni. 

— I p o l y i Arnoldnak bold. L o n o v i c s József érsek 
fölött az acadomiai gyűlésen f. h. 18-án tartott omlékbeszéde 
sűrű negyedfél iven jelent meg. A szónok eszmegazdagsága 
bő tá rgya t lelt a feledhetlen főpap örökbecsű működésé-
ben, sokoldalú áldásos tevékenységében, nagy szellemének 
szintúgy, mint nemes szivének kiaknázhatlan kincseiben, s 
azért az emlékbeszéd szokatlan terjedelme mellett is bámu-
landó a művészi ügyesség, mely remeklő tökélylyel a nagy 
alakhoz még mindig szűk keretben azt oly hiven és megraga-
dólag kidomboritá. 

— Az esztergomi irodalmi egylettől ismét két füzetke 
jelent meg. Az egyik ily czim alatt : „A jó házigazda." Nép 
számára élet-bölcsészeti szabályok. I r ta M a j e r István, (má-
sodik kiadás) ára 8 kr . A másik szintén népirat : „A szántás 
és vetésről" í r ta S. J . gazdatiszt ; ára 8 kr . Olvasásra és pár-
tolásra egyaránt méltó termékei a zsenge egylet üdvös mű-
ködésének. 

— A történelmi és philologiai kar a varsói főiskolában 
az orosz történelem, irodalom és nyelv hármas tanszékével 
nagyobbittatott. A tanárok 3000 rub. fizetést kapnak. Becsü-
letes fizetés ; a tudományos férfiak illő díjazására nézve má-
sok is tanulhatnának valamit az orosztól. 

— A monacoi herczeg igen szerény tartományát is elég 
tágasnak tar t ja arra, hogy ott menhelyet nyerjenak azon ül-
dözöttek, kik kegyeit megérdemlik. A szentatyától engedélyt 
nyert, hogy a subiacoi reformált benedictinusok a herczegség 
fővárosában apátságot alapithassanak, melyben az Olaszor-
szágból kiűzött szerzetes-társak menedéket találnának. Ce-
saretto apát egyszersmint püspöke lesz a herczegségnek és 
közvetlenül a szentszéktől fog függni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sa rkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : M a g y a r - u t c z a 34. sz. I. emelet. 



Megjelenik e lap heten-
kin t kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarntcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, niájus 30-án. 43. I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : Az esztergomi kátébizottmány s az egri 
ká ték . — D 'Andrea bibornokról. — Az apostolatus Algirban. 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Az esztergomi kátábi/^tinány 
s az egri kaïel 

Egyek (Szabolcsin, májushó 1868.) 

(Vége.) 

Felhozza A ur, hogy Deharbenek általa meg-
rovott s imént idézett sarkalatos hibáján már segi-
tett Róder kanonok ur ; mit annál nagyobb örömmel 
veszek tudomásul, mert vele többször lévén alkal-
mam ez ügyben, és pedig részletekbe is ereszkedve, 
szót váltani, azon meggyőződésre jutottam, hogy 
Róder ő nga egészen más véleménynyel van az egri 
kátékról, mint a dunamelléki A ur; és hogyha az 
esztergomi t, kátéjavitók csakugyan nagyon gravi-
tálnak „az egri kiadások felé:" ebben, ugyhiszem, 
főtényező Róder ő nga, kinek buzgalmát és szakis-
meretét hódolva méltánylom A úrral együtt, és épen 
ennélfogva valamint ő nga, ugy az esztergomi káté-
bizottmány itélő tehetségéről és kritikai képességé-
ről távolról sem mernék elbizakodva oly lealázó 
véleményt könnyedén odavetni : „hogy ők egy kí-
méletlen metamorphosison keresztül ment, csonkított 
stb. mű felé gravitálnak," minőnek A ur az egri 
kátét tartja. Nincs szerencsém tudni, mily kritikai 
tekintély lappanghat a A jegy alatt, de bárki legyen 
is ő, (a személy nem tartozván a dologhoz) — ezt a 
bókot szépen megköszönheti neki az esztergomi káté-
bizottmány. 

Czélomon kivül esik az egri káté mellett tüze-
tes apologiát irni, miután A u r sem ereszkedett rész-
letekbe, és csak átalánosan vetette oda megrovó vé-
leményét; azért én is csak átalánosan bátorkodom 
egyet mást fölemlíteni tájékozásul. 

' Azt hiszem, az esztergomi kátébizottmány tudós 
tagjai előtt nem csekély indok volt, „az egri kátéhoz 
való gravitál ásra" az, hogy közel husz év alatt, mióta 

használatban van, az egri káté igen-igen kevés vál-
toztatáson ment keresztül. S igy miután A ur sze-
rint az ős régi Batthyáni-féle káté szóbeli tartalma 
már feledésbe ment: u g y vélem nem méltánytalan 
igény, hogy ennek helyét országosan is az foglalja 
el, melynek használatát majdnem Tcét évtized jó for-
mán megszokottá tette a sokszoros kiadás ál tal ; 
p. o. a kezemnél levő kiskáté 22-ik kiadás, pedig a 
kiadásokból kevés jelent 10 —15,000 példány alat t ; 
az ily tekintélyes szám pedig figyelemre méltó. 

En is azt tartom ugyan A úrral : hogy a „szel-
lemi műnek eriteriumát annak belső becse és értéke 
képezi, nem pedig kisebb-nagyobb elterjedése " 
de ezen elvet jelen esetre alkalmazva, meg vagyok 
győződve, hogy az „egri káté" korán sem tehette 
volna meg az addigi, s nem remélhetné a további 
Lf'ditást (A ur szerint) az „egri és kalocsai provin-
cziában," ha azt egyszersmind belső becse és értéke 
nem ajánlaná. De különbén is a közösen óhajtott 
„egyetemes használatra" nézve nem csekély jelen-
tőségű dolog, ha ilynemű, magyar nyelven megje-
lent munka az egri és kalocsai provincziában átalá-
nos hóditást tesz; mert hogy a magyar nyelvű 
katholikusok száma az egri és kalocsai provincziában 
mily jelentékeny arányt mutat az esztergomihoz 
képest, bármely országos névtár kimutatja. 

Egyébiránt midőn az esztergomi t. káté bizott-
mány az egri kátéhoz gravitál, bizonyos tekintetben 
ez által tulajdonát becsüli meg ; mert örömmel je-
jentem A urnák, ha talán még nem tudná, hogy az 
általa megrovott káté eredetileg Esztergomból ke-
rült Egerbe a boldog emlékű s fájdalom ! ez ügyre 
nézve is oly korán elhunyt Mészáros Imre vadkerti 
plébános és esperes, utóbb esztergomi kanonok ur 
tollából, ki iránt (bár őt személyesen ismerni, szeren-
csém nem lehetett) őszinte hálát kifejezni, kegyeleti 
kötelességnek tartom. Hogy azután az esztergomi 
munka egri átdolgozás alá került, egri stylusba lőn 
öltöztetve ez ellen épen Mészáros urnák volt leg-
kevesebb kifogása, sőt többször Írásban kifejezett 
helyeslésével is lehetne dicsekedni, mihez a compe-
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tens Róder ő nga javallását is nyiltan ide merem 
csatolni. 

A dunamelléki A ur feljogositva érzette magát 
a Deharbe-féle káték javitójának, tulajdonképen a 
t. esztergomi bizottmánynak leczkét tartani, s ennek 
c) pontjában azt kivánja : hogy a kezeiből kikerü-
lendő munkát „ép, természetesen s könnyen folyó 
kerekded magyar nyelvezet életre valóvá, s ugy 
tanulásra, mint a magyarázatra alkalmassá t egye . . . 
Legyen tehát a javitás alatti káté szerkesztője tős-
gyökeres magyar, kinek tollából zamatos magyar-
sággal szólaljon meg Deharbe." Ugy vélem, szerény-
telenség nélkül állithatom, hogy legalább ezt az egy 
és pedig nagy fontosságú, lényeges kelléket A ur 
sem vitatja tán el az egri kátétól; s mivel ez (hogy 
az ő szavaival éljek) ily tősgyökeres magyarságú, 
tar talma hihetőleg azért is fogódzott meg közel liusz 
év óta sok elme és sziv talajában ; s ez a „természe-
tesen könnyen folyó kerekded magyar nyelvezet" 
lehetett egyik indok, mely az esztergomi kátébizott-
mány tudós tagjait az egri kátéhoz való gravitá-
lásra birta. 

Mint fönebb érintettem, Deharbe jeles művétől 
az egri átdolgozók jóformán csak az „elemi kátéban" 
tértek el. Ezt főleg azon körülmény tette szüksé-
gessé, mely a népes és művelt Némethonban élő 
Deharbe előtt s tán a szintúgy népes helyen lakó 
dunamelléki A ur előtt is ismeretlen, t. i. a népnek 
nagy szétszórtsága roppant terjedelmű alföldünkön, 
melyből szép rész jutott az egri megyének is ; hol 
nagy szerencse, ha a pusztai gyermekeket legalább 
csak néhány téli hónapra be lehet valahogy édes-
getni az iskolába. Ily helyekre, valamint a most 
sokfelé alakuló tanyaiskolákra nézve, (melynek ta-
nonczai a cselédséggel mindig változnak), az eredeti 
Deharbe-féle „kis káté" soknak, az „elemi" kevés-
nek látszott a lelkipásztorságban megőszült egri 
átdolgozók előtt ; s ezen oknál fogva lőn megbővitve 
az „elemi káté," hogy a csak néhány hónapra vagy 
hétre megnyerhető gyermek is „egészet" tanuljon a 
keresztény" vallástanból. Az öreg plébánosok indo-
kai nagy nyomatékkal birtak előttem is, ki akkor a 
lelkipásztorkodás körén kivül, nmélt. Bartakovics ér-
sek oldala mellett töltöttem életemnek arany kor-
szakát, s megbízásából e munka mellett is szeren-
csém volt működni. De tizenkét évi tapasztalásom, 
melyet azóta épen a Hortobágy szélén fekvő s ily 
tanyákkal körülvett szép parochiámon szerzettem, 
teljesen igazolja az egri átdolgozók practicus eljárá-
sát, s engem valóban hálás elismerésre kötelez irán-

tok. Ezek közöl a már akkor több mint husz éves 
makiári plébános és főesperes Pálma Pált emelem 
ki, mint főtényezőt, kit, ugyhiszem, az esztergomi 
idősebb papok között is legalább liirből többen is-
mertek. Nem merem állítani, hogy ő képes lett 
volna oly kátét irni, mint Deharbe : de a kik őt kö-
zelebbről ismerték, bizonyságot tehetnek róla, hogy 
az ő nagy tudománya, átható esze, éles kritikája 
tán maga Deharbe előtt sem maradt volna figyelem 
nélkül ; s én kegyeleti kötelességnek tartom a már 
sírban nyugvó aggastyánnak legalább emlékétől 
elháritani a méltatlan megrovást, melylyel A ur az 
egri kátét illette. — Az „elemi ká té" bővítését a fön-
emlitett practicus oknál fogva, ha jól tudom, maga 
Róder ő nga is helyeslette; ki midőn a Deharbehoz 
szorosabban ragaszkodók kedvéért néhány év előtt 
azt szűkebbre vonta, — utóbb némely lelkipászto-
rok sürgetésére, ezeknek életből merített okaikat 
méltó figyelembe véve, visszatért a czélnak inkább 
megfelelő bővített kiadáshoz. 

Ama nézetek és vélemények után, melyek a 
káték minősége, felosztása, módszere, falusi vagy vá-
rosi tanonezokhoz való alkalmazhatósága, a kérdé-
sek egyformasága stb. iránt leginkább a lapok terén 
több év óta felhozattak és megvitatva lőnek, fölös-
legesnek tartom u j véleménynyel előállani; ez az 
egyéniséghez és körülményekhez képest mindig kü-
lönböző lesz, és ha valaki saját véleményéhez e téren 
kelletinél makacsabból ragaszkodik, több hátrányt 
okoz a kátétanitásban, mintsem hasznot hajt. En te-
hát a tudós esperes Bacsák Imre úrnak „a kátékat 
pontosan a felsőbb egyházi hatalom által meghatá-
rozandóknak vélem : mert csak igy fog az egység 
az önkény ellenében érvényre emelkedni. Ezen egy-
séget csak az egyházi legfelsőbb tekintélyek, a püs-
pökök egységes határozata képes eszközölni ; mely-
nek a kátéra nézve minden józanúl gondolkodó val-
lástanitó vallásának érdekében köteles magát alá-
rendelni " Arany elv, arany szavak, s annál 
fontossabbak, mert azokat 36 éves papi pályán szer-
zett tapasztalás igazolja. Az egyéni buzgalomnak 
eléggé tágas tér nyilik a katekizálásban, érvénye-
sítse azt kiki, a mint Isten tudnia adta, legjobb be-
látása és a körülmények szerint : de ragaszkodjunk 
szorosan az illetékes főpásztorok által meghatározott 
és jóváhagyott kátékhoz, mert ismétlem fönnevezett 
t. esperes ur nyomatékos szavait: hogy e tekintet-
ben az egység sokkal nagyobb előny, mint a külön-
féleségekben érvényülő szabadság. — Erre meggyő-
zőleg rávezethet azon tapasztalás is, melyet olykor 
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a legjelesebb katekéta irók példája nyújt, kiknek a ka-
teketikai igen szép elméletet és elveket nem sikerül 
szintoly jeles „kátévá" valósítani. Elég legyen a 
nagy tudomány u s átalán ismert Hirscher Jánost 
említenem, kinek sokszoros kiadásban megjelent 
„kateketikája" megbecsülhetlen könyv, mely mél 
tán feljogosította a németországi katholikusokat, 
hogy szerzőjétől várják a legjobb u j kátét, mely a 
Canisiusé helyét méltó lesz elfoglalni. Meg is irta 
Hirscher a katekizmust, azonban ez legkevésbbé sem 
felelt meg a hozzája kötött reményeknek, nem bírt 
életrevalósággal, és „kátéjának" sorsa mellőzés lett, 
mig „kateketikáját" használni meg nem szűnnek. 

A dunamelléki A jegyű tudósító ur a nagy-
nevű mainzi püspök b. Ketteler panaszát hozza föl 
ama hátrányok miatt, melyeket a gyakran változó 
káték okoznak. E panasz, ugyhiszem, átalános, me-
lyet csak is az „egyforma káté" utáni átalános óhaj-
tás teljesülése fog megszüntetni. Azonban engedje 
meg A ur, hogy az időszerű változtatás szükségét 
épen az általa felhozott nagytekintélyű mainzi püs-
pöknek szavaival igazoljam, ki ezt irja egyik körle-
velében : „Egy katekizmus sem használható örökké. 
Bármily káros a változtatás, végre mégis bekövet-
kezik annak szüksége. Az egyház tanitása nem vál-
tozik, s megmarad benne Jézusnak minden igéje a 
világ végéig ; de az egyház ellenségei s Jézus tanítá-
sának ostromlásai szünet nélkül változnak, épen 
azért a védelmezés sem maradhat ugyanaz minden-
kor . . . . Minthogy pedig a kath. gyermekeknek, sz. 
Pál apostol szerint, ') Krisztus Jézus jó harczosaivá 
kell neveltetniük : ugy a katekizmusnak is, a Krisz-
tus és a világ országa közti óriási csatában, némi 
változáson kell átmennie ; melynek az a czélja : hogy 
a katekizmus Jézus hitét, mely mindig ugyanaz ma-
rad, ugy tanitsa, hogy tanitása megfeleljen a gyer-
mekek lelki szükségének, s különösen azon igazsá-
gokat emelje ki, melyek isteni gyógyszereket tartal-
maznak a kor tévedései ellen." 2) 

Az esztergomi kátébizottmány működése s en-
nek az egri kátékhoz való gravitálása ezek után 
teljes reményt nyújt az epedve várt országos káté-
egységhez. E közohajtásnak és szép reménynek azon-
ban legerősebb istápja s legbiztosabb kezessége a 
bizottmányt összehívó főméit, hg.-primásnak lanka-
datlan buzgalmában s jellemének azon határozott 
tulajdonában vagyon, melynél fogva a mit elkezd, 

azt erélyesen véghez is szereti vinni. Es ha a nagy 
dolgot, kit hasonjellemű nmélt. érsektársával egyet-
értve, sikerülend ő hgségének valósítani: ez ujabb 
igazolása lesz ama fölötte sokat jelentő, bár neve 
mellett a névtárakban nem olvasható czimnek, mely-
lyel anyaszentegyházunk gyémánt jellemű feje, a 
múlt őszön lábainál hódoló esztergomi papok előtt, 
nagy tetszését kifejezve, prímásunk ő hgségét „erős 
férfiúnak" mondotta.3) 

Végre nem hagyhatom szó nélkül, habár némi-
leg eltér ezen tárgytól, a mit A ur tudósítása végén 
mond, igy írván : „A szentírás szövegének gyakori 
változtatása csorbát ejt a nép előtt az Isten igéje te-
kintélyén, mindőn péld. a hitszónok más szavakkal 
olvassa a szószéken az evangélimot, mint a könyv-
tudó értelmesebb családatya házinépe körében stb." 
Ez itt ugyan csak hasonlitásképen van felhozva A 
ur által, de a hasonlítás leple alatt azon megrovást 
vagy legalább kérdést is tartalmazhatja, hogy miu-
tán már több év óta van az apostoli Szék által jová-
hagyott magyar szentirásunk, melyet a könyvtudó 
értelmesebb családatya házinépe körében olvashat: 
miért nincs mindeddig úgynevezett evangéliomos 
könyvünk is, melyből a hitszónok a szószéken ugyan-
azon szavakkal olvashatná az evangéliomot ? A meg-
rovás vagy kérdés, habár nincs is szóval kifejezve, 
de jogos ; melyre annál örömestebb felelek, mert teljes 
felvilágosítást és megnyutatást nyújthatok. Ugyanis 
a lángbuzgalmu egri érsek, ki az u j magyar szent-
irás létesítéséről gondoskodott, nem feledkezett meg 
az e részben is szükséges „egységhez" nélkülözhetlen 
„Szentírási szakaszokról" sem, melyeknek ivei az egri 
nyomda díszes kiállításában már teljesen készek, s 
igen rövid idő múlva ezen könyvvel is meg fogja aján-
oszlopa, az kath. magyar egyházat annak egyik erős 
dékozni a áldozataiban kifogyhatatlan egri érsek, 
Bartakovics Béla, kinél nagyTobb kincset és nagyobb 
áldást az esztergomi megye nem adhatott Egernek, 
s hogy az adta, ez is egyik erős záloga legyen az 
óhajtott „országos kátéegységnek," melynek A úrral 
kezet fogva, nem sokára reményiek örvendhetni, s 
ezen örömünk annál édesebb, mert „országos" 
öröm leend. 

Tárkányi. 

3) M. Sión 1868. I I I . 216. 1. 

>) Tim. II . 2, 3. 
2) 1858. Relig. I I . 13. sz. 
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D'Andréa bibornokról. 

E lapokban is többször megfordult ezen férfiú neve, 
mig é l t ; igazságos/hogy holta után is emlékezzünk meg róla, 
és der i tsük egy kissé föl az árnyékot, mely nevét életében 
egy időre elhomályositotta. Andrea az ész és sziv sok jeles tu-
la jdonával bir t és nagy szolgálatokat te t t annak idejében a 
szentszéknek ; ha utóbbi időkben bánatot és keserűséget oko-
zott, ez nem volt egészen az ő hibája, hanem azon szomorú 
körü lményeknek is fölrovandó, melyek őt eltántorították, 
k á p r á z a t u k k a l megfeledkezésre csábították. 

O any ja tejével már magába szívta a forradalom elleni 
gyűlölséget és az egyház iránti szeretetet. Mint sweitzi nun-
cius, midőn ott megkezdődött a kathol ikus cantonok üldöz-
tetése, egymaga több erélyt és bátorságot fejtett ki , mint az 
egész diplomatikai testület, mint erről tanúságot teszen ezen 
szomorú állapotnak történetirója. 1848-ban Romában levén, 
merészen szállt szembe a forradalommal, és a forradalmárok 
őt kifütyölve gúnyokka l illették. 1850-ben Londonban tüze-
tes, nagy nyomatékú czáfolatot irt Siccardi törvénye ellen, 
melyben mint csirában foglal tat tak már mindazon megtá-
madások, melyek később I X . Pius ellen intéztettek, mit Zobi 
is bevallott a pápa világi fejedelemsége ellen i rányzott köny-
vében, melyet Siccardi „kiváló szellemének" ajánlot t . Végre 
mint rendkívül i biztos Umbriában és Sabinában nagy buzga-
lommal segítette elő Audisio nagybecsű könyvének : „Az 
olasz köztársaság 1849-ben" kettős kiadását , mely leálczázza 
a mérsékel t képmuta tókat , kik veszedelmesebbek magánál 
Mazzinínál is. 

1861-ben az italianissimik fá j la lván, hogy a bibornokok 
közöl éppen senki sem tart velők, el kezdet ték gyalázni kü-
lönösen Andreát , és Florenezben egy munkácská t adtak ki 
i ly czim a l a t t : „A romai udvar és a jezsui ták ," u j irat D ' An-
drea bibornoktól. A bibornok egy á rva szócskát sem irt ezen 
egész firkából, mint ezt a „Giornale de R o m a " czimü lapban 
nyilvánossá tette 1861-i october 21-én. Ezen nyilatkozattal 
nem elégedvén meg, levelet intézett az „Unitá Cattolica" 
szerkesztőségéhez, melyet ez mind e mai napig megőrzött, 
és mely által végkép be aka r t a tömni száját a megbotrán-
kozta tot t k isdedeknek, de még inkább a botránkoztató gono-
szoknak . 

K é t évvel azelőtt bizonyos Michon abbé kisérlette meg 
nevének elhomályositását Francziaországban, hol tisztelet-
ben állott, neki a jánlván a következő czimü müvet : „L'I ta-
lie politique et religieuse suivie do la Papau té a Jerusalem." 
A bibornok nem késet t azonnal visszalökni a vakmerő aján-
latot , levelet intézvén a „Civiltá Ca t to l i cá "hoz , melynek 
IV. füzetében, 615-ik lapon ez olvasható: 

„Michon abbé szabadságot vett magának engedelmem 
nélkül nevemet egy, káromlással telt mü homlokára tűzni, 
melynek czime : „L'I tal ie politique et religieuse suivie d e l à 
Papau t é a Jerusalem ;" minél fogva kényszerí tve érzem ma-
gama t a közönséggel tudatni, hogy ezt Michon abbé tudtom 
n é l k ü l tette, és hogy azt nem csak el nem fogadom, hanem 
ezennel kárhoztatom, megvetem. K é r e m azért, legyen szíves 
ezen nyilatkozatomat becses lapjának legközelebbi füzetében 
közzé tenni. Roma, Gabrielli-palota, 15. novemb. 1859." 

A boldogult bibornok ezen nemes tetteihez még sok 
ily vonást lehetne fűzni, ha nem félnénk, hogy azok folem-
litése által igen hosszadalmasak lennénk, mondja az „Unitá 
Cattolica." Egyébi rán t a mondottakból is kiderül, minő volt 
ö a forradalom első kisérleteinek i rányában, mint állott ellen 
kecsegtetéseinek, mi ha nem is menti ki egészen, de bizo-
n y á r a enyhiti a későbbi bukást , mely némileg jóvá is volt 
t éve a visszavonás és bűnbánat ál tal . Isten mintegy megju-
talmazni aka rván az egyház i r án t egykor tanúsított szere-
tetét , nem engedte meg, hogy Román kívül halna el Andrea, 
hol egy b ibornoknak tula jdonképen élnie, halnia kell. 

Végre pedig az elhunytnak gyöngesége a szent colle-
gium dicsőítésére szolgál, mint melyben csak egy ingadozott, 
és igy jobban ki tűnt a többiek érdeme, erénye, k ik mindnyá-
j a n szilárdan megállottak ; másrészről pedig az is megtér-
vén, k i gyöngébbnek találtatott, ez által szintén bizonysá-
got nyúj to t t , í 'endesen mily erős lélek, nemes sziv honol a 
bibor alatt. 1-k. 

Az apostolatns Algírban. 

Francziaország Algirt X ik Károly alat t hóditotta meg 
és az isteni gondviselés megengedte, hogy a legkeresztényebb 
k i r á ly alat t e nép is könnyebben születhetnék ú j ra az evan-
gelium világossága által. De ugyTanazon napon, melyen Algir 
Francziaország bi r tokába jutot t , megszűnt a legitim dyna-
stia, és Lajos Fü löp kezdett uralkodni . Ezen időtől kezdve 
egész napjainkig az arabok közt oly rendszer alapíttatott 
meg, mely inkább eltávolította őket a hittől, mint hogy meg-
nyer te volna a hitnek és sokakról el lehet mondani, hogy 
nem annyira keresztények vol tak , mint f rancziák. Ezen 
rendszer folytat tat ik ma is és pedig nagyobb föifuvalkodott-
sággal, merészséggel, mint valaha. 

A franczia kormány civilisálni aka r t a Algirt , de nem 
az evangelium által, hanem a Corannal, és valamint III . 
Napoleon ott léte alkalmával a Corant hirdet te az arabok-
nak , ugy hivatalnokai akadályozzák a püspököket, nem csak 
az evangelium hirdetésében, hanem abban is, hogy az evan-
gél iumnak nagyságát és jótékonyságát a szeretet müveiben 
föltüntethessék. Miért is az é rsek keserűen pa aszkodik a 
clerusához intézett iratában oly rendszernek föntartása miatt , 
mely az egyház elfojtására és lelketlen ostromlására van irá-
nyulva. A panasz nem alaptalan ; ime egy tény bizonyítvány 
gyanán t . 

A császártól nyert engedély daczára az algiri érsek 
nem emelhetett Cabiliában segély- és szeretetházakat, ám-
bá r saját költségén Ígérte azoknak megalapítását és ezt is 
csak ott, hol magok a benszü!öttek ezt kérnék vagy elfogad-
nák ; megígérte az érsek azt. is, hogy semmikép sem fogja 
megengedni, miszerént akár a szerzetes férfiak, akár az ir-
galmas nénikék által valami propaganda üzettessék, egyedül 
a szeretet jótéteményei és föltüntetése által aka rván a ben-
szülöttek bizalmát és szivét megnyerni. Mindazáltal az érsek 
nem érhette el czélját, és Napoleonnak, tett légyen mit akar t , 
nem volt annyi hatalma, hogy szabad folyást nyerhetet t 
volna az engedélyezett jó tékony szabadalom. 

Mi több ! néhány d jemmák könyörögtek majd szóval, 
majd Írásban, hogy az érsek alapitana körükben segély-
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vagy szere te tházakat , de az algiri hatóság akadályozta 
a kérelem teljesítését. Sőt, a mult hóban ugyanazon hatóság 
azt követelte, hogy az algiriai iskolákban szó se legyen 
többé a katholicismusról, s majdnem azon ponton állott már , 
hogy a szerzetes-rendeket mind ki t i l t ja a gyarmatból . Végre 
midőn az éhség következtében az érsek sok gyermeket vet t 
oltalma alá, a kormány azt kivánta, hogy vagy az u tczára 
dobassanak ki, vagy okvetlenül a mohamedán vallásban ta r -
tassanak meg a bentartás esetében is, mer t , mint Viel tábor-
nok mondá, midőn a köz- és magán-könyörület segítségére 
siet az éhség által annyira sanyargatot t algiriaknak, gondo-
san kell mindent kerülni, mi alkalmat adhatna oly gyanúra , 
mintha ez által vallási propaganda aka rna gyakorol ta tni . 
Mily gyengédség ! Miért nem volt ily aggályosan gondoskodó 
a franczia kormány, midőn Renan Ernestnek megengedte 
Pár isban Krisztus istenségének megtámadását ? 

Azonban az algiri érsek nem oly ember, ki egyhamar 
hátrálni szokott. I r t ő egy levelet a keleti iskolák igazgató-
ságához, melyben az algiriai kérdést e tételre szoritja : Szük-
séges, hogy Francziaország megadja , tulajdonképen meg-
adni engedje az evangéliumot az a raboknak vaay űzze őket 
vissza a pusztába ; mivel pedig ezt nem teheti, nem is a k a r j a 
tenni, engedje meg az apostolkodás szabadságát. Ezen sza-
badság alat t értetik szabadsága a szeretetnek, az áldozatnak, 
a halá lnak, mivel mindig az mondatik, hogy a püspökök és 
papok azon pillanatban meghalnak, melyben fegyvertelenül 
je lennének meg az arabok közt . Az ekkép keletkezett össze-
ütközés nem lesz komoly következés nélkül sem Napóle-
onra, sem Frarcziaországra . E z u j zavar Bonapartéra nézve, 
egyike a legnagyobb zavaroknak, melybe barátai őt e j t i k ; 
és hiszszük, nem végződhetik máskép, mint az apostolkodás 
szabadságával. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. ap. Fölsége a székesfehérvári kápta lannál megürült két 

t. kanonokság elsejét E r n s z t Ignácz szentszéki ülnök-,kiérdemült ales-
peres és acsai plebanusnak ; a másodikát S c h e d t Károly szentszéki ül-
nök- alesperes és etyeki plebanusnak ; a besztcrczebányai székeskápta-
lannál pedig a fokozatos előléptetést helyben hagyván az ez által megüre-
sedett mesterkanonokságot H y r o s s Mihály szentszéki ülnök-, bars-
szent-kereszti plebanus- és a püspök; iroda igazgatójának méltóztatott 
legkegyelmesebben adományozni maj . 22-én. 

G Ö R G E T E G , maj . 7-én. (A csöklyi egyházkerület 
tavaszi gyűlésének jegyzőkönyve.) 

1868-ki maj. 7-én Görgetegen tar to t ta a csöklyi egy-
házkerüle t tanácskozmányi ülésezését. Testvéri örömmel üd-
vözölték egymást mindnyájan a megjelent tagok. Élénk ty-
pusát lá t tuk kifejezve ama kölcsönös szeretet- és bizalomnak, 
melyet a Világmegváltó, a szeretetnek isteni mestere parar cso-
lólag ajánlot t kiválóan a lelkek üdvére szétküldött tanítvá-
n y o k n a k , amint sz. János a szerelet apostola levelében olvas-
ható (6, 7.) „Kölcsönös szeretettel viseltessünk egymáshoz, 
mert a szeretet Istentől ered." 

Az áhi ta t megindító lelkületével siettünk az Ur szent 
házába fohászkodni ahhoz, kitől jő minden jó adomány. A 
helybeli plébános, nt. V a s Ferencz muta t ta be a Mii denha-
tónak a szeplőtelen áldozatot. Ájtatosság után kerületi főnö-

künk komoly szavakban ecsetelte a hitközömbös kor vészes 
irányát, az egyház és állam közötti hullámzó viszonyokat, 
melyek minket mint polgárokat is, de legkivált mint Krisztus 
e földöni országának küldötteit a legbensőbben érintenek. 
Hangsúlyozva szólt különösen ama pontnál, hol a féktelen 
sajtó grassáló szabadelvüsködéséro,minden létezőpositivnek,az 
emberi társadalom létalapjának istentelen feldulását czélba-
vett i rányára figyelmeztetett, hogy e pokoli tendentiának, 
legszentebb ügyeink védelmében tulvértezetten ébren legyünk 
készen a harczra . Mely nézetből munkáságunknak nagyobb 
tere nyilik, valamint, hogy nehezebb a küzdelem is, melynek 
biztosb kivivására mindjobban szilárduljon fiúi ragaszkodá-
sunk a szeretet és bizalom sz. kapcsában főpásztorunk i ránt . 

E rövid, velősen intő esperesi szólamra fölolvastatott a 
multévi tanácskozmány jegyzőkönyve,melynek minden pontja 
közhelyesléssel fogadtatott. — E r r e megnyil t a tanácskozmány. 
Mindenek előtt felolvastatott az 1867 évi aug. 20-án a Do-
mokos czimü nyugintézet ügyében B.-Füreden tartott értekez-
letnek mibeni megállapodását tudósitó püspöki körlevél, hogy 
ő excája magas óhaja folytán e kerület is fölötte tanáeskoz-
mányilag nyilatkozzék .Lelkes rövid eszmecsere után, e mind-
nyá junka t oly bensöleg érdeklő tá rgyról ismételten kimonda-
tott, hogy fiúi hódolattal kére t ik püspökünk ő mlga : miszerint 
jeleitessék ki egy választmány, teljes függetlenül felhatalma-
zot tan 'mihamarább az intézet tőkéinek biztosítására alkal-
mas birtokot kiszemelni és annak késedelem nélküli megvé-
telébe is bocsátkozni. 

Ami pedig illeti azon méltán fogamzott aggályt, hogy a 
birtokvétel által jövedelemcsökkenés állhat be elemi csapá-
sok, vagy más előre ki nem jelölhető véletlen bekövetkezté-
vel : e fölmerülhető körülményre oda nyilatkozik a kerület, 
hogy nyugdí jazandó tehetlen testvéreinknek az évi segélyös-
szeg mégis hiánynélkülien befolyjon, egyhangúlag f t . K i s o -
v i c s József, esperesünk ama helyes indí tványát felkarolta, 
mely szerint a segélyzéshez netán igénylendö részlet a me-
gyei papság által in solidum biztositassék. É s ezen inditvány 
pártolására a többi kerület is a testvériség meleg szavában 
jegyzőkönyvileg felkéretik. 

Az országszerte elismert, örömmel üdvözlőit üdvös hord-
erejű népnevelési egyletnek magasztos eszméje fölött mind-
nyájan a tag tá rsak lelkesen nyi latkoztak. De annak megala-
kulása körüli tapasztalt nehézségeken köznépünk részéről, 
mindeddig legbuzgóub tö rekvésünk hajótörést szenvedett. 
Tehát a nép, ezen üdvös kihatású vállalat iránti érdektelen-
ségének róható fel, hogy egyházkerületünk terén még jelen-
leg teljesen megalakult népnevelésegylet nem létezik. Tudjuk , 
hogy bármi nagy és nemesnek megérlelésére az anyagi- ugy 
mint szellemiben idő, nagy idő kell. Mint a nép vezérei, szent 
kötelmünk minden jó és üdvösnek elültetésénél semmi fárad-
ságtól vissza nem ijedni. Meg is indultunk a hiveket, lerontva 
részben az incarnait előítéleteket, előkészitni, meggyőzni a 
nevelés-egyletek égető szükségességéről, malasztosságáról. 
Talá lkoznak is, kik a vállalat üdvös horderejét felfogják, ké-
szek sorakozni, de mihelyt megértik, hogy pár fillérnyi áldo-
zattal is já rulniok keilend a kivitelre, elnémulnak, megállnak. 
De azért csüggedni nem tudó lélekkel opportune importune 
hatni meg nem szünendünk, elejteni a nagy eszmét nem fog-
juk ; kérve, várva főpásztoraink bölcseségétől a további leg-
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üdvösb útbaigazítást És e küzdelmünkben, habár nagyok is 
a nehézségek, kivált vegyes vallásu-nép közt a felekezetesség 
törhetlen megtartásával fogunk működni, daezolni a kemé-
nyen felhányt ellenvéleményekkel ; ny i l t an , összhangzólag 
kimondatott köztünk egy bátorító vezérhang u t án : hogy 
merjünk nem tetszeni is, magunk ügyeinek kezelésénél ki-
zárólag kath . czéget tűzvén ki. I t thelyüt t különösen ama 
forró óhajnak adtunk kifejezést, hogy bár mielőbb, a már is 
annyi vitát szült egyházautonomiánk kivívása hajnalát üdvö-
zölhetnők, melyet mint egyedüli, nélkülözhetlen drága szülőt 
tekintünk kath. érdekeink biztosítására és további fejleszté-
sére, az emberiség igaz boldogitására a társadalom örvende-
tes fölvirágzásának nagy müve körül. Meggyőződésünk sze-
rint a nevelés-egyletek is csak a forrón vár t autonomia teljes 
kivívása által fognának, mint ennek természetes szülöttei ma-
gasztos rendeltetésükre életet nyerni. 

Mind e fölötti nézetből, és hallva az idő intő szózatát, 
e kerület tagja i egyhangúlag oda nyilatkoztak, jegyzőköny-
vileg fiúi hódolat érzetében felkérni kegyes atyánkat, ö nmlgát 
m e g y e i z s i n a t tartására, melyen a meghivottak, mint ta-
gok a fő körül tömörülve, a küszöbön visszautasithatlanul álló 
nagy kérdések fejtegetése mikénti üdvösb elintézése fölött 
tanácskoznának, a nehéz harczra felbátorit tatnának. Az atya 
kihal lgatva a fiút, bölcs vezénylete alat t a véleményeket egye-
sitetten a nagy mühez előleges lépcsőzet készülne, melyen 
miután a világiak rendéből is szivesen lát tatnának az érde-
keltebbek, az alsó Clerus, mint a ker . nyá j pásztorai, azok 
kiszemelésére megbízatnék és igy az ügyérdekeltség alólról 
föliilre közösen megfogamzva, előlegesen könnyebb tájékozást 
nyújtana az egyház kiáltó szükségeinek egy főtanácskoz-
mánybani k ivánt elintézésénél. Mert sok uj viszony merült fel 
az egyház és állam közt napjainkban ; elkerülhetlenül szük-
séges sokra nézve biztos irányt nyernünk, mit első helyen 
csak egy megyei tanácskozmány kézbesithet, mi után forrón 
esdünk ! — És evvel gyülésezésünket, az Ur sz. nevében be-
zártuk. 

Osvald Péter, s. k. 
plébános és egyházkerületi jegyző. 

/ 

P A R I S . (A fensöbb oktatás szabadsága.) Ime ! már har-
mincz éve, hogy a tanitás szabadsága mellett küzdünk, és 
ebben, megvalljuk,dicsőségünknek t a r t j u k utódai lehetni azon 
elődeinknek, k ik ugyanazon ügyért 1789, 1814 és 1830 óta 
harczoltak. Most ugy, mint akkor kétféle ellenséggel állunk 
szemben : az egyetemi egyedáruság, és a forradalmi liberalis-
mus védőivel. Rájok illik főleg, hogy mit sem tanultak, és 
semmit sem felejtettek, semmit sem felejtettek az önkénynek 
elméletéből és gyakorlatából; mitsem tanultak a polgár jogai-
ról és a tapasztalásból. Semmit nem felejtettek az atyai tekin-
tély, a család kötelmei, az egyház függetlensége elleni gyű-
löletből ; mitsem tanultak a lelkismeret, a természeti igazság 
a magánosok kezdeményezését megillető tiszteletről. Mit sem 
felejtettek azon szenvedélyből, mely a nevelést a vallástól el 
akar ja ragadni, és a gyermeket az ál lamnak feláldozni; sem-
mit sem tanul tak a loyalis közreműködés, férfias vetekedés 
okos és termékeny szabadságról. 

Az 1848-ki bajok , a társadalmi veszélyek fenyegtő 

helyzetében kényszerítve valának nekünk az elemi tanügy, 
és a classicai tanulmányok szabadságát megadni, habár az 
adott engedményekből megkísérték némelyeket ismét vissza-
vonni, de megvolt azon örömük, hogy megoszlottságunkban 
a törvényhozó testület a legfensöbb tanügyre nézve be nem 
végezhette azt, mit az elemi és középtanodákra nézve oly 
szerencsésen megalapított. Amarra nézve az egyeduralom 
még fönáll, és ragaszkodnak ehhez a kétségbeesés erélyével. 

Gondoljuk meg, hogy e küzdelemben a monopolium, a 
fenső tanügy egyedárusága sérti a törvényeket, magát az al-
kotmányt, és elárulja a szabadságot. 

A tanitás szabadsága természetjogi szabadság, gyakor-
lata ez azon tekintély, felelőség, és kötelemnek, mely az atyát 
illeti Istentől nyert hatalomnál fogva. 

A tanitás szabadságát megkivánja a polgári jog, mert 
a polgári törvény ajánlja és biztosítja az a tyának tekintélye 
hatalmát, és őrködik a fölött, hogy ezt tehetsége szerént gya-
korolja. 

Megkivánja az alkotmányos szabadság, mert benfog-
laltatik azon szabadságokban, melyeket az alkotmány szük-
ségeseknek nyilvánít, és melyek védelmét a senatusra bízza. 

Tagadni ama szabadságot tehát annyi, mint ellenkezésbe 
tenni magát a természeti, polgári, alkotmányos joggal. Ez a 
monopolium, és védőinek müve. 

Valljon mért szólalnak föl azon államegyetemi egyed-
áruság ellen a senatushoz intézett kérelemben, mért panasz-
kodnak a püspökök, különösen a kitűnő orleansi főpap ? Hogy 
kifejezzék azon monopolium által létesített helyzetet, kifejt-
sék, mily erkölcsi kinoztatás az a tyákra és a katholikus csa-
ládokra, kik kényszerítve vannak gyermekeiket oly fötano-
dára adni, hol tanokat hirdetnek, melyek sértik azt, mi nekik 
legdrágább, hitüket, vallásos meggyőződéseiket ; hogy kifejt-
sék azon kimondhatlan fájdalmat, melyet az alternatíva szül : 
gyermekeiket vagy lelkök biztos veszélyének kitenni, vagy 
az orvosi, sebészi, természettani ismeretek megszerzését le-
hetleniteni. 

Nincs e tekintetben más orvosság, mint szabaddá tenni 
a legfelsőbb tanügyet is, lehetővé tenni, hogy a józan tanok 
hangja emelkedjék föl, egy istentelen tudomány tévedései 
ellen. A monopolium, és a forradalom duzzogni fognak ugyan, 
de az általok utált szabadságot, melyet két fokra nézve meg-
nyertünk, a harmadikon is kivivandjuk. (?) 

ALGÍR, maj. 20-án. A kormány és érsek között fel-
merült viszályra vonatkozó okmányok közöl a következők-
ben Mac Mahon tábornagy és az érsek egy egy levelét közöl-
jük . Mac-Mahonnak april 21-én kelt levele, igy hangzik : 
„Monseigneur ! Midőn mult évi december havában a pecsétör 
önnel tudatta, hogy a császár önnek szánta az algiri érsek-
séget, M. azt válaszolá nekem, hogy örömest foglalandja el 
e helyet, hol gondviselésszerű hivatást tölthetend be. Mire 
azt kérdém, hogy ezalatt a musulmannok megtérítését érti-e ? 
Felelete az volt, hogy soká lakván Keleten tudja, miszerént 
e czélt predikáczió vagy erőszak által el nem érhetni, hogy 
az általa érintett küldetésnek czélja nem lehet más, mint 
Algírba szorgalmas és vallásos munkásokat vonzani. 

Azóta a musulmannok megtérítésére vonatkozó nézetei 
nagyon megváltoztak, amint ezt az „Echo de Notre-Dame 
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d 'Afr ique" czimü lapban közlött ez ikkek muta t j ák . Szemet 
hunyha t tam erre, miután ujabb czéljai csak ezen, hivei ke-
zén forgó füzetekben nyertek kifejezést. De ma a lapokban 
olvasom e hó 6-ikán kelt pásztori körlevelét, melyben oly 
véleményekre találok, hogy kötelességemnek tar tom, mint 
kormányzó azok ellen azonnal t i l takozni. Miután ugyanis 
néhány, Algirban legújabban történt sajnálatra méltó ese-
ményt fölemiitett, hozzá teszi : Az erkölcsi érzet teljes hiá-
nya, mely e szerencsétlen fajnak sajátságossága, előmozdítja 
hason bűntények sokasodását. 

• Enged je meg M. , hogy erre megjegyzést tehessek. 
Igazságos-e a musulmann vallásnak róni fel bünül néhány, 
ezen vallást követő ember kihágásait ? . . . Elismeri velem 
együtt, hogy Irhon a világ egyik legvallásosabb országa, és 
mégis az utolsó éhség alkalmával vo l tak emberevési példák. 

Levelét e szavakkal végzi : „Kell, hogy Francziaor-
szág e népnek vagy engedje hirdetni az evangéliumot, vagy 
űzze messze a polgár iasuk világ ha tár in tul a vadonba." 
Mint a hatalom képviselője kijelentem, hogy a császár és 
kormánya visszautasitja az eszmét elűzni a benszülötteket, 
k iknek vallásszabadság- és bi r tokjoguk törvény ál ta l van-
n a k biztosítva. Valljon mily hatást szülend levele ? H a a 
benszülöttek megtudandják , hogy M. kényszeríteni aka r j a 
hi tehagyásra őket, vagy arra, hogy hazájokat e lhagyják, 
nem leendnek-e bizalmatlanok még szeretet-müvei i ránt is? 
H a az igazság és emberiség nem ti l tana el ily eszközöktől, 
az okosságnak kell visszatartani azoktól." A tábornagy ez-
után fölemlíti, hogy az ellenzék — habár eredménytelenül 
— fel aka r t a az érsek nevét használni tüntetésekre a kor-
mány ellen, és hogy ha más bármily állású ember hason esz-
méknek, melyek gyűlöletet ger jesztenek a habár muhame-
dán, de franczia polgárok ellen, kifejezést mert volna adni, 
azonnal a törvény büntető kar ja i közé esondott. Végre tu-
dat ja az érsekkel , hogy körlevelét a császárnak küldé meg, 
hogy tudassa legfelsőbb elhatározását. 

Az érsek april 23-án imigy válaszolt Mac-Mahonnak : 
„A benszülöttek árvái, özvegyei körüli sűrű gondokkal 

fogla lkozván, vettem tegnapelőttről kelt levelét, melynek 
czimét és aláírását ismételten kellett megnéznem, hogy meg-
győződjem arról, hogy ez egy keresztény ország kormány-
zójának egy püspökhez intézett levele. 

Sajnálván tábornagy ur a courtoisie minden hiányát, 
mégis nem fogom követni exeellencziádat, megemlékezvén 
arról, hogy fejedelmem képviselőjével állok szemben és 
hogy én a szeretet és béke Istenének vagyok képviselője. 
Nem állapodom meg azért a kétszeresen sértő insinuatioknál. 

Senki jobban nem tudja, mint tábornagy ur, hogy azt 
irván, miszerént az araboknak vagy engedni kell hirdetni 
az evangéliumot, vagy messze iizni a vadonba, nem lehetett 
más czélom, mint az absurdum kijelölése és igy az alterna-
tiva másodikának anyagi és erkölcsi lehetetlensége által, ki-
mutatni az elsőnek szükségességét. 

Szavaimnak a tények adnak magyarázatot . Mondja 
meg tábornagy ur, eporczben ki vonzza magához az arabokat 
szomszédságuk veszélyességének daczára , ki fogja be őket 
a menhelyekbe, neveidékbe, saját házába, kicsoda ápol ja őket 
és ád nek ik menedéket árváiknak, özvegye iknek? k i ál-
dozza fel érettök szerzeteseinek életét ? 

r 

E s ellenkezőleg kicsoda üzi őket az eux-opaiaktól mesz-
sze csorda módjára ? Ön tudja, és én is. 

Senki excellencziádnál jobban nem tudja , mily becs-
csel b i rnak azon vádak, melyeket nem átal a keresztény-
ellenes lapok után ismételni, mintha én hitük á r án akarnám 
csak nekik nyúj tan i a szeretet fa lat ja i t . 

Nem, marsehall ur, ez nem lehet, kath. püspök ezt nem 
teszi. 1200 befogadott árváim közöl senkit sem engedtem 
megkereszteltetni, csak halála ó rá ján , és csakis azokat, k ik 
eszök használatára még nem ju to t t ak . 

Akar tam, és akarom, hogy megtar tsák e tekintetben 
szabad elhatározásaikat, és ha fölnevekedvén, muhameda-
nok a k a r n a k maradni , még akkor sem vonandom meg tölök 
atyai gondomat. 

Igaz, meg fogom őket taní tani arra, hogy jobb saját 
m u n k á j a által az embernek biztosítani jövőjét, mint a fa-
tumra h ivatkozni ; hogy jobb családdal birni, mint örökös 
paráznaságban élni, hogy nemesebb minden embert szeretni, 
mint megölni a k u t y a k e r e s z t é n y e k e t , hogy Fran-
cziaország és császár ja nagyobb Is ten előtt, mint Törökor-
szág és sultanja. E r r e megtanitandom őket, és k i mer ellent 
mondani ? 

Senki végre jobban nem t u d j a , mint tábornagy ur, 
hogy én visszavonultságban élek kerülve a világgali érint-
kezést, és csak kötelmeimmel foglalkozom ; ha mindamellett 
Algir keresztény népe hozzám csatlakozik, ez onnét van, 
mert az általam védett eszmékben szemléli üdv-horgonyát. 

Híveim, n y á j a m bizalommal van irántam, és ön ezt 
bünül rója föl nek ik , és nekem, az t hirdetvén, ha nem válok 
meg tölök, n e m l e s z e k a c s á s z á r b a r á t j a ? 

Ismerem u ram a czászárt, k inek nagy szelleme és szi-
ve nem fél a világosságtól, megmuta t j a ezt mindennap, és ez 
kölcsönöz neki oly hatalmat, melyet sem nyílt sem titkos el-
lenzék le nem gyöz. 

Minden tisztes embernek, szemben a várható esélyekkel 
kötelessége tisztelettel, de bátorsággal megmondani neki, 
hogy Algírra vonatkozólag öt megcsalták. 

Megycsalták excellentiádat is azt mondván — a mi nem 
történt — hogy a k a m a r a egy tag jához menesztendő küldött-
ségnek tagja legyek. Csak arra kér tek , hogy alkalmilag a 
császárnak mondjam meg az egész igazságot, — és ezt meg 
is teendem. 

Hanem én részletekkel foglalkozom, midőn mindez egy 
szerencsétlen rendszernek következménye. Algir első püspöke 
kényszerí t tetet t elhagyni püspökségét, és a most uralkodó 
fejedelem közbenjöt te nélkül tömlöczben halt volna meg. 
Utódja Pavy sem volt szerencsésebb. Minden viszony az ara-
bokka l neki megtiltatott. Ez alatt d rága pénzen, közköltségen 
moscheákat emeltet tek, a mekkai zarándokolást előmozdítot-
ták , a coránt t an i ta t ták . 

É n reám hason megpróbáltatások várakoztak , melyek 
legsulyosbika az, hogy fenyegetnek, miszerént az árvaiiitéze-
teinkbe befogadott, annyi gonddal ápolt gyermekeinktől is-
mét megfosztandnak ; hogy a f rancz ia katholikusok könyör-
adományain táplált á rváka t szolgáltassuk ki néhány hónap 
múlván ismét hitsorsosaik állati szenvedélyeinek. 

E z t tábornagy ur szükségesnek tar t ja , de nem fog tör-
ténni, anélkül, hogy a világ ünnepélyes ti l takozásomat meg 
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ne hallja. Atyáiknak, anyjaiknak minden késedelem nélkül 
visszaadnám őket, de ezekkel nem birván, most én vagyok 
azok atyja. Hozzám tartoznak, enyimek, mivel én tartám meg 
életben őket. Csak erőszakkal vihetik el ez árvaházakból, és 
ha ez megtörténik, találandok püspöki szivemben oly hango-
kat, melyek ily merényletek szerzői ellen mindazok kárhoz-
tatását vonandják, kik még e földön a keresztény, az ember 
nevét megérdemlik ! 

Az érsek levele további folyamában még egyszer össze-
foglalja az ellene emelt vádakat, ú j r a kárhoztatja az eddig 
Algírban követett szendszert, melyről elmondja, eddig mily 
eredményeket szült. 

„Politikailag véve. úgymond, agyanannyi ellenségünk 
van, mint a meghódítás korában. Tábornagy ur maga be vállá, 
hogy európai háború esetébon nem lehetne 20 a rabnak hűsé-
gére számot tartani. 

Közgazdászatilag tekintve a dolgot látjuk, hogy az éb-
3ég folytán hosszú időre tönkre vannak téve. 

Erkölcsi szempontból nézve, elsaját i ták vétkeinket anél-
kül, hogy jó tulajdonaink közöl egyet elsajátitottak volna, és 
minden haladásnak ellenségei. 

Ime ez a 38 évi uralomnak eredménye. Ezt Franczia-
ország, a keresztény Francziaország eszközlé. E z elég arra, 
hogy kárhozatot mondjunk az Isten és emberek szava által 
elitélt rendszerre. . . 

Az egyedüli biztos alap, melyen építhetünk, a keresz-
tény polgáriasodás, és ez kizárólag." 

Végre az érsek a tábornagy ur levelében személyére 
vonatkozó egy állitást igazit helyre, kimutatván, hogy algiri 
érsekké kineveztetése ügyében az első lépés nem a cultusmi-
nister, hanem Mac-Mahon részéről történt, ki az akkori nan-
cy-i főpapot hízelgő sorokban felhívta nyilatkozatra, miután 
őt a császárnak az érseki székre a jánlani akarja. 

„Én — feleié Károly érsek akkor még püspök 1866. nov. 
19-i levelében — a püspökséget csak mint az önfeláldozás 
súlyos terhét fogadom el. Ön nekem terhes, fáradalmas állo-
mást ajánl, főpapi széket, mely csekélyebb a mostaninál, mely 
számkivetést, mindannak, mi kedves előttem, elhagyását kö-
veteli, és hiszi, hogy a mainál több jó t eszközölhetek, egy 
katholikus püspök ily ajánlatra csak az t felelheti : elfogadom 
az ajánlott fájdalmas áldozatot, és ha a császár hivatkozni 
fog áldozatkészségemre, nem fogok ingadozni, bármibe 
kerüljön." 

VEGYESEK. 
— Prímás ő herczegsége valahányszor gazdaságait meg-

tekinti, azoknak cselédségét vigasztaló szavaival és kegyes 
a jándékokkal szokta megörvendeztetni ; igy a mult napok-
ban is az egyik major béresei közt 120, a másik cselédség 
közt 150 frtot kegyeskedett kiosztani. (E. K.) 

— Azon bizottmánynak, mely az „Egyenlőségi kör-"nek 
a kath. autonómiára vonatkozó petitioja iránt véleményadásra 

volt kiküldve, t ag jává ft. S u j á n s z k y Antal prépost ple-
banus ő nga is meg választatott. Az ülés napján ö nem jelen-
hetvén meg a bizottmányi ülésben, levelet intézett a bizott-
mány egyik tagjához, melyben részint hivatalboli teendők 
általi gátoltatását, részint az okokat tár ja föl, melyeknél fog-
va a kör indítványát helytelennek idő- és czélszerütlennek 
nyilatkoztatja és pedig a mily kendőzetlenül ép oly bátorság-
gal. E magasztos ügyet szerénte nem illő népgyűlés elé hur-
czolni ; nem katholikum a püspökök nélkül abban tervezgetni, 
határozni ; nem is ildomos, miután a püspöki k a r azt komoly 
tanácskozmánynak tevé tárgyává, melyre a világiak is szin-
tén meg fognak hivattatni. — Igen helyesen ; confortamini et 
estote viri ; szükség lesz reá ! 

— Az innsbrucki kath. Casino számára 8 előkelő pol-
gá r 30,000 frton vette meg a Ghedina-féle házat a társulat 
helyiségeül; a casino rövid idő a la t t igen nagy virágzásnak 
indult, magában foglalja az insbrucki férfiak és if júság szí-
nét. — Nálunk ilyesminek sem híre, sem hamva, jobban is 
áll a kath. szellem, mint ott ! 

— Aláírási felszólítás küldetett, hozzánk „Neveléstudo-
mány" czimü könyvre L u b r i c h Ágoston kath. gymn. ta-
nártól Pozsonyban. „E mü, a felszólítás szavai szerént, az 
időnek nagyon n y a k u n k r a nőtt követelménye ; mert az er-
kölcsi és szellemi szanaszág, mondhatnók, bódultság, a neve-
lési téren is aggasztó mérvben garázdálkodik. Már csak nem-
zeti létünk megóvása tekintetéből is sürgős dolog, hogy a 
nevelés keresztény szellemét ostromló bölcseskedők, a pogány 
keresztények stb. téves elveit és irányait az ó- és újkori mű-
veltség első rangú szellemei által gyújtott világnál tisztán 
meglássuk, kellő ér tékökre szállítsuk, s a keresztény szellem 
szerinti nevelést az emberiség boldogabb jövőjének kizáróla-
gos föltételeül tüntessük föl, és igy összes társadalmi viszo-
nya inkra nézve eligazodást eszközölni ügyekezzünk." A mü 
oktober végével kerül ki sajtó alól,,összesen 110—120 finom 
nagy ivre terjedő négy kötetben. Ára az elszállítási költség-
gel együtt 6 frt., mely csak e mű átszolgáhása alkalmával 
fizetendő le. 

— Májushó 8-án Berlinben egy szappanosnak boltja a 
gáz explosioja által szétromboltatott és három ember halva 
maradt , 17-en pedig megsebesültek. Az nap estéjén egy fia-
ta l leányzó jött a májusi ajtatosság alkalmával a templomba 
és könyzápor közt egy szép rózsatőkét tett le a boldogságos 
Szűz oltárára. Kérdeztetvén könyeinek okáról elbeszélé, 
hogy ő ma reggel a szappanos boltba volt küldve, elhaladván 
azonban a templom mellett, betért ide és elmondotta az „Ave 
Máriat"-t ; ezután a bolt felé indult, és már annak közelében 
volt, midőn a borzasztó esemény megtörtént, melynek kétség-
kívül ő is áldozatja leendett, ha a szent Szűz tiszteletére nem 
tér be a templomba elmondandó az „Ave-t." 

— A franczia senatusban napirendre tértek á t a fensőbb 
tanszabadság kérdésének megvitatása elől, és igy megbukott 
a szentügy. Bukunk mindenütt; mindamellett több helyütt 
magunktartása olyan, mintha mindenütt mi győznénk. Sze-
rencsés véralkat! 

Kegyes adakozás. 

Az algiri Ínségeseknek dr. P a d o s János esperes plebanus . 3 f r t . 

M a j s r a : Körülbelül 49 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott P e s t e n 1868. K o c s i Sándor és tá rsa iná l . Halpiacz és a ldunasor sarkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : Magyar- i i t cza 34. sz. I. emelet . 
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T A R T A L O M : A monumentális hittan. — A katholi-

cismus Angolországban. — Nyelvészeti tanulmány. — Egy-

házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A monumentális hittan. 

Ez a strw^*!fni ttani tanulmányok mezején fel-
tűnt ujabb ágnak. Műveltetik ugyan régóta, de 
csak ujabb korban kapta ki apai jussát. A ker. ré-
gészet, már századok óta fárad a régi emlékek össze-
tűzésében, hogy elmegyöző voltukat feltüntesse, 
hanem csak e században hasittatott ki a theologia 
monumentális telke, hol önálló gazdálkodást folytas-
son. A hittani disciplinák közt legmélyebb főhajtás-
sal közeledik hozzá a dogmatika; jt történelem is 
üdvözli, hanem a dogmatika kar jára ölti s nem akar 
többé elválni tőle. Oka a következő. 

Azon vágások közt, melyeket Bossuet a protes-
tantismusra mért, legsujtóbb vala az, midőn felkiál-
tott : változol, igazság nem lehetsz ! Természetünk-
ben fekszik annak bevallása, hogy kik az apostolok-
kalérintkeztek, csak jobban tudhatták az Urunk által 
nekünk hagyott igazságokat, mint azok. kik száza-
dok lepergése után támadtak fel, és saját elméjök 
szitáján keresztül eresztették a tanokat. Csak az 
lehet igaz, mit az első keresztények hittek, tanítottak. 
De honnét bizonyítjuk be, hogy az első hivek hite 
a mienkkel azonos, és igy egyedül igaz ? A jámbor 
hivő ugyan megnyugszik az egyház tanításán, ha-
nem a kételkedőnek be kell bizonyítanunk. Azután 
az apostol is parancsolja, hogy tudjuk okát adni 
hitünknek. 

Hanem a bizonyításnál nehézségekkel jön eló' 
a kételkedő. Az atyák iratai, úgymond, a történe-
lem a papok s szerzetesek kezében voltak, czéljok-
lioz képest idomították ugy a hogy tetszett; hiszen 
módjukban is volt ezen eszközt teljes sikerrel hasz-
nálhatni, miután csak ők tudtak olvasni, ők voltak 
írástudók. 

Bármi képtelen ezen állitás, mégis sokak fejé-

ben vert gyökeret. Mihezképest az érvek egy más 
neméhez kell folyamodni, a kő-dogmatikához. Ezen 
érvelés annál inkább vezethet biztosan, miután olyan 
kőtáblák vizsgáltatnak különféle irányú tudósok 
által, melyekről a kapás ezer éves port törlött le. 
Sokszor azon anyagot vakarja le az iratos kövekről, 
melyet a martyr vére áztatott, miután a régi keresz-
tények, midőn egy folyósot halottakkal megtöltöt-
tek, térnyerés tekintetéből azt az u j üregekből nyert 
homokkal betömték. Itt tehát a csalás, rászedés egy 
lépést sem tehet. *) 

Nem természetes-e már most, hogy a hittanárok 
kiváló vonzalommal viseltetnek a régészet eredményei 
iránt s exaltatioval emlegetik a kődogmatikát. Ezen 
dogmatikus szemponton kivül az általános érdek, 
hintáink belső s egyházi élete körül szintén talált 
kielégítést a theol. monumentálisban. Mert valljon kit 
ne érdekelnének az ősök szokásai ? 

Csodálatos, hogy a protestánsok a theol. monu-
mentális terén velünk egyenlő lépésekben haladnak. 
Habár egyedül tudományos szempontból indulnak 

*) Quo argumentorum pondere cunctis os obstruât ur 
catholicae fidei obtrectatoribus, cum horum monumentorum 
pleraque ad tria priora Ecclesiae secula spectent, ad secula ni-
mirum illa, quae pura imo aurea certatim protestantes vocare 
c o n s v e v e r u n t . ( P e r r o n e : Praelectiones. Edi t io : Migne, P a -
ris. 1861. I I . 1252.) Az ünnepelt szerző" néhány lelkes szóval 
emlékezik a ker . régészet , epigraphia, festészet, éremtan, 
szobrászat ősrégi példányairól. Nagyban méltányolja az em-
lékek apologetikus fontosságát. Suplementum spectari de-
bent librorum inopiae, quos vei vulgare patres tot pressi 
ethnicorum insectationibus, non potuerunt , aut tompus edax 
nobis eripuit. Z a c c a r i a még a mult században kiemelte a 
fel iratok fontosságát a hit tani v i tákban : Deveterum inscrip-
tionum chris t ianarum in rebus theologicis usu. (Migne Theol. 
Cursus. Completus V.) de még sem használ ták oly mértekben, 
mint erre hivatvák ezen emlékek. Per rone azonban megélte 
az örömöt, hogy a régészet ezen ágát, mit eladdig a hagyo-
mány — őrzés egyik eszközének tar tot t , most mint önálló 
hit tani ágat szemlélhesse. E z e k u t á n mindenki belá t ja azon 
határozat nagy horderejét , hogy a pesti növendékpapok régé-
szeti előadásokat hallgassanak. Ezekből fognak válni a mo-
numentális theologia avatott mivelői. z. 

44 
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ki, oly hévvel kutatnak, mint a katholikusok. Ösme-
retes P i p e r berlini tanár ide vágó munkája : „Ein-
leitung in die Monumentale Theologie." Nevezetes a 
porosz k. academia elhározása, hogy Hübner Emilt 
kiküldötte a spanyol ker. emlékek kutatása, ille-
tőleg vázolása végett. Pedig a protestánsok merőben 
a történeti „prius" miatt a tudományos előzetek 
végett, az igazság pházisainak bonczolása tekinteté-
ből búvárkodnak, nekünk pedig az első ker. száza-
dokban le vannak téve liittani kincseink, és igy mily 
sokkal fenségesb érdek ösztönöz tehát minket a mo-
numentális hittan művelésében! 

Annál nagyobb érdem ez a protestánsokra 
nézve, mert ők nem akarnak szakitani a múlttal. 
Amit Schellenberg a multévi (második) Protestanten 
Tag alkalmával mondott, hogy t. i. „vannak tanok, 
melyek a régi confessiok alakjában előadva, a jelen 
ker. gondolkozásnak sérelmei lennének," ezen károm-
lását, mely a dogmák épületét sárral dobálja, utálat-
tal fogadták, s a positiv tanokhoz annál jobban ra-
gaszkodnak. Ok tehát a múlttal szakitani egyálta-
lában nem akarnak. Pedig a mult épen nem igazolja 
tanaikat, ott van a szentek tisztelete, holtakérti imák, 
összes szentségeink néhány érve, s mégis kiváló buz-
galommal , döbbentő tárgyilagossággal Ítélnek az 
emlékekről, mintha csak előfutói lennének amaz 
egyesülésnek, mely a hivő protestánsok s katholiku-
sok közt készül arra nézve, hogy el ne hulljunk, mi-
dőn a hitetlen katholikusok és protestánsok megtá-
madnak, amely élethalál harczra a bujtogatás „en 
pompe riante" űzetik. 

Az a különbség van az egyczélu törekvésben, 
ami a bányász és a geolog-buvár között, kik egy 
emelő gépen ereszkednek az aranybányába, de az 
egyikét, csupán a rétegalakulások, kövületek, föld-
formátiok, szóval a fejlődés egymásutánja érdekli, a 
bányász azonban másért is fárad, kihozza az őskor 
aknáiból az igazság aranyát, a hitágazatok enyész-
hetlen érveit, szóval a kereszténység bizonyitvánvait. 

Nálunk a hullámzat vezetője R o s s i a „Roma 
sotterranea," és az „Inscriptiones" halhatatlan irója. 
Husz év óta fárad, kutat, gyűjti az emlékeket s hal-
mazzal birja a th. monumentális anyagát. Összeköt-
tetésben van az egész világgal, ahol csak az első 
keresztény századokból emlékek maradtak. Búvár -
latai az afrikai partoktól, egész Pannoniaig kiterjed-
nek, mely utolsóról mondja, hogy „non mancano, 
benclié siano rari cliristiani monumenti deli' etá pri-
mitiva" vannak habár kevés ker. emlékek a ker. 

első időszakból. *) Keletről, honnét Ouwarofl gróf a 
crimiai emlékeket irta le, egész Spanyolországig 
uralkodik, hova, név szerint Sarragossába nem rég 
indult az ő intézkedései folytán Garucci jezsuita, ki 
ne csak leirja, hanem fényképezze is az emlékeket. 
Ha a régészeti kutatások oly hévvel vezettetnek 
mint most, természetesen a kormányok dicséretes 
buzgalmu gyámolitásával, néhány év múlva létre 
jön Rossi hőn óhajtott müve, az Orbis christianus 
monumentális, melynek egyik részét fogja 'tenni a 
katakombákról irt óriási müve, melynek most máso-
dik folio-kötetét várjuk sajtó alól. 

Igen érdekes tünemény, hogy, mikor az olasz 
kormány dühös rendeletet ad ki az egyház üldözé-
sére, nyomban utána következik, hogy a tudomány 
terjesztése, illetőleg régészeti búvárlatok végett, te-
kintélyes összegeket tűz ki , s a búvárlatok ered-
ménye rendesen egyes hitágazatok érveinek szapo-
rítása. Ha az igazság, a méltány nem indít, megteszi 
a tudomány, mert ennek még van nimbusa ; hanem 
fönséges dolog, hogy a tudomány is a keresztény-
ségnek szolgál! 

A monumentális hittan kiterjed mindenre, ami 
kőben, érez-, üveg-, agyag-, és festékben megmaradt 
a régi korból, s a legtávolábbi hullámgyürükben 
érinti a ker. dogmát. Ebből kitűnik, hogy nem csak 
a katakombákra szoritkozik, habár mivel ott folyt 
az első keresztények élete, emlékei leginkább 
onnét kerülnek elő, hanem magában foglalja a 

*) Roma sot terranea christ iana. Deserit ta ed illustrata 
dal G. B. de Rossi. Roma 1864. 1. Fol . 81. lap. Sok színezett 
ábrával , sírok rajzaival , és a Cal is tkatakomba emeleteket 
jelző térképével. A munka a pápának I X . P i u s n a k van 
a jánlva , ki nem csak a katakombai ása tásokra roppant pénzt 
ad ki, hanem az idevágó m u n k á k a t is, temérdek áldozattal 
nyomat ja . Ez okon öt Rossi méltán „Második Damasusnak" 
nevezi, mint k i szintén díszítette a martyrok sírjait , eloquens 
s i r i ra tokat vésetvén han t ja ikra . A második m u n k a latin 
Inscriptiones Christ iauae Urbis Romae, septimo saeculo anti-
quiores. Edidit Joan . Bapt. de Rossi Romanus. Vol. I. fol. 
Romae ex officina Pontificia ab anno 1857. ad 1861.619. lap. 
I t t 1370. ker. fölirat tárgyal ta t ik azok közül, melyeknek 
korát meghatározni lehet. A föliratok legtöbbnyire fascimilé-
ben közöltetnek, az ér tékezésekben a régészek véleményét 
előre bocsátja, s u t ánuk ő mondja ki közönségesen biztos íté-
letét. Azért mondjuk biztosnak, mert nem csak nem czáfolták 
meg kimondásait az utóbbi ásatások, hanem gyanitásai, sej-
telmei közönségesen teljesednek. Rossi a ker. régészek közt 
első tekintély, a profán archeologiaban is keresni kell párját . 
Ugy hallom „Roma sotteranea" czimü munkájából a magyar 
akadémia is rendelt el ismertető kivonatot egyik előkelő 
régész tagja által. 
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„subdialis" földfeletti emlékek egész összegét. Ezek 
folytán a „Romai Katakombák" czimti magyar 
munka, mely e napokban jelent meg, mint a th. mo-
numentális előfutára, előleges adaga, csak egyik, 
habár legfontosabb részét teszi. Bizonyos, hogy az 
üldözések alatt is Romában legélénkebben nyilatko-
zott a kereszténység, forrt a hitélet, de a naponkint 
fokozott mértékben található afrikai emlékek, arról 
tesznek tanúságot, hogy ott a kereszt jelét nyilváno-
san is használták, amit Romában ki nem vihettek ; 
nyilván való tehát, hogy szabadabban nyilatkozott a 
hitélet. Az oltári szentségre nézve a legünnepeltebb 
kőérvet 1839. Autunban találták, Francziaországban, 
hol bizonyos Pectorius, körülbelül 250 évben az 
oltári szentségről a mai kath. egyház hitét hirdeté, 
de más hitágazatokról, a szentek segélyülhivása, és 
a halottakérti imáról is tesz tanúságot. Tér- és időre 
nézve ekképen egyaránt azonosnak tűnik fel a ke-
resztény igazság, mely a kath. egyháznak örizetére 
adatott. A m. hittannak tehát ki kell terjednie az 
egész világra, ahol csak hangzott Krisztus neve az 
első századokban. 

A theologia ezen uj ágának keletkezése, jobban 
mondva szerves egészszé kögtilése is bizonyítja, 
hogy a hittan élő disciplina, mert nemcsak az érvek 
u j és uj rügyeit hozza évenkint elő, hanem uj lom-
bozatot. terebélyes ágakat is hajt, melyek át is ala-
kitják a fa küllemét. Nem csak a természettan szüli 
az u j tanágakat, mit életrevalósága kétségkívüli jelé-
nek mondanak, és szerintünk helyesen is, ugyanez 
történik a theologia mezején. 

Furcsa, hogy ezt védelmeznünk kell ; de ha 
minduntalan holtnak, vagy legalább álló, lia nem is 
poshadt viznek mondják a hittant, mely sem hala-
dást, sem nagyszerűt többé felmutatni nem képes, 
kellett élete felöl tanúskodnunk. Tettleg meg van-
nak czáfolva tehát ellenzőink, mert ami a köves 
mozdulatlanság képéül állíttatott föl, u j tudomány-
ágat ereszt. 

Ami természetes is, mint minden ami él, bizo-
nyos tekintetben változik is, csakhogy a kifejlés vál-
tozása legyen ez, nem pedig a dislocatio, elcserélés, 
helyettesítés változása. Vagy, hogy a felvett hason-
latnál maradjak, csírázzék a fa, virágozzék, hozzon 
gyümölcsöt, ez a kifejlés, mely némi változással jár, 
mert tavaszonta mérges zöld szine van, aztán vi-
rágja megfehériti, utoljára pirlik rajta a gyümölcs. 
Változott, de mindig ugyanaz maradt. I g y változik 
a kath. hittan. IIa azonban az almafa helyén bodza-
fát találnánk, ez már nem kifejlés, hanem elcserélés, 

hamisitás lenne. E tekintetben már mozdulatlan a 
hittan, mert az igazság pálmáit nem engedi kitépni, 
hogy helyökön a tévely bozótja terjeszkedjék. Egy-
házunk már lirini sz. Vincze idejében amint az elsőt 
felkarolta, mert életének öntudatában volt, ugy kár-
hoztatta az utóbbit. Sőt sz. Pál idejében is, ki csak 
a profán újításokat kárhoztatta, mire sz. Hilár meg-
jegyzi : „Novitates vocum sed profanas devitare 
jubet apostolus, tu cur pias excludis? (Adv. Const, 
n. 16.) Tehát az apostolok ideje óta élő tudomány a 
hittan. Azóta már ép azért, mert féltékenyen őrzi a 
lényeget, szorgalmasan változtatja az alakot, mindig 
a tudomány, a szellemek méltányos igényei szerint. 

A régészet mezején már jó ideje próbálgatja 
szárnyait az „emlékköves hittan" mig elvégre szabad 
röptének helyességéről meggyőzvén ápolóit, saját 
szárnyára kelt, és már kopogtat az egyetemek, pap-
növeldék tantermein bebocsátásért esedezve. 

Zádori. 

A cathoiicissiius Augoiországban, 
az 1851- és 1868-ki május hóban. 

1851-i május havában az angol képviselők háza a 
czimekröli bili fölött vitatkozott , mely szintén lelketlen tör-
vény volt a kathol ikusokra nézve. 0 szentsége IX. P ius 
pápa 1850-i sept. 29-röl ke l t „Univorsalis Ecclesiae" kez-
detű apostoli i ratával visszaállította Angolországban a ka th . 
hierarchiát. E z e n tény ellen, mely egymaga elegendő volna 
a halhatatlan pápa dicsőségét örökíteni, k ike l t legelőször is 
a sajtó, azu tán a kormány, és lord Russel oly törvényt j a v a -
solt, mely 1) semmisnek és törvénytelennek nyilvánítana 
minden, bármilynemű apostoli iratot, brevét, levelet; 2) 100 
font sterl ingnyi büntetést szabna arra , k i merészkednék va-
lamely egyházi ezimet elfogadni, akár Angolországban, a k á r 
I rhonban; 3) kivétetnék mégis ezen törvény alól a skót 
prot. püspöki egyház. 

Ezen bili maj . 20-án olvastatott első és másodízben, s 
az első czikkely tiz nap után véglegesen helybenhagyatott a 
képviselők által 244 szavazattal 62 ellenében. Ez t követve 
elfogadtatott a többi czikkely is, és véglegesen eldöntetett; 
aug. 7-én pedig a királyné h á r o m biztosa is megjelent a kam-
rában, és ki lőn hirdetve a bill a szokásos a lakban ezen szó-
lásmóddal : A királyné a k a r j a . 

Ta lá lkoz tak balga és duzzogó emberek, k ik semmikép 
sem helyeselték a pápa ezen eljárását, eszélytelenségről vá-
dolták, hogy Angolországban visszaállította a kath. hierar-
chiát, és több lap azt híresztelte, hogy a pápa m á r megbánta 
ezen tettét, és szeretne módot találni annak visszavonására. 
Ily állításokat Wiseman teljesen hamisaknak nyilvánított a 
katholikusok egy ik gyűlésében : „A kath. hierarchia vissza-
állítása Angolországban, mondá a bibornok, a romaiak által 
ugy tekintetett , mint ihletésnek eredménye annál , ki által 
a Szentlélek kormányozza az egyházat ; a szentatya és az 
egész szent collegium ezen e l járás következményeit a lélek 
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azon nyugalmával, biztosságával várják, mely a hiven telje-
sített kötelem meggyőződéséből szokott származni. 

Ekkép beszélt és szólt Angolországban Gladstone, be-
szélt és irt már jóval előbb Olaszországban is lord Aberde-
enhez intézett levelében a nápolyi király ellen. Azóta 17 
esztendő folyt le, és egy másik bili nagy za j t ütött London-
ban, de már nem a kath. egyház, hanem inkább az angol 
egyház ellen, melynek eltörlését ugyanazon Gladstone indít-
ványozta ; és május 18-án Gladstonenak ezen inditványa a 
képviselők házától elfogadtatott. 

Az áldott Szűz az 1868-i majusban meg akarta ju ta l -
mazni I X . Piusuak 1851-i majusban tü r t szenvedéseket. A 
ki figyelemmel kiséri, mi ma történik, már észrevehet néme-
lyeket azon üdvös eredmények közöl, melyeket a szentatya 
és a bíbornoki collegium a hierarchiának angolországbani 
visszaállításától reménylett, várt teljes lelki nyugalommal, 
biztossággal. Nem mintha az angol egyház ellenei valami 
rokonszenvvel viseltetnének a katholicismus iránt ; hanem az 
U r eszközül használja őket az angolok közötti providentialis 
terveinek kivitelére. 

Midőn 1850-i September hóban IX . Pius kinevezte az 
angolországi püspököket, Manning tudor még anglikánus 
volt. De 1851-i april 6-án lemondott az eretnekségről, és ma 
westminsteri érsek. Senki sem remélhette, hogy az anglica-
nismus Feneionja, mint Manningot nevezni szokták, közvet-
len utódja lesz Wiseman bibornoknak ; sem azt, hogy Glad-
stone az angiikan egyháznak Ir landbani megszüntetését 
a jánlandja , sem pedig, hogy Russell, a czimekrőli bilinek 
szerzője, sajtó ut ján hasonló indítványt teend. Az isteni 
gondviselés működése oly csudálatosan nyilatkozik Angol-
országban, hogy alaposan nézhetünk elébe vigaszteljes ese-
ményeknek és csudálatra méltó dolgoknak. 1-k. 

Nyelvészeti tannlmánv 
— Wiseman után. — 

II . 

Ismételve figyelmeztetjük az olvasót értekezésünk azon 
főpontjaira, melyeket eddig, ugy hiszszük — eléggé kifej tet-
tünk s melyek ezek : a nyelvek összevető tanulmánya bizo-
nyos hasonlóságot állapított meg több nyelv közt, melyek 
eddig semmi rokonságot nem mutatat tak ; széles csoportokra, 
vagyis családokra osztá azokat , oly módon, hogy a roppant 
földrészeken szétszórt nemzetek és csoportozatok nem más-
kép tűnnek föl e tanulmány világánál, mint egy és ugyanazon 
n é p ; az ezutáni fürkészetek folytonosan kisebbítik az egy-
mástól független nyelvek számát, szélesbitik a roppant tar-
tományok határait, mindig kisebb és kisebb számban tünte t ik 
föl az ős törzseket, hogy igy nyomára jőjenek, amennyire 
lehet, azon nyelveknek, melyekről föl lehet tennünk, misze-
rint első nyelvei voltak az ősvilág kis számú lakóinak. 

Most már azon nagy horderejű kérdés lép előtérbe : 
valljon lehetne-e valami hasonlóságot fölfedezni a különböző 
nyelvcsaládok közt, hogy igy következtetni lehessen egykori 
összeköttetésökre, melylyel ma nem birnak ; más szavakkal , 
hogy láthassuk, miszerint egy közös törzstől származnak 
valamennyien. Azonban a fürkészetek, melyek e kényes és 
fontos pontra irányulnak, oly szorosan összekötvék e tudo-

mány jelenlegi állapotával s a vele foglalkozó iskolákkal, hogy 
szükségkép félbe kell szakitanunk értekezésünk rendes me-
netét, hogy a bölcsészeti népra jz jelen állapotát vizsgálhas-
suk, — ha mégis félbeszakításnak lehet nevezni azt, ami első 
tervünk r a j zának egyik lényegét képezi. . . 

K o r u n k fő néprajzirói két osztályba sorozhatok : egyik 
a nyelvek rokonságát az egyes szavakban keresi, másik a 
nyelv tanokban; következéskép modoruk szótári és nyelvtani 
egybevetésnek mondható. Az első modor követőinek kitünőb-
jei főleg francziák, angolok és oroszok és ezek : Klaproth, 
Balbi, Remusat Abel, Whi te r , Vans Kennedy, Goulianoíf, ifj. 
Adelung és Merian. A németek közöl talán még Hammert és 
Schlegel Frigyest lehetne ezek közé sorozni.1) A másik osz-
tály nagyobb részt Némethonra szorítkozik s jelesebb tagja i 
Schlegel W . A. és báró Humboldt W. Az első e kemény vád-
dal illeti a szótári egybevetök elveit : „Virí docti in eo prae-
cipue peccare mihi videntur, quod ad similitudinem nonnulla-
rum dictionum qualecumque animum advertant , diversitatem 
rationis grammaticae et universae indolis plane non curent. 
In origine linguarum ignota exploranda ante omnia requiri 
debet ratio grammatica. Haec enim a majoribus ad posteros 
propagatur ; separari au tem a lingua, cui ingenita est, noquit, 
aut seorsum populis ita tradi, ut verba linguae vernaculae 
retineant, formulas loquendi peregrinas recipiant."2) I t t , mi-
ként l á t juk , két állítás van : a nyelvtan lényeges eleme vala-
mely nyelvnek ; és : u j nyelvtant magában nem lehet vala-
mely népre erőszakolni, de hogyha a nyelv alakját elfogadja, 
ugy el kell fogadnia anyagát is. — Körvonalozván igy a két 
iskola elvét, most már előadom azon reflexiókat s következ-
tetéseket, melyekre e tanulmány által jutottam. Reményiem, 
hogy ezek a két iskolát közelebb hozzák egymáshoz. 

Először is azt látom, hogv a szerzők, midőn valamely 
nyelvet az ősi forma meghatározásának szempontjából kez-
dének elemezni, gyakran tévedtek. Igen illetékes irók müvein 
vörös vonalként húzódik á t azon hiedelem, hogy a nyelvek 
bizonyos önkifejlesztő és öntökélyesbitő erőt rejtenek ma-
gukban. Murray pl. említést tesz azon időről, midőn a szavak 
alkot tat tak, a névmások föltaláltattak s föltételezi, miszerint 
minden nyelv egytagú szavakból képződött. De ime egy példa, 
mely ta lán világosabban kifejezi gondolatomat. Ha a szemitaí 
nyelveket, különösen a zsidót elemezzük, könnyen azt mond-
hat juk egész igeragozási rendszerekről, hogy nem egyebek, 
mint a névmásoknak tiszta hozzáadásai az ige legelemibb 
a lakjához s szavaikban könnyen rájöhetünk, az egytagú 
gyökök nyomaira, a ké t t aguak helyett, melyeket ma föltün-
tetnek. É s igy egy egyszerű nyelvre bukkanunk, mely szer-
kezetében tökéletesen hasonlit a klímáihoz. Bizonyára, ha ezt 
a nyelvcsalád jelenlegi állapotával összevetjük, akkén t kell 
vélekednünk, hogy egyszerűbb vagy ősi állapot az, melyből 
a jelenlegi állapot a századok fokozatos fejlődéseivel képződött, 
amint sok tudós valóban igy is vélekedett.3) Azonban e véle-

' ) Az elv, melyet ezen irók követnek, körülbelül Klaproth ez eu 
észrevételére vonható össze. „A szavak a nyelv anyaga ; az alakot a 
nyelvtan a d j a nekik." 

2) Indische Bibliothek. 1. k. 1822. 
3) Az okszerűség, melyen ez elmélet nyugszik, oly vi lágos min-

den nyelvismerö előtt, hogy szinte az a csoda : mért nem köve t te azt 
a tudósok legnagyobb része ? L . Adelung Mithridates-ét. 1. k. 



ményt — melyet őszintén szólva, ezelőtt magam is oszték — 
most mégis megtámadom , mert napja inkig több évezredi 
észlelés sem volt képes csak egyetlen példát is fölmutatni a r ra 
nézve, hogy valamely nyelv önkénytesen, magától fejlődött-
Bármily régi korba odázzunk is bizonyos nyelvet, mégis tö-
kéletesnek ta lálandjuk azt lényegi és jel legi (caractéristique) 
tulajdonságaira nézve ; csinosbulhat, gazdagodhat ik , változa-
tosbbá lehet constructioiban, de elkülönitő sajátságai, vitális 
lényege és lelke, úgyszólván, mindig ugyanazok maradnak. 
Változásnak csak annyiban van helye, hogy az u j nyelv phoe-
nixként kél ki az ó hamvaiból, mi ha megtör tént — pl. az 
olasz és latin nyelvnél — a többi átváltozás miként je el vau 
fátyolozva ; a nyelv fejlődik, mint a selyembogár és burkol t 
t i tokban megy át a hernyóbáb ál lapotába; nem lá t juk többé, 
mig csak ki nem búj ik, néha dúsabb, néha szebb minőségben 
— de mindig ugyanazon lényegben. Es igy el kell ismernünk, 
hogy már ős állapotában birt mindazon részekkel és szer-
vekkel melyek egy napon a jelen alakot és életet adták meg 
neki.4) 

A két nyelv, melyeket emliték (nem tekin tve mást, mint 
a lényeget) ép oly tökéletes, mint a legújabb Írókban. . . Tes-
sék összevetni Dantét Guidóval. . . De mi több : az angol és 
angolszász nyelv is igy van. Chaucer (angol) oly tökéletes 
szervezetet és összhangzatot lelt nyelvében, hogy Worsdworth 
(angolszász iró) sem kívánhatot t volna jobbat sa já t nyelvére 
nézve. Szintily összhangzat van Mózes iratai és a Genesisbe 
kebelezett legrégibb töredékek közt, amennyiben a nyelv 
szerkezete tökéletes s daczára világos fogyatkozásainak, lát-
szólag képtelen ar ra , hogy tovább tökéletesedjék. Azó-egyp-
tomi — amint az a legrégibb hieroglyphekböl kivehető, Lep-
sius bizonyítása szerint, 3000 év u tán is ugyanaz a kopt-tal. 
Hasonló észleletekre lehetne jutni a legrégibb és legú jabb latin 
és görög irók közt is. . . 

É s valóban elvül mondhat juk ki, hogy nyelv-hibáinak 
érzetében s közönséges körülmények közt egy most élő nem-
zet sem fog soha u j nyelvtökélyesbülési csirát fölmutatni. Ha 
máskép áll a dolog, akkor hát a khinai nyelv, mely annyira 
szegény nyelvtani mondatokban, hogy a s iketnémák által 
használtatni szokott gondolatformák pontos másolata gyanánt 
tűnik föl — mért nem birt soha odáig fejlődni, hogy megvolna 
benne az, mit a beszéd érthetőségének sine qua non-jául te-
k in tünk V Mért nem birtak a szemitai nyelvek — miután több 
évezred óta szomszédosak más nyelvcsaládokkal — soha szert 
tenni egy jelen időre vagy összetett és föltételes időkre és 
módokra, melyek hiánya oly zavar t tá teszi beszédjüket s ira-
ta ikat Mért nem tudtak az azt beszélő nemzetek néhány u j 
kötszót föltalálni, hogy könnyitet tek volna a nehézségen, 
melynek a vau (és) szócska a beszéd részeinek minden lehető 
viszonya közt alá van ve tve? — Az egyedüli nyelv, mely 
változtatdPt kisérlett meg, az abyssinai, nem hozott egyebet 

4 ) Igy a latinnyelv könnyed tanulmányozása á l ta l is találhatók 
szavak a hanyat lás korszakában, melyek ma tisztán olaszok, mint : pen-
sare, vagy a genitivusi d e elüljáró, melyek sz. Gergely irataiban kö-
zönségesekké vál tak. Kétségkívül ily a lakban használ ta t tak a régiektől 
is. A síroszlopok vastag fe l i ra ta iban x holyett két ss-t használtak, m i n t . 
b i s s i t v i x i t helyett ; magam is tudok egy sírkövet, melyen ez ige 
olasz gyanánt fordul elő, csak azon különséggel, hogy a v. h. b. van : 
b i s s e . 

létre, mint egy betű abc-ét, mely kevésbbé természetes, z a v a r t 
bonyolult s csak számtalan tévedésnek szolgál létokul. H a 
természetes önkifejlesztö erővel bírnának a nyelvek, ugy bi-
zonyára nyomait lelhetnek annak e például felhozottakban 
— annyi század óta. De távol ettől, gyakran épen azt l á t j uk , 
hogy valamely nyelv az ö előidőiben a legtökéletesb. 

(Folyt .) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
B U D A , maj . 26-án. Az „Ungarische Lloyd" m á j u s 

24-én 128-ik számában egy protestáns lelkész, folyó hgj 23-
ról egy Budán történt vegyes-házassági esotről teszen emlí-
tést. — A cz ikk elég higgadtsággal van irva, de nem elég 
hiven az esetet illetőleg. — Reversalis követeléséről itt szó 
se lehet, miután egvházilag és politikailag divó törvényes el-
járás, hogy a kath . férjtől származott mindkét nemen levő 
gyermekek az a tya vallásában neveltetnek. Ha pedig előbbi 
.tilos v iszonyból=ágyasságból szülött gyermekek lé teznek, 
ezek a következendő házasság által törvényesittetvén — h a 
a 6-ik évkort el nem érték, szinte a törvényes katholikus 
a tya vallásában neveltetnek. (Lásd Int imatum Regium dd to 
14-én. Augusti 1838-i nro. 26823.) 

A midőn tehát e törvényes szabály megtartása v a g y 
megszegése forog fön, és az illetők részéről a lelkész inga-
dozást s határozatlanságot vesz észre, ugy hiszem, hogy ok-
szerüleg j á r el, ha az egybekelésre nézve szükséges megfon-
tolás és tökéletes elhatározás tekintetéből a házasulandókra 
nézve némi halasztási időt vesz igénybe, hogy minden e lha-
markodásnak és ebből eredhető későbbi kellemetlenségeknek, 
különösen a gyermekek nevelését illetőleg, elejét vegye. A 
felhozott 48-i törvényekrei hivatkozás, ugy vélem, nem á l l j a 
ki a próbát. E z e k az egyházat a maga hiveire való intézke-
déseiben, a szentségek kiszolgáltatása tekintetében, a n n á l 
kevesbbé akadályozzák, miután azok, minden hitfelekezetü 
egyházakra nézve egyenlő szabadságot rendelnek. 

Mennyi panaszokat hal lunk egy némely ujságiróktól 
a miatt, hogy magyar férfiak idegen származású nőkkel h á -
zasságuk által elnemzetietlenitették a családokat. Hát a 
religio dolgában nem áll-e i nkább a vegyes hitű összokelé-
sek általi hitközömbösités, elreligiotlanitás ? mi re pedig semmi 
józan eszű lelkész közre nem munká lha t az által, hogy bár -
mely porosz avagy porosz-siléziai protestáns fényképészek-
kel vagy idegen nevelésű bevándorlott protestáns nökkeli 
élethosszantai házasságoknál némi óvatossággal nem jár el. 

De vegyük az esetet, ugy a mint van, valljon oly igen 
nagy mér tékben megsértetik e gyengédsége olyannak, a ki, 
alig kevéssel előbb idegen országból bevándorlott , hogy kü l -
földön született s neveltetett prot . leányának fér je t kerítsen, 
háza szentélyét tilos viszonyra a fiatal kath. férfinak évekre 
megnyit ja . 

Különben az illetőket misem akadályozta , hogy annak 
idejében, midőn egymást megismerték, törvényesen egybe 
is kelhet tek légyen. Csak ne szépitsük a dolgot ott, hol az 
demoralisatiot burjáuoz, még kevésbbé szükség azt ha jáná l 
fogva előtérbe hurczolni holmi türelmetlenség tanúbizonysá-
gául, vagy éppen a civil-házasság szükségessége indokolá-



sául. Nem türelmetlen tehát a kath. lelkész akkor, midőn a 
vegyesházasságoknál ovatosan komoly megfontolást a j án l 
híveinek, megkímélendő őket, a könyelmüleg szőtt házassá-
gokból származható, s tapasztalás után álli thatni, származni 
szokott kellemetlenségektől, leginkább a gyermekek neve-
lését tekintve. Ingadozó kedélyüekre nézve pedig, mi az 
érintett esetben is feltűnt, egyátalában nem tanácsos az el-
l iamarkodás ott, hol a házasság szentségileg kiszolgáltatván 
nem máról holnapra, hanem holtomig és holtáig köttetik. 

!'. Raphael Horváth, 
Buda sz. Erzsébetről nevezett pleb. Administrator:!. 

L O N D O N , maj. 10-én. Hat hóval ezelőtt egy kis f r an -
czia betegápoló intézet nyittatott meg Londonban, és Miasz-
szonyunk védelmébe a jánl ta tot t . Feksz ik az u j franczia tem-
plomnak átellenében. Edd ig a francziahoni betegeknek angol 
kórodákban kellett fölvételért könyörögni, hol a nyelv, a 
vallás, a bánásmód különböző volta szomorú eredményeket 
muta to t t fel ; most sa já t kórodájukban találnak elhelyezést, 
f ranczia orvosokat, és az irgalmas nén ikék szeretetteljes gon-
dozását. 

E z utóbbiak számra már tizen v a n n a k . Lankada t l an 
fáradozásaiknak sikerült leáuytanodájuk és árvaházuk szá-
mára is tágasabb, egészségesebb helyiségeket szerezni. A 
keresztény iskolatestvérek, és az általok vezetendő tanoda 
osztályainak befogadására szánt épület is készen áll. Szük-
ségünk volna azonban egy kis költségre, hogy három test-
vért behelyezzünk, és egy pár hónapon á t kezdetben tart-
hassunk. Az u j franczia templom már majdnem egészen el-
készült , fölavatása május havában még m e g fog történhetni. 
Mindannyian bámulják szép arányait, oszlopait, boltozatát, 
a franczia Ízlést. H iányzanak azonban m é g az ol tárképek, 
és egy szép kereszt-ut. 

Nem igaz-e tehát — mond páter F a u r e az intézetek 
vezetője fölhívásában — hogy van okunk vigasztalásra, és 
hálaadásra. De szabad-e elhallgatnunk ba junka t azok előtt, 
k ik képesek és aka rnak segiteni bennünket ? Számítot tunk 
ígéretekre, melyek nem teljesíttettek, és épen az utolsó perez -
ben hiányzik az összeg, az anyag és a munkások fizetésére. 
Felfüggeszteni a munká t most nem volna tanácsos, és azért 
kényszerülünk az adósság nehéz te rhé t vállainkra venni. 
Mit reményihetünk a londoni szegény sorsú francziáktól 
vagy a protestánsoktól ? Oh ! ha lehetséges volna személye-
sen szólani ezen ügyünk érdekében, nem tagadnák meg 
tőlünk filléreikot. Adja tok Istennek, és Miasszonyunknak, 
k ik adhattok. Adományok hálával fogadta tnak Londonban 
F a u r e Káro ly atyánál : ,Leicester square. ' 

B E R L I N , maj. 6-án. Hosszú idő óta a némethoni pro-
testantismusban belszakadások észlelhetők, melyek h a b á r a 
nagy közönség figyelmét kikerülik is néha, mégis oly ter-
mészetűek, hogy ellenök hiában küzd a hivatalos fegyelem. 
A némethoni protestantismus még i n k á b b mondható állam-
intézménynek, mint az anglicanismus. Az állam kénye-kedve 
szerént változtat szervezetén, és szabályozza tetszése szerént. 
A pásztorok így valóságos ál lamhivatalnokok, kik castszel-

lem és miniszteri rendszabályozás folytán alkalmazkodnak) 
hogy legalább az egység látszata mentessék meg. 

A hivők, és a rationalisták közötti szakadás igy, ha-
bár meg is van, nem lesz feltűnővé. Figyelemre méltó dolog, 
hogy a hivő pásztorok száma 20 — 30 év óta növekedőben 
van, mig a hitetleneké apad . Azonban az utóbbiak egészen 
radicál isokká lettek, és a sajtó segélyével követőik szapo-
rodnak. 

Poroszország a hivő protestantismusnak — hogy igy 
szóljak — élén áll Németországban 1840 óta IV-ik Fr igyes 
Vilmos iparkodása folytán, ki egész életén át az első refor-
mátorok tanainak diadalra ju t ta tásában fáradozott . 

E z e n idő óta a hivő pásztorok uralkodnak a porosz 
államegyházban. Igy van ez Hannoverában és Wür temberg-
ben is. 

Há la a kormány segélyének a fegyelem, legalább kül-
sőleg, jól megőriztetik, és r i tka dolog, hogy valamely ratio-
nalista lelkész nyíltan mer je hirdetni tanai t . Azért n a g y is a 
botrány, ha valamely pásztor megfeledkezik e tekintetben. 
Három éve körülbelől, hogy jelezve volt Rhode pásztor ügye, 
ki J ézus istenségét t agad ta beigtattatási ünnepélye alkal-
mával Berlinben, és ki az egyházi hatóság tiltakozása elle-
nére kegyúr i védelem fo ly tán megtartotta állását. 

Hason eset adta elő magát ugyancsak Berlinben leg-
újabban. Az úgynevezett Fr idr ich-Werder i kerületi zsinat 
megbízta egyik tagját L i sko nevü pásztort, tegyen jelentést 
Berlin valláserkölcsi állapotáról. Ezen jelentésben Lisko ur 
kijelenté, hogy ő nem hisz a természetfölöttiben, és reményét 
fejezé ki , hogy a tudománynak a népbeni terjedése folytán 
az erényesség is növekedni fog. Az elnök Koelner ur tilta-
kozott ez ellen, ugy nyilatkozván, hogy L. ur privát véle-
ményét a zsinat tagjai nem osztják, k ik hiven az első protes-
tánsok érzelmeihez hisznek csodákban, jóslatokban, és az 
ima hathatós voltában. L i sko k inyomat ta erre jelentését, és 
azt plebániabelieinek kiosztá. Koelner a lapokban tétette 
közzé tiltakozását, és L i sko plébániájának egyháztanácsát 
megrót ta azért , hogy L . u r beszédét a tomplom költségén 
kinyomatni merészelte. Ez ismét Koelner ur illetékességét 
vonta kétségbe, és vi tat ta , hogy L . u r tanai nem ellenkez-
nek a bibliával. A dolog ebben maradt , és nem is lehet más-
ként, nem levén csalhatatlan tantekintély, mely eldöntse a 
kérdést . 

Az 1866-diki h a d j á r a t alkalmával a lapok fölemliték 
a porosz hadsereg dicséretes magatar tásá t vallási szempont-
ból is. A diaconissák is j ó szolgálatokat tőnek azon alkalom-
mal, minek folytán határozat tá lőn intézményük új jászerve-
zése, és hatáskörük kibövitése. 

Eszerént a „Betl iania" czimü berlini intézet hivatva 
leend diaconissák képzésére, kik be tegek ápolásával, árva 
házak, és javítóintézetek vezetésével leendnek m ^ b i z v a , és 
k ik re fogházak is fognak bizatni. A legfőbb egyházi tanács 
(Oberkirchenrath) a főigazgatás tisztét viendi, de az intézet 
közvet len igazgatása a k i rá ly által nevezendő 4 férfiú és 3 
hölgyből alakítandó t anács ra bizatik, kikhez j á r u l n a k a fő-
nöknő, a ház lelkésze és a főorvos. 

Protestáns özvegyek és ha j adonok , k ik egészséges 
tes ta lkat ta l és jó hírrel birnak, 36 évnél nem idősbek, és 18 
évnél nem fiatalabbak, igényt ta r tha tnak a fölvételre. Az 
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első évben ujouczi minőségben (Probepflegerin) saját öltö-
nyeiket viselik, csak szállást, és élelmezést nyernek, és tet-
szésük szerént visszaléphetnek. Második évben (Probeschwe-
stern) rendi öltönyt kapnak , és a harmadik év vége felé, 
vagy később a megáldatás szertartása után lesznek diáconis-
sákká. Ezen minőségben engedelmességgel t a r toznak a sza-
bályok és a főnökné iránt, a keresztény szeretet összes szol-
gálataira vonatkozólag. Visszaléphetnek azonban ekkor is, 
de ebbeli szándékok kijelentése u tán még egy évig szolgálni 
tar toznak. A beteg vagy elaggott diaconissák az intézet 
költségén ápoltatnak. Az ujonczok nevelésére a főnökné egy 
testvért jelöl ki. (Probemoisterin) A „Bethania" nevü kóroda 
mindenféle betegeket fölvesz, kivévén az őrülteket , gyógyít-
hatlanokat, himlő- és bujakórosakat . Aki 2-500 tallért ado-
mányoz, az intézetben folyton rendelkezhetik egy ágyról. 
Látnivaló, hogy ezen protestáns szerzet, vagy inkább con-
gregátio némi másolata hasonczélu kath. intézményeknek. 

Azok, k ik alapították és igazgat ják az emiitett intéze-
tet,számra mintegy 1700, valamint azok,kik Koelner példájára 
a reformátorok régi tanaihoz ragaszkodást tanús í tanak , épen 
azok, k ik a köz tük és a katholikusok közötti differencziák 
föltüntetésében leginkább buzgólkodnak. 

V a n n a k protestánsaink között , k ik imádkoznak a hol-
takért , és a porosz ál lamegyház halotti napot (Todtentag) is 
rendelt, de azért a tisztitóhely létezését mégis t agad ják . Ezen 
ellenmondás feltűnő csak azoknál lehet, kik nem szokták meg 
protestáns testvéreinknek e midennapi ellenmondásait, és kö-
vetkezetlenségeiket a hit dolgában. 

Mi nem csinálunk magunknak illusiokat, a hivő protes-
tantismusnak közeledésére nézve egyházunkhoz. Van ugyan 
itt ott egy két megtérés ezen az oldalon is, de ugyanannyi , 
ha több nem a rationalismus részéről is. 

Ta lá l ta tnak az úgynevezet t hivő orthodox protestánsok 
között is olyanok, k ik méltányosak i rányunkban és egyhá-
zunk múl t j ának is igazságot szolgáltatnak, s óha j t j ák az egy-
értelműséget, de csak a hitetlenek a rationalisták elleni harcz-
ban, küzdelemben. 

A pietisták közöt tük mindenütt ugy viselik magokat , 
mint a k ik sokat adnak arra , hogy egyházunk nyilt ellenségei 
gyanánt tűnjenek fel. Igy a hires Mariott, a studtgardti diaco-
nissák alapitója minden alkalmat fölhasznál egyházunk iránti 
gyűlöletének nyilvánítására. Igy tesz társa Fl iedner is, ki az 
egészen kathol ikus városban Kaiserswerthben alapitá meg 
intézetét azt hi vén, hogy evvel vérig fogja boszantani a lelkes 
katholikusokat, de csalatkozott, vállalata csak a r r a szolgált, 
hogy megerősítse hitükben, és a protestantismusra csábitan; 
eddig még senkit sem tudott . 

IRODALOM. 
„De Phia la cruenta indicio facti pro Christo martyri i ," 

disquisitio Archangeli S c o n a m i g 1 i o, presbyteri 
Romani ac Sacra rum reliquiarum custodis. 

Paris . v. I. 

Az egyházi tudományosságnak igen szép záloga e 
könyv, tárgya pedig különösen régészeti szempontból egyikét 
képezi a martyromság bebizonyítása körül előforduló érdekes 
kérdéseknek ; becsét emeli, a műnek f ranczia ismertetője 

szerént, hogy az egyház nyelvén van írva, mely nálunk, úgy -
mond, e lvan hanyagolva és me lynek dicsőségét igen könnyen 
átengedtük Olasz-, Angol- s Németországnak ; mit tekintve 
kétszeresen kel l üdvözölnünk a bátor kiadót, k i t nem riasz-
tott vissza a közöt tünk már oly annyira ismeretlen nyelven 
irt muukának nyilvánításától a lehető veszteségnek veszélye 
sem. Ezen könyvre nézve hiányzik minden tüntetés, dicsé-
rete, előleges hirdetése nem hangzik vissza mindenfelől, mint 
máskor napja inkban szokás, sőt még a szerző neve sem bír 
valami különös vonzerővel, mert hisz az eddig ismeretlen volt 
és ez az első mü, mely tőle megjelenik. E s mégis a szerző 
azt akar ta , hogy müve Francziaországban j e l en jék meg, t a -
lált is kiadót számolót arra, hogy iy mü jó fogadtatásban fog 
részesülni Mabillon, Marténe és Achery honában ; mit a m ü 
valóban meg is érdemel, mer t mesterileg van kezelve a nem 
csekély horderejű tárgy, a la t inság szép, a vita nyugodt, mér-
tékét tartó, az érvelés meggyőző. A szent e rek lyék őre, A r -
changelo Sconamiglio romai áldozár, bevezet bennünket a c a -
tacombák szentélyébe, a mar ty rok cubicula-iba, a loculus-ok-
hoz, melyekben az égi Jeruzsálem lakóinak földi maradvá-
nyai nyugosznak. 

A kérdés akörül forog, lia valljon a romai egyház nem 
csalatkozott-e. midőn a martyromság biztos jeléül tar tandó-
nak mondá az üvegedényt, mely megaludt vértől piroslott, 
és melyet az első három században a fossor-ok a mész vagy 
a sirok nyílásának más záradékába illesztettek A 16-ik szá-
zad végén, midőn Bosio fölfedezései a tudós vi lágnak figyel-
mét e tárgyra terelték, először vettetett föl ezen kérdés ; a leg-
tudósabb egyének foglalkoztak ennek megvizsgálásával, és 
el is döntetett a kérdés IX . Kelemen pápa a la t t 1668-i april 
10-én kelt határozat ta l : „Cum de notis disceptaretur, ex qui-
bus verae sanctorum mar ty rum reliquiae a falsis et dubiis dig-
nosci possint, San c ta Congregatio (Reliquiarum et indulgeii-
tiarum) censuit pálmáin et vas illorum sanguine tinctum p r o 
signis certissimis habenda esse." (De phiala cruenta praef.) 
A föléledt régészetnek legújabb vizsgálatai nagy tevékeny-
séggel foglalkoznak e kérdéssel. IX . Pius pápa megújí totta, 
és megerősítette az 1668-i ha tá roza to t ; Arcbangelo könyve : 
pedig nem egyéb, mint történelmi, hittani ési tészeti igazolása 
a pápai ha tá roza tnak . 

Egy névtelen belgái 1855-ben tett közzé egy latin ér-
tekezést ezen czim alatt : „ D e Phialis rubricatis ," melynek 
következtetései, ha el volnának fogadhatók, alapjában fölfor-
gatnák a romai hagyományt és azt bizonyítanák, hogy a ca-
tacombai sirokból kiásott és üvegedénynyel je lzet t maradvá-
nyoknak tisztelete nevetséges babona, melynek eredete tudat-
lanság, megörökitve a gondat lanság által, és mely r e á n k 
származott a fossoroktól, még pedig önérdekű hagyomány 
folytán. Ezen nézetnek egyszerű fölemlitése is elegendő a v i ta 
kérdése horderejének mérlegelésére, valamint méltánylására 
a jogos aggodalmaknak, melyeket az a világ minden részé-
ben kelthetne a hivők között. Sokan a tudósok közül F r a n -
cziaországban szintúgy, mint az angoloknál és németeknél a 
névtelen belgától kölcsönözték fő érveiket. Midőn pedig meg-
jelent a szentszék határozata, ez igen fölületesen tárgyal-
tatott az ítészek á l ta l , söt. többen mély bölcseséget, tudo-
mányt véltek tanúsítani az által , ha egyszerűen elvetik és 
pedig a történet s régészet nevében, az oly határozatot , me ly 
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különben a történelem és archaeologia adataival teljesen 
megegyez. 

Oly kérdésnek eldöntésében, mely a kereszténység ösz-
szes eredetére vonatkozik, nem elég csak könyveket ismerni, 
hanem szükségesek emlékek is.Megfoghatlan előttünk minden-
kor oly angol, franczia német vagy bármily tudósoknak proe-
tensioja, kik soha sem voltak Romában, és mégis jogosul tak-
nak hiszik magokat a priori elvetni a romai hagyományokat 
és véleményt mondani oly emlékek fölött, melyeket soha 
sem vizsgáltak meg ; oly tényekről, melyeket a helyszinén 
«oha sem tanulmányoztak. 

A névtelen belga nem riadt vissza itészetének felelős-
ségi terhétől sőt véleményét a túlzó merénykedés oly saját-
lagos jellegével tálalta föl, mely a pápai cselekedetek irányá-
ban, fájdalom, jelenleg épen nem ritkaság. A bátorságnak ily 
nemétől óvakodhatnék mindaz, kiben csak egy kis tisztelet 
létezik a földöni legnagyobb majestas gyönge volta i rán t ; 
alávalóság minden oldalról megrohanni oly megszentelt hatal-
mat, mely minden anyagi erőtől megfosztatott ! Legyen egyéb-
iránt bármi az oka, bizonyos, hogy korunknak általános han-
gulata : meghunyászkodni a hatalom előtt, a gyöngéket pedig 
bántalmazni. Az anonymus összezavarja vitájában a vérrel 
jelzett edényeket (phiala cruenta) a többi agyag vagy üveg 
szerekkel, melyek a vér semmi nyomát sem viselik magukon, 
hanem Bosio szerént, vagy szentelt vizet, vagy az eucharisti-
cus bort t a r t a lmaz ták ; sőt azt állítja a névtelen; hogy mind-
azon sir, hol ily edények találtattak, az ereklyék Congrega-
tiója által martyrok s í r jának tartatott, és az ott talált marad-
ványok kiásat tak, hogy köztiszteletre tétetnének ki. E z oly 
tévedés, melytől igen könnyen megkimélhette volna magát a 
belga tudós, ha fáradságot vett volna magának, mint Archan-
gelo mondja, Romába menni, és ott megfigyelni a catacom-
bák fölügyeletével megbízott választmány eljárását. Valóban 
ki hihetné, hogy a mar tyrok sírjára letett különféle edények 
megkülönböztetése végett a figyelmeztetést Brüsselből kellett 
volna bevárni 1866-ig ? Bosio, Boldetti, Aringhi, Cancellieri, 
Marini, nem említve Mabillont, Leibniczot s másokat, már ki-
jelelték a catacombai régészetnek minden korszakait. IX. 
Kelemennek XIV. Benedek és IX. Pius által megerősitett 
határozata elég tüzetesen megalapítja az eljárást, midőn egye-
dül a véres edényt (phiala cruenta) és nem az eucharisticus 
bortól vörnyeges edényt (phiala rubrisata) mondja a marty-
romság kétségtelen jelének. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— G i r k György pécsi püspök ö nmga a Baja váro-

sában létesítendő leánytanoda emelésére 400 frtot méltózta-
tott adományozni. 

— Mühlfeld, a bécsi parlament tagja , a vallási törvény-
javaslat szerzője és előharczosa, elhunyván ép azon nap te-
mettetett el, melyen a vallás- és iskolaügyre vonatkozó tör-
vények kihirdettettek. Mühlfeld váratlanul mult ki, a pap és 

orvos későn érkeztek. Azelőtt a templomot szorgalmasan 
lá togat ta ; ezen körülmény és az, hogy a senki által nem 
sejtett halál rögtön következett be, inditá az egyházi hatósá-
got tőle meg nem vonni az egyházi temetkezést, ámbár parla-
menti egyház-ellenes működése igen kétessé tevé hithüségét. 

— A házasságra, iskola- és interconfessionalis viszo-
nyokra vonatkozó törvények ő fölsége által máj. 25-én sanc-
tionáltattak, és 27-én hivatalosan kihirdettet tek. Mint már 
jógérvényeseket közölni fogjuk. 

— Megjelent: „Katholicismus, Protestantismus és Hi-
tetlenség." Altalános fölhívás a kath. hit- ésegyházhozi visza-
térésre. I r ta W e n i n g e r X. F. északamerikai küldér. Ma-
gyaritá a veszprémi növendék papság Pázmány köre. A buzgó 
magyarí tók a munka megjelenésének késéséből fölmerült kel-
lemetlenséget a nyomdának kérik fölróni. 

— Igen diszes kiadásban jelent meg a „Mise-ének" a 
nemzeti zenede zászló szentelési ünnepélyére 1868-i febr. 16. 
Ir ta T á r k á n y i Béla ; zenéjét szerzette Engeszer Mátyás, 
a n. zenede énektanára. A r a 60 kr. Iskolák számára 50 száz-
tólival. Egyes szólam 5 k r . Szakértők dicséretesen nyilatkoz-
nak a műről. 

— Egy kis röpirat küldetett be hozzánk ily czim ala t t : 
„Hetvenhét kérdés a polgári házasságról." A jó magyar nép 
számára. Feltette egy honpolgár. Eger 1868. Rövid velős 
kérdések, melyek mind já r t kimeritö feleletet foglalnak ma-
gukban. Az igazság njinden becsületes erőt fölhasznál ősi 
védelmére ; de mit ér, ha elnyomói hatalmasbak az érette 
küzdőknél ? Azonban szükséges az igazságról bizonyságot 
tenni. 

— A versaillesi püspök, msgr Mabille imént tette le 
nagy ünnepélyességgel alapkövét a plebánia-templomnak 
Rambouilletben, melyhez a franczia császár 100,000, a cul-
tusminister 100,000, a városi municipiuni pedig 200,000 
f rankkal járult. 

— Anconában, mely 25,000 lakost számit, van 30 sza-
badkőmivesi páholy és 35 oly ház, minőket egészségi szem-
pontból most már szükségeseknek tart a haladás. 

— Durfort , besangoni érsek, Soleure-ben halt meg, 
számkivetési helyén, hová hitében való szilárdságáért űzetett 
1789-ben. Teteme ott maradt e mai napig az ottani káptalan 
fölügyelete alatt. Mathieu bibornok és utódja már régtől 
fogva vágyott a tiszteletre méltó hamvakat a megyébe visz-
szahozni; minden akadá ly legyőzése után végre sikerült 
kegyeletes óhajtását valósitani. A tetem május 13-án tétetett 
le a székesegyházi sírboltba az érsek tisztkedése mellett sok 
püspök és ajtatoskodó jelenlétében. 

— A „Liberté"-nek egy romai levelezője legkönnyeb-
ben és legsikeresebben ekkép véli megoldandónak a romai 
kérdést : A pápa a pápaságot tegye át Amerikába ; itt levén 
legyen republicanus ; ily módon a „non praevalebunt" tel-
jesen érvényesitve leend, a cesarismus le lesz verve, az ola-
szok pedig kijátszva, mert a pápaság kisikamlanék kezük-
ből s többé nem gondolhatnának megbuktatására. Ezen bölcs 
tanácsadó hasonló ahhoz, kiről Pet rarca tesz említést. Ez 
tudnillik beszéli, hogy egyik avignoni pápa panaszkodott a 
romaiak eljárása ellen. Barátjainak egyike a romaiak meg-
büntetésére nézve legalkalmasb eszközül ajánlá neki, hogy 
a pápaságot venné el Romától és tenné át Cahors-ba. A pápa 
nevetett és mondá : azt gondoltam, ön okos ember ; és ime 
most azt ajánlja, hogy én és utódaim cahorsi püspökök le-
gyünk, mer t az bizonyos, hogy ki Romában fogna székelni, 
az lenne a pápa ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor éa társainál. Ha lp iacz és aldunasor sa rkán 9. sz. 
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T A R T A L O M : Miért ütnek a vallás elleni iratok annyi 
zajt ? — Magyarország prímása ö herczegségének válaszai a 
kath. autonomia kérdésében. — Nyelvészeti tanulmány. — 
A vallási egyenetlenség az egyesült Olaszországban. —Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Miért ütnek a vaH^^eüjiiii iratok 
annyi zaj tT" 

Ha egy halmaz szabadszellemü munkát figye-
lemmel és részrehajlatlanul. elolvastunk s azok cse-
kély becséről meggyőződtünk, azt hinnők, hogy 
vallás elleni irat figyelmet sem kelthet; de a tapasz-
lás az ellenkezőről tanúskodik. Vallás elleni irat, 
bár mily nyomorult legyen is az, soha vagy csak 
nagyon ritkán marad azon homályban, melyben el-
temetve kellene maradnia. Ennek oka mindenesetre 
az emberi szív természeti ellenszegülése a szigorú 
erény ellen, melyet tőlünk a kinyilatkoztatás köve-
tel. De ez még sem egyedüli, s még egyéb okokat 
lehet elősorolni, melyek a szabadszellemű iratok lő-
rének emelésére épen annyit közreműködnek. Ezek: 
az újdonság színezete, a vakmerőség látszatja és ha-
sonló iratok ritkasága.*) 

Az emberi ész — mely nem mindenkor oly 
büszke, hogy" ezen dologban ne engedne uralkodni 
magán és önként s több mint alázatos rabszolgává 
ne váljék — csak a vallást érdeklő véleméuyek kö-
rül kiván határ és megszoritás nélküli szabadságot. 
Innen van, hogy az újdonság látszatja, ha a vallás 
ellen van irányozva, annyi hatalmat gyakorol fölöt-
tünk. — Minden más dologban a véleménynek 
többnek kell lennie, mint csak újnak, ha tetszést 
akar aratni. Idővel elévül, legyen bármily rendki-
vüli, s ha hamis, tekintélyét nem sokára elveszti és 
feledékenységbe megy- át. Hozassék ismét elő, adas-
sék neki egészen uj köntöfe, még is csak kopott marad 
az 5 s ebben az emberi ész becsvágyóbb, semhogy 

*) Ezen utóbbi ok napjainkban igen csökkent. 
Szerk. 

egynél többször megcsalatná magát. Csak abban, 
mi a vallásé, felejti becsvágyát és jogait. Ugyan-
azon ellenvetések, hasonló kételyek s vádak mindig 
ujak reá nézve s szokatlanok. Hányszor nem voltak 
már megczáfolva s megszégyenítve, ismételtetve s 
még sem meggyaláztatva. Már maga a nyelv változa-
tossága is elegendő arra, hogy azoknak az újdonság 
szinezetét megtartsa. Valamely franczia vagy német 
szabadszellemü ir valamit a vallás ellen, ez ú j ; vala-
mely magyar szabadszellemű ugyanazt mondja s 
talán nem is oly szépen és ékesen, mint amaz, de 
azért ez is új. Ha ez nem tanúskodik eszünk kicsiny-
ségéről, nem tudom, mi alázná meg büszkeségünket. 

Igaz, a csalás sokféle alakot öltött már magára, 
de azért mégis csak csalás maradt. Ez által igyekez-
teÏA. v a l l á s e l l e n s é g e i i g a z s á g t a l a n ügyüké i ) f u l v v á s t 

föntartani, hogy ugyanazon kételyeket és ellenveté-
seket az emberi természet különfélesége szerint kü-
lönféleképén megváltoztatni iparkodtak. Némelyek 
oly csalást kivánnak, melynek mélytudományú kül-
seje, mély gondolkozás- és tudományosság színezete 
vagyon, mely mindent alapjában kutatni látszik. S 
azért oly metaphysicus és mathematicus szinezetü 
némely vallás elleni irónak munkája. — Mások a 
csalást nevető s gúnyoló arczczal szeretik, mely vi-
rágokkal és koszorúkkal hintse be a sikamlós utat, 
melyen haladni kivánnak. Innen származnak a gú-
nyolódások a sz. irásra, vétkes élezek feltalálása 
s a képletek, melyekbe ellenvetéseiket talány gya-
nánt burkolják, hogy azokat oldaljegyzetekben s 
külön kulcsban fejtegethessék. Valljon a kinyilatkoz-
tatás védői mutathatnak-e fel oly jeles könyveket ? ! 
Azokat, kik a vallást pajkos élczczel nevetségessé 
akarják tenni, Moloch papjaival lehet összehasonlít an i, 
kik azon kegyetleuségöknek, melylyel a kis ártat-
lan gyermekeket föláldozták, vad zenével s kurjon-
gatásokkal vig külsőt iparkodtak kölcsönözni. — Is-
mét mások szenteskedő csalást szeretnek, mely nekik 
erényt és jámborságot látszik hirdetni és mégis a ki-
nyilatkoztatás iránti engedelem alól fölszabadítja. 
Vallásos, jámbor szabad szellemű, az valami, mi még-
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is csak új és ritka ! Ha a jámborságot a szabad szellemtől 
megtanulhatni, mire valók a kinyilatkoztatás tani-
tói ? Valljon többet kivánnak-e ezek ? 

A merészség látszatja is, melylyel vallásellenes 
iratok birnak, elég ok arra, hogy nagy benyomást 
tegyenek azokra, kik vagy belsőleg már elégedetle-
nek a vallással, de elégedetlenségöket külsőleg nem 
merik még mutatni ; vagy kiknek a vallásról szilárd 
s biztos meggyőződésök nincsen. A merészség min-
dig bizonyos tiszteletet viv ki magának, ha mindjárt 
vétkes is és még büntetést is érdemelne. Oly tanok 
ellen merészen sikra szállani, melyek mellett az 
igazság annyi sok és alapos érvei bizonyitólag szól-
nak, az emberi büszkeség kedves látványa. Ebben 
t. i. bizonyos szellemi nagyságot vél láthatni, melyet 
a vallás iránti engedelmességben, alázatosságban 
nem fedezhet föl. A kinyilatkoztatás iránti engedel-
mességgel, megadással, bizonyos félelem is látszik 
összekötve lenni ; a szabad szellem azonban mintha 
semmitől sem félne. Képzelődésünkben mindenkor 
az nagyobb, ki semmitől sem retteg. De nagyon 
csalódunk, ha csak közelebbről észleljük a vallás 
ellenségeinek merészségét. Valljon a lázitó érdemel-e 
annyi tiszteletet, mennyit fejedelmének hü alattva-
lója? Könnyen hivő és hitetlen között nincs máskü-
lönbség, mint hogy az utóbbinak esztelenkedései talán 
nagyobb rendetlenségre mutatnak a testben, mint 
előbbinek gyöngesége és tehetetlensége. Epen oly 
nevetséges volna a vallás elleneinek merészségét 
rendkivüli lélekerőnek tartani, a mily nevetséges 
volna, valamely őrültnek természeti erejét csodálni. 

Azonban ezen hamis tisztelet az, mely a vallás 
elleneit vállalataikban buzditja s egyszersmind ira-
taik általános megvetését gátolja. Legtöbb ember 
oly vallásnak, mely általános volna, nem szegülne 
ellen, még ha hamis volna sem. De ha ezt mások 
teszik, azt bátorságnak tekintik, és ezen bátortala-
nok avval akarják azokat megközeliteni, hogy cso-
dálni s helyeslésökkel jutalmazni tudják. 

Mi a vallás elleneit s ezek iratait még veszélye-
sebbekké teszi, mint a milyenek már amúgy is, az 
igazság védelmére vállalkoznak. Ezer oly vallásta-
lan irat nem okozna annyi föltűnést, és örökké tartó 
megérdemelt sötétségben maradna eltemetve, ha 
vagy épen nem, vagy legalább nem oly gyakran 
czáfoltatnék meg. Mily nyomorult, hogy példát hoz-
zak fel, azon állitás, hogy az ember gép, s hányan 
nem találkoztak már, kik azt czáfolatra mégis érde-
mesnek tartották ! Sok deista még csak azért lesz 
merész, mert bátornak s merésznek tartatik. S Faló-

ban ezen iratok szerzői nem mindenkor azok, kiknél 
bátorságot találhatni. Ugyan hányan vannak, kiknél 
egész merészségük egyedül csak az éhség ! Ha me-
részségük nem fizettetnék meg az aljas nyervágy 
által, talán minden tudatlanságuk mellett mégis vol-
nának oly bátrak s imának a vallás mellett, ha csak 
tudnák , hogy evvel is épen annyit nyerhetnének. 
Elismert igazság, hogy a szabadelvűek bajos körül-
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ményekben a legpulyább teremtmények. Ok nem 
azon rendkivüli emberek, a milyeneknek maguknak 
látszanak, és azért még nem válnak ki a nagy tö-
megből, mert nem ismerik el azon vallást, mely 
annyira bebizonyodott már ; sőt inkább a legnagyobb 
tömeghez tartják magukat. — Igaz, hogy több nyil-
vános védője van a vallásnak, mint nyilvános ellen-
sége. Ez azonban nem onnan származik, mintha 
annyi bátorság s merészség kivántatnék igazságának 
tagadására és e tagadásnak néhány kétkedés- és látsza-
tos okkal való igazolására; hanem ez az emberek 
természetes röstségében alapszik. A szabad szelle-
műek sok gonoszat és aljastszámitanak társaságukban, 
kik épen oly bátrak lennének mint ők, hacsak hitet-
lenségük mellett a kényelmet, a nyugalmat nem sze-
retnék annyira; nem minden szabadszellemű akar 
egyszersmind iró is lenni. 

De lehetünk oly bőkezűek s elismerhetjük me-
részségük dicsőségét, oly dicsőséget, mely után soha 
okos ember nem vágyódik. Annyit tanulunk törté-
netükből, hogy véleményeik s ellenvetéseik merész-
sége időről időre meghűlt. Elődeiknek sokkal na-
gyobb törekvéseik voltak. Ok minden vallást meg-
akartak dönteni és az egy Istenbe való hitet a 
világból kiirtani. Ezen vakmerők mellett a mostani 
hitetlenek merészségök daczára gyermekek gyanánt 
tűnnek el. Az atheistak átváltoztak deistákká. A hi-
tetlenség csellel iparkodott a merészség hiányát pó-
tolni. Ugy látszott, mintha a természeti vallás becsü-
letét védelmezni akarta volna a kinyilatkoztatott 
ellen, állítván hogy amaz elégséges, ez pedig hamis 
és alaptalan. Elhitette magával, hogy a kinyilatkoz-
tatás megdöntetését idővel a természeti vallás meg-
dőlése is követencli. Midőn el kellett csüggednie, 
hogy ily megtámadás által még győzelmet arathatna ; 
mert minden ellenvetés és kétely mind a hit törté-
nete, mind az erre alapit ott tanok ellen megmásithat-
lanul megczáfoltattak: más oldalra fordult,a ker. vallás 
mint legyőzlietlen erősség mellett elvonult, és megtá-
madta a zsidó vallást és az első törvényhozó tekin-
télyét. A szabadszelleműek talán belátják, hogy ezen 
oldalon sem vihetnek ki semmit s a fölötti mérgök-
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lien maguk ellen fordítják a fegyvereket s nem akar-
ják már leiköket, eszöket, akaratukat elismerni. Ha-
sonlók ö'k azokhoz, kik saját kardjukba esnek, miu-
tán ellenségüket nem bírták legyőzni. Ez kicsinyben 
a hitetlenség története napjainkban. Nem mutatja-e 
világosan, hogy a vallás ellenei idővel elcsüggednek 
s bátortalanok lesznek? 

Homályban és távolban sokszor veszélyesebbnek 
látszik az ellenség, mint a milyen valóban, ha nap-
pal s közelről szemléljük. Ez sorsa a legtöbb vallás-
elleni iratnak is. Ritkák ezek és sokat kell költeni, 
mig az ember végre megszerezheti. Ezen ritkaság-
bizonyítéka lehetne rosz tartalmuknak ; azonban, kik 
ezen munkákat szenvedélyük iránti szeretetből föl-
keresik, sem fáradságukat, sem költségeiket nem 
akarják egészen megliiusulva látni. Saját szemeik-
ben nem akarnának esztelenséggel vádoltatni, nem 
akarnák elhitetni magukkal, hogy hasztalan remél-
tek valami nagyszerűt, és hogy nyomorult ellenve-
téseket fontos okok gyanánt fizettek volna. Összesze-
dik minden eszöket, hogy azokban mégis valami 
értékeset, kitűnőt fedezhessenek föl. Mily könnyen 
csalatkozik az ember, ha csalatni akar ! 

A hitetlen iratok ritkasága közönségesen az 
elöljáróság tilalmából származik, miután alapos okai 
vannak azokat eltiltani. Mert ha nem is oly alapo-
sak vagy szépek ez iratok, hogy elfogulatlan kedélyre 
hatnának, mégis elég veszélyesek ; a tudatlan s köny-
nyelmtí pórnépet félrevezethetik és igy a közjót ve-
szélyeztethetik. Alapos megczáfolás nem mindenkor 
elégséges, hogy e károknak eleje vétessék; mert 
egészen hasztalan, ha nem olvastatik. Hatósági elnyo-
mása ilyféle iratoknak a legrövidebb és legbiztosabb 
eszköz, melylyel az ebből származható köz-bajt elhá-
rithatni. Nem akarom állítani, hogy az elöljáróság-
hoz illik minden ellen, mi a közbátorság és — béke 
oszlopait megingathatná, igazságos haragot tanusit-
ni ; csak azt akarom mondani, hogy ez esetben nem 
vádolhatjuk joggal a hatóságot a lelkisméreti sza-
badság fölötti zsarnokságról. Tűzzel vassal nem 
ellenezheti, hogy valaki ne hibázzon ; de azt követel-
heti alattvalóitól, hogy tévelyeiket ne terjeszszék 
tovább s másokat, kik még eddig jó uton vannak, 
erről ne tántorítsák el. — De nagyobb bajt elhárít-
ván, az elüljáróság nem kerülhet ki kisebbet. Elfe-
ledjük vagy eltagadjuk igazi szándékát ilyetén eltil-
tásoknál s azt gondoljuk, hogy azért tiltotta volna 
el ezen vallás elleni iratokat, mert nem képes azokat 
megczáfolni. S ezt jó alkalomnak véljük mysticus 
arczot ölthetni a vallás iránt; a papság rosz lelkis-

méretéről valamit a fülekbe súgni; az elüljáróság 
együgyüsége miatt, mely a papságnak vakon hódol-
ván a nemes gondolkodási szabadságot megtiltja, 
vállat vonitani ; oly tekintélyt adni magunknak, 
mintha a ker. vallás ellen bizony sok megczáfolliat-
lan ellenvetést lehetne fölhozni, hacsak szabad lenne 
beszélni s nem kellene mindjárt üldözéstől félni. Mi-
nél r i tkább tehát valamely szabadszellemű irata, s 
minél nagyobb a sötétség, melyben ez lappang ; annál 
veszélyesebb azokra nézve, kik a veszélyt szeretik. 
De azért még semmi sem nyeri az alaposság előnyét, 
mert r i tka; valamint az éjjeli árnyék sem lesz önálló, 
habár néha bátrak is megijednek tőle. 

(Cramer J . A. után.) lványi J. 

Magyaroszág prímása 
ő h e r c z e g s é g é n e k v á l a s z a i a k a t h o l i k u s a u-

t o n o m i a k é r d é s é b e n . 

I. 
Méltóságos gróf N i c z k y Lajos, es. kir . kamarás urnák, mint 

a sopronmegyei ka th . népnevelési egylet elnökének. 
Lógmándon, Sopronmegyében. 

Méltóságos gróf elnök ur ! Különösen tisztelt uram ! 
Azon vallásos hűség s üdvös tevékeny részvét, mely minden 
hazai megyék közt dicső példaadással legelsőben Sopronme-
gye buzgó katholikus népe közt, lelkes vezetők sikerdus 
munkássága folytán, a katholikus népnevelési egylet megin-
dításában, de egyszersmind hazánkban a kath. egyház autonó-
miájának s függetlenségének megszerzésére s védelmezésére 
czélzó komoly törekvésben is nyilvánult , engemet annál mé-
lyebben s örvendetesebben meghatott , minél bensőbb és bol-
dogitóbb volt szivemnek ama főpásztori viszony, mely enge-
met Is ten kedvezéséből Sopronmegye katholikus híveihez 
oly sokáig fűzött. 

E kegyeletes viszony felejthetetlen emlékezetének kí-
séretében vettem méltóságodnak nagybecsű sorait, melyek-
kel nekem a sopronmegyei katholikus népnevelési gyűlésnek 
f é. j a n u á r 24-ről szóló jegyzökönyvét megküldeni, egyszers-
mind azon bizodalommal megtisztelni méltóztatik, miszerint 
e gyűlésnek ugyanazon ügyre vonatkozólag oda mellékelt, 
s a m. kir . Cultusministeriumhoz intézett feliratát s illetőleg 
jelentését tudomásul venném, s az illető helyre pártolólag el-
jut tatnám. 

E n n e k kapcsában sietek méltóságodat az i ránt meg-
nyugtatni, hogy va lamin t e soproni gyűlés az ország összes 
katholikusai közt méltó elismerésre s viszhangra talált, ugy 
velem együt t örömmel üdvözölte az egész püspöki ka r azon 
r.agy horderejű vallásos önérzet és buzgalom ébredését, mely-
rek egyetemessége és solidaritása nélkülözhetlen ar ra , hogy 
a kath. egyház hazánkban, az alkotmányos közszabadság vé-
céimé s apostoli k i r á lyunk ö Felségének legfőbb védnöksége 
alatt, azon önállást és függetlenséget, mely azt a törvények-
ről fogva is megilleti, s mely szent hivatásának teljesítésére, 
s vallás-erkölcsi és cul turai jótékony missiojának végrehaj tá-

45* 



356 »•*— 

sára szükséges, sérelmes igyekezetek s tévelygő eszmék ellen 
ne csak megőrizni, de tar tósan biztositani is képes legyen. 

S azon meggyőződésben v a g y o k , hogy hazánkban a 
kath . egyház törvényszerű igényei netán felmerülő támadá-
sokkal annál biztosabban és sikeresebben fognak szembeszáll-
hatni, minthogy a vallásszabadság és j og helyes fogalma ná-
lunk a keresztény felekezeti viszonyok régi törvényes ren-
dezése folytán már gyakor la tban is megtestesült, s minthogy 
a kath . egyház autonómiájának az 1848-iki 20. t. cz. folytán 
határozottabban kifejtendő formájára nézve, az egyház vál-
tozhatlan szerkezete mellett komoly nehézségek az ugyan-
azon czélért lelkesülő klérus és világi hivek közt nem merül-
hetnek fel. 

S a kérdésnek ezen oldala emeli főleg a hivek buzgó 
sorakozását oly jelentőségűvé és sürgőssé, s ez kölcsönöz leg-
nagyobb fontosságot a sopronmegyei h ivek lelkes fellépésé-
nek is. 

Midőn tehát a vallásos munkálkodás ezen eredménydus 
terén méltóságodnak szerencsét k ívánva s vezető és buzdító 
munka tá r sa inak meleg elismerésemet kijelentve, a zsenge 
egyesület minden t ag j a i r a főpásztori áldásomat legjobb szív-
ből adnám, egyszersmind van szerencsém értesíteni, miszerint 
a vallásügyi minister ő nagyméltóságához intézett feliratot 
kézhez ju t ta t tam. Megkülönböztetett hazafiúi benső tisztelet-
tel maradván 

Méltóságodnak. 
Esztergom, aprilhó 30-án 1868. 

a lázatos szolgája 
S IMOR JÁNOS, s. k 

eszterg. érsek. 
I I . 

Méltóságos hallerkeői gróf H a l i e r Sándor u rnák , m i n t a 
nagyváradi kath . egyházi hivek ér tekezlete olnökének. 

Nagyváradon. 

Méltóságos gróf, értekezleti elnök ur ! Lehetet len anya-
szentegyházunk jövőjén hazánkban kételkedni , midőn a hit-
élet és vallásos buzgalom oly lélekemelő példáit l á t j u k fel-
merülni, melyeknek egyikét a nagyváradi megye buzgó kath. 
híveinek legközelebbi gyülekezete nyú j to t t a . 

N e m kevesebb örömmel mint ügyérdeklet tséggel vettem 
ennélfogva méltóságodnak azon nagybecsű elnöki sorait, me-
lyekben ama gyűlés eredményét s óhajtásait velem közölni 
méltóztatot t , s melyek u j a b b örvendetes bizonyságát szolgál-
t a t j á k annak , hogy hazánkban a ka th . egyház autonómiájá-
n a k lényege és fő sa rka la t j a felett a ka th . egyház világi ét 
egyházi tag ja i közt vélemény-különbség nem létezik. 

A kitűzött czél ugyanis nem egyéb, mint hazánkban a 
ka th . egyház ősi törvényes jogait, szabadságát és független-
ségét, az 1848. 20. t. cz. 2. §-nak tiszteletben tar tása, és fel-
séges u r u n k k i rá lyunk ösi apostoli praerogat iváinak sértet-
lensége mellett minden i rányban biztositani. 

A feladat tehát, melynek szerencsés megoldása előttünk 
fekszik, az autonómia gyakor la tának azon ildomos formáját 
és szervezetét keresni, mely az egyháznak nemcsak valláser-
kölcsi emelkedése, s a nemzeti culturát és nemesedést támo-
gató társadalmi befolyása, de testvéri belbékéje biztositékát 
is nyújtsa, s melynek szerkezete, összhangzásban az egyház 
vál tozhatat lan szellemével és institutióival, képes legyen az 

egyház világi híveinek is azon méltányos befolyást megsze-
rezni s oly módon biztositani, mely azok üdvös érdekeltsé-
gének megfelel, moly magasztos önérzetüket és jog tuda t juka t 
emeli és jutalmazza, mely a tehetségnek s vallási indulatnak 
kellő cselekvési té r t nyúj t , s mely végre a szerkezet egy-
szerűségénél s öszliangzásánál fogva a felelős ügyvitelt meg 
nem zavarhat ja . 

A püspöki k a r mindezen szempontokat már ezelőtt is 
kellő méltánylásba vette s e kérdés megoldásának legczél-
szerübb módja fe le t t komolyan s behatólag tanácskozva, nem 
r a j t a múlik, hogy az egyház világi tagjai t anácsának befo-
lyása mellett, az autonómiára vonatkozólag, megállapodás és 
egyetértés jöhessen létre oly javaslatban, melyet ő Felsége 
legfelsőbb szine elé terjeszteni lehessen a végett , hogy annak 
alapján az autonom egyházi gyűlések mielőbb rendszeresen 
megtar ta thassanak. 

Méltóságod és a nagyvárad i kath. hivek bizalmának 
viszonzásául el nem mulaszthattam méltóságodat s általa a 
nagyérdemű lelkes gyülekezetet ezek iránt azon édes meg-
győződésben értesíteni, hogy a méltatlan és jogta lan ostrom, 
mely napja inkban a kath. egyház s minden keresztény érzü-
let ellen intéztetik, csak fokozni s erősebben megszilárdítani 
fog ja azon vallásos buzgalmat és hűséget, azon lelkesültséget 
és jogérzetet , mely a világi hiveket a clerussal a közös leg-
d rágább kincs, az egyház és vallásszabadság védelmére, s az 
egyház jogainak biztosítására egyesíti. 

Fogadja méltóságod elnöktársával, s az összes hívekkel 
e magasztos törekvéshez áldásomat, ki is nagyrabecsül t indu-
lat iba ajánlott ki tűnő tisztelettel maradok 

Méltóságodnak 
Budán május 19. 1868. 

alázatos szolgája 
SIMOR J Á N O S , s. k. 

eszterg. érsek. 

Nyelvészeti tannlmány 
— Wiseman után . — 

I I . 
(Folvt . ) 

Valamely nyelvnek második állapotáról beszélni, vagyis 
föltenni, hogy a nyelvtani kifejlődésre alkalmas pont eléréséig 
századokat igényelt , annyit tesz, mint a tapaszta la t ellen 
handabandázni. A nyelvek nem magról, vagy csemetéről nő-
nek , hanem a természet titkos eljárásánál fogva egy élő ön-
tőmintába vet tetnek, honnét egész szép arányaikban kerülnek 
ki ; ezen élő öntőminta az emberi szellem, mely a külső viszo-
nyok és körü lmények által különfélekép alakul , változik. Itt. 
még sajnálkoznom kell ügyetlenségünk fölött, mely a külön-
féle tudományok irányzatai- és viszonyainak hirtelen fölfogá-
sában nyűgöz bennünke t ; mert ha századok k íván ta t t ak meg 
a r ra , hogy valamely nyelv azon állapotba jusson, melyben 
először föltűnt, más kutatások odamutatnak, hogy e századok 
soha sem léteztek ; és igy kénytelenek v a g y u n k beismerni 
bizonyos teremtő hatalmat, bizonyos folyton vezérlő befolyást, 
mely amaz egyedüli lökést megadta, melyet a természet csak 
több század m ü v e által létesített — s csak a Genesis oldá 
meg a problémát. 

Igy hát meg tagad juk a nyelvektől az önkifejtő hatai-
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mat, mely egyszersmind közönséges körülmények közt — a 
nyelv tan szerkezetét is képes volna megváltoztatni ; mi e 
szerkezetet nem ugy tekint jük, mint pusztán a nyelv külalak-
já t , de mint annak leglényegesb elemét. Vizsgáljuk meg most 
mennyire van Schlegelnek igaza, midőn azt állitja, bogy a 
nyelvtani szerkezet sohasem változhatik. Szabadjon kimonda-
nom, hogy valamely nyelv, az egyes befolyások erélyes ha-
tálya alat t oly változásokon mehet keresztül, hogy szavai 
egyik-, nyelvtana másik nyelvcsaládhoz fog tartozni. Bizonyos, 
hogy ez esetben u j nyelv születik, mely szülőitől különböző 
lesz ; de sőt azon nyelvtől is különbözni fog, mely m á r előbb 
fölvevé nálánál az u j formákat . Schlegel maga is bevall ja, 
hogy az angolszász elveszté nyelvtanát a normand behatásá-
nak következtében. 

Nem mondhat juk-e azt, hogy az olasz a latintól inkább 
u j nyelvtani rendszer elfogadása, mint szóváltoztatások által 
született ? H a egy latin és olasz müvet összehasonlítunk, alig 
lelünk különbséget az igékben és nevekben, de ta lá lunk a 
névmások elé ragasztott névelőket, egész eset-hiányokat, kö-
vetkezéskép egész ragozási különbséget, úgyszintén cselekvő 
alakú, szenvedő értoményü igeragozásokat , melyek segéd-
igékre szorultak. Valóban ezek azon változások, melyek jogot 
adnak neki arra, hogy magát u j nyelvnek tartsa. Az igaz, 
hogy ez esetben a nyelv nem saját családján kivül kereste k i 
magának az u j változásokat, mert ezek az ind-europai család 
egészen más nyelveiben honosak — minők pl. a német és per-
zsa — ; de az is igaz, hogy a változás igen nagy, s hogy az 
u j nyelvet egy más alosztályba sorozza, mely már a család 
szélsőségei közé tartozik, noha a latin is csaknem szélsőség e 
tekintetben. 

Hasonló példát muta t föl a pehlwi, vagy pahlavi, mert 
Jones W . bizonyítása szerint szavai szemitaiak, holott nyelv-
tana ind-europai.1) I g y vélekednek a tudósok a ta tá r 2 ) és 
ainhari3) nyelvről is, mely utóbbi a f r ika i törzs, szemitai haj-
l i tásokkal. (Folyt.) 

A vallási egyenetlenség az egyesült Olaszországban. 

Az egyesült I ta l ia az egyenetlenség I ta l iá jává lett. 
Van p o l i t i k a i egyenetlenség, a jobb oldal, baloldal, kö-
zép száz pár t jával , vannak köztársaságiak, és a monarchis-
ták husz fa ja . Van p é n z b e l i egyenetlenség, mindegyik 
városnak megvan a maga bankjegye 10 és 20 soldo ér ték-
ben, mely azonban a város falain kivül már mitsem ér. Van 
n y e l v b e l i egyenetlenség ; Manzoni, Broglio, Bonghi és 
Lambruschini eléggé fáradoztak, hogy Olaszországot egy 
a jkúvá tegyék ; azonban szükséges volna azt először egy 
szivüvé tenni. Van p é n z ü g y i egyenetlenség, ma jd fizetik 
majd nem az adót. Van t ö r v é n y h o z á s i egyenetlenség, 
és Corrado képviselő május 15-én nyolcz különféle rendsza-
bályt emiitett ugyanazon egy ügyre vonatkozót. 

E z e n és más egyenetlenségeket a Berlinből jö t t protes-
tánsok még egygyel és pedig a legrosszabbal a k a r j á k szapo-
rítani, tudnill ik a v a 11 á s i egyenetlenséggel. Porosz missio-
nariusok keresztül-kasul futkozzák a városokat, hogy elra-

' ) Recherches asiat iques (ford, czim) II . k . Kalkut ta . 
2) Eemusat , Rech, sur les langues tar tares . 
3) Jou rna l de l 'Quest . de l 'Angleterre (ford, cz.) 1835. 3. sz. 

bolják azok hitét ; több helyen iskolákat alapí tot tak, az eret-
nekség műhelyeit, és egyesülve a fo r rada lmárokka l j szórják 
a könyveke t a romai katholicismus ellen. jEkkép egyesülve 
ki ter jeszkednek egész Romáig, honnan május 16-án nagy 
gyorsasággal kellett futnia egyiknek ezen hires missionariu-
sok közöl, mivel n a g y bűnt követett el a köztisztesség és 
erkölcs ellen. 

Jelenleg olvasóink elé a k a r u n k terjeszteni egy ujabb 
körlevelet, mely Berlinben nyomatott , és nagy számmal ter-
jesztetett Német- és Olaszországban. Az alá i rot tak közöl 
többen a porosz k i rá ly i udvar környezetéhez tar toznak. A 
körlevél ekkép hangzik : 

„Egy és fél év előtt az evang. Italia fölsegélyezésére 
alakult egyletnek bizot tmánya nyilvános fölszólítást intézett 
a közönség nagylelkűségéhez. Abbeli reményünk, hogy azon-
nal nagy lelkesedésre találunk és áldozatkészségre }|Italía 
evangelizálása végett, csak igen csekély a rányban teljese-
dett. 290 tallérnál többet nem tud tunk gyűjteni, holott 1864-
ben maga Scbweitz ugyanezen czélra 1050 tal lért szedege-
tett össze. 

A mult nyár kedvezőbb eredménye azonban u j fölszó-
lalásra bátorít mindazokhoz, kik szivökön viselik, hogy a 
tiszta evangelium szava a katholicismus classikus földjén is 
visszhangozzék. Igen érdekünkben fekszik, hogy Olaszor-
szág a legszorosb kötelék által legyen fűzve a kitünőleg 
evangelikus Poroszországhoz. Sokan vannak ezen országban, 
kik nyiltan bevallják, hogy Olaszországnak mind a szárazon, 
mind a tengeren tör tén t vereségei a népet elsatnyitó mély 
rosznak tulajdonítandó, és ezrek ford í t ják délfelöl szemeiket 
Poroszország felé, meg levén győződve, hogy a harcztéren 
kivívott fényes győzelmei nem tulajdoni thatók egyedül se-
regei hősiességének, tábornokai ügyességének, hanem Isten 
után a nép köznevelésének az evangelium szellemében, és 
evangelikus fejedelme hü, buzgó jámborságának is. Olaszor-
szágban, melyet á l ta lában a hitetlenség és babona hazá jának 
szoktak nevezni, mindinkább megszokják tisztelettel tekin-
teni azon hatalomra, mely, habár protestáns, de éppen kitű-
nően protestáns szelleme által tanúsított, annyi életerőt, és 
öntött mindenkibe reményt a jövő iránt , mint ma már ez 
tisztán áll mindenki előtt. 

Tel jes bizalommal teszszük tehát kezeinket ezen fon-
tos mű folytatására, tudnillik az evangelikus egyház meg-
alapítására. Mindenfelől ezen kiáltás hangzik felénk : adja-
tok nekünk iskolákat, oktassátok gyermekeinket , tanítsátok 
őket jobban, mint t an i t ta t tak a papok és szerzetesek iskolái-
ban. Az olasz valdensisek és evangélikusok bölcs tervezet 
szerént már jobb a lapra fektették a nevelést sa já t iskoláik-
ban, hogy hivő népet teremtsenek magoknak , és minden mó-
don minden erejöket megfeszítik, hogy florenczi collegiu-
inukba kitűnő észtehetségeket nyer jenek meg az iskolák 
igazgatására. 

Mutassuk meg, hogy tudjuk becsülni buzgalmukat , és 
legyünk segítségére oly műnek, mely inkább mint bármilyen 
más, a lkalmas Isten országának terjesztésére Olaszország-
ban. Az aláirott tagok mindegyike kész elfogadni az adomá-
nyokat, melyek Olaszország evangelizálására küldetnek, és 
egyházi lapunk számolni fog a begyiilondö összegekről, mint 
eddig. Isten áldása k í sé r je vál la la tunkat ." 
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köriratot , hogy mindenki megismerhesse szent h i tünk elle-
neinek támadásait , hogy azokkal annak idején győzelmesen 
szembeszállhasson. Annál inkább, mivel az idézett okiratban 
sok foglaltatik, mi önmagát megczáfolja. Egyrészről igen 
kiemeli a porosz nép buzgalmát a hit i ránt , és mégis panasz-
kodik, hogy a hozzá intézett fölhivásnak Olaszország pro-
testansilása iránt, igen kevés , reményen aluli eredménye 
volt. És valóban, lia a poroszok oly igen lángolnának a hit 
ügyeért , bizonyára több milliót osztogatnának ki az ismert 
ezélból az olaszok közt, holott egy év alat t csak 290 tallért 
áldoztak ! Mi még nevetségesebb, ha tekintetbe veszsziik, 
hogy Olaszország, melyet oly hitetlennek festenek a berli-
niek, többet adakozott tiz milliónál a szentatyának péterfil-
lér gyanánt ! 

Még nagyobb badarság azonban a porosz győzelmeket 
azon eretnekségnek tulajdonítani, melyet a fejedelem és a 
nép nagy része követ. Vall jon nem volt-e protestáns Bene-
dek tábornok is, ki az osztrák sereget vezényelte, és Sado-
wánál mégis megvere t te te t t? És ezen szempontból mit felel-
nének a berliniek annak, k i tekintve Attila és a törökök 
nagyszerű győzelmeit, ezek miatt a barbárságot és corant 
védené, dicsőitené ? Sokan a poroszok által letett királyok 
és leigázott népek közöl protestánsok voltak, és bizony nem 
j á r t a k jobban ! A sadowai győzelem is nehezen vívatott volna 
ki, ha Poroszországnak sok derék vitéz katonát nem adott 
volna azon 8 millió katholikus, k ik hü porosz alat tvalók 
egyszersmind. 

Más részről ép oly kévéssé mondható, hogy Olaszor-
szág nem birna ma egyebet fölmutatni, mint a custozzai és 
lissai vereséget. Ezen vereségek éppen az egyházellenes po-
l i t ikának voltak szomorú következményei , és helyreüt te t tek 
a mentanai fényes győzelem által, melyet kathol ikus hadse-
reg, és pedig az egyház fe jé t védelmező hadsereg vivott ki. 
Mit t ek in tve a berliniek által fölhozott érv ellenök bizonyit, 
mert a r ra mutat , hogy Olaszország nagy, hatalmas és gaz-
dag volt, mig hiven ragaszkodott ősi hitéhez ; ellenben 
gyönge, zavart és nevetséges lön, midőn megtámadta a pá-
pát, és k i tá r ta városainak kapujá t az eretnekség hirdetői 
előtt, elvetvén önmagától a legbecsesb, legszebb egyességet, 
tudnillik a ka th . egyességet ! 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
O es. k. ap. Fölsóge a b. sz. Máriáról nevezett koppán-monostori 

cz. apátságot H ö 1 g y e y János szombathelyi kanonoknak, — a sz. 
Miklósról nevezett madocsai cz. apátságot K ö n i g m a y e r Károly 
zala-egerszeglii plobánus-esperosnek, és podig ez utóbbit díjmentesen ; 
továbbá a szombathelyi székeskáptalannál üresedésben levő elsó' ez. 
kanonokságot S t r e i t György lékai plebánus- s alesperesnek, a máso-
dikát pedig K ii v e s Antal széesényi plebánus- s alosporesnek ; végre 
az ogri székes-főkáptalannál üresedésben lovó' kanonokságot T á r k á-
n y i József egyeki plebánus-, pápa ö szentsége t. kamarása- és a m. 
t . akadémia levelező t a g j á n a k méltóztatott legkegyelmesebben adomá-
nyozni f. ó. május hó 27-én. 

P A R I S . maj . 21-én. (A bordeauxi érsek s bibornok 
beszéde a maj . 20-án tar tot t senatusi ülésben.) Senator uraim ! 
A fönforgó ügyben egy perczig C h a i x d ' E s t - A n g e előadó 
ur érzelmeit osztám, midőn jelentésének vége felé eme sza-

v a k a t hallottam : „olvasván ezen (a fensőbb tanügy szabad-
ságát követelő) ké rvény t , a lélek megzavarodik, a lelkisme-
ret fölindul. Azt kérdi magától, mi lesz a közel jövőben a 
hitetlen, zajongó i f jú ságbó l?" 

De csak h a m a r el kellett válnom tisztelt collegánktól, 
midőn vészkiáltásairól oly hamar inegfeledkezdve haliám, 
mily könnyen ád bocsánatot annak , mit a lángész gyengesé-
gének , és az if júság tévedéseinek nevez, melyet, úgymond, 
egy kis meggondolás egészségesebb eszmékre vezetend. 

Nem uraim ! ily bizalom nem lehetséges többé. Elmúlt 
azon idő, midőn a t annak néhány merészségei isolált, veszély-
telen nyi la tkozmányoknak tekintethet tek, midőn a fiatalság 
a veszélyes tan ellenében csendesebb körben menedéket 
talál t . « 

I ly okoskodás folytán engedék haladni a t agadás szel-
lemét, és a társadalom alapját képező igazságokat a leghe-
vesebb támadásoknak kitenni. A tagadás szelleme, mely a 
vallási eszmék vi lágában ugyanazon szerepet já t sza , mint a 
forradalmi szellem a politikában, megijed néha sa já t vívmá-
nyaitól, és hátra lép ugyan, de soha odáig, honnét kiindult, 
s igy folyton te r jed hatalma. 

Mily sok mindenféle dolog, mely ezelőtt a rosz tanokat 
ellensúlyozta, nem létezik többé. A hagyományok, melyek-
nek őre a család volt, eltűnnek mindinkább, a családatyák 
nagy része feledi vagy félreismeri kötelmeit, és megszokja 
i jedség nélkül szemlélni a vallástalanság pusztí tásait . 

A vész közel van, ha csak Isten magának a gonosznak 
végleteiben nem engedend ta lálni orvosságot. Igen uraim, 
a materialismus örvényt nyit lábaink alatt. Szemben az előt-
tünk fekvő kérelem által constatált tényekkel, ne higyjék 
uraim, hogy csak az egyház érdekében adok kifejezést félel-
meimnek. Az, mi leginkább fogva t a r t : hazámra, a társa-
dalomra várható végzet . 

Az atheismus az eszmék teréről átmenvén a tényekére, 
megsemmisítése leend minden erénynek, a közerkölcsiség-
nek megrontása. Mi leend akko r a kormányból, a családból, 
a tulajdonból ? Kérdezzék ezt uraim azon theoretikusoktól, 
k ik u j jogok alkotásán fáradoznak, anélkül, hogy foglalkoz-
nának az azok sanctioját képező kötelmekről. 

Azóta, hogy mondták : „nincs Isten, vagy annak léte-
zése csak hypotesis, nincsen morál, az ember nem más, mint 
a tökéletesbedett anyag egy részecskéje" — a legnagyobb 
politikai és társadalmi vészt idézték fel, melyet a világ va-
laha ismert. 

Talán a roppant számú állandó seregek néhány évre 
elhár í that ják az t , de növekedni fog, és midőn elérendi vég-
határá t , nincs hatalom, mely győzzön fölötte. Ez leend a 
föloszlás, chaosz, a halál. 

Ez általános megjegyzések kifejezik, megmondják, 
mily érzelemmel fogadtam a kérelmet, mely vi tá ink tárgyát 
képez i ; tapsoltam szerzői értelmiségének, vallásosságának, 
hazaszeretetének. 

Az általok te t t vészkiáltás milliomok érzelmeit fejezi 
ki, és ezek biznak önök bölcseségébon. A senatus e bizalmat 
vissza nem u tas í tha t j a ; közbejövetele soha nem volt szük-
ségesebb. 

Ne mondják azt, hogy a kérelem figyelembe nem ve-
endő, mert ellenkezik sok időn át fönálló törvényeinkkel . 



Ez méltatlan volna e gyülekezet kezdeményezési jogához. 
Bizonyára mi, a franczia papság t ag ja i nem fogunk a tör-
vények változandósága (instabilité) mellett küzdeni, . . de 
a törvény a társadalomért van és nem a társadalom a tör-
vényért . E n nem foghatom meg az indítványozott napi ren-
det, mer t a kérelemben jelzett állapot vagy való, v a g y chi-
merique-us. Ezen utóbbi esetben szét tépvén a kére lmet hir-
dessék hangosan, hogy ok nélkül háborgat ták a kérelmezők 
a közlelkismeretet, de ha ellenkezőleg igaz, hogy a fensöbb 
oktatás kárhozatos irányú, hogy a materialismus mindinkább 
nagyobb alakot ölt bizonyos tanodákban, ha igaz, hogy a 
tanok gonoszsága az erényeket ront ja meg . . . akkor , Sena-
tor uraim, kérem önöket a jelen és jövő, magának az egye-
temnek, és ősi hagyományainak nevében, Francziaország 
érdekében, mely nem akarha t istentelenséget, és romlást, 
az egyház nevében, mely nemzetiségünk teremtője és őre 
volt, mentsék meg hazánk ifjúságát az azt környező vész-
től, legalább azt, mely akar menekülni. 

Saint-Beuve ur tegnap azt ál l i tá , hogy a Kérelemben 
fölemiitett tények nem igazak, vagy túlzottak. . . N e m első 
izben történnék, hogy a ti tokban hirdetet t tanokat a nyilvá-
nosságban megtagad ják . De eltérvén, félretekintvén ezen 
tényektől is, mégis védenem kell, hogy a fensöbb tanitás 
szabadsága a jelennek egyik kiválóbb szükségeihez tartozik. 

Azon tévelyek között , melyek a juliusi ko rmány vég-
szakát je lzék , és a ma iak között nagy tér van; a k k o r még 
a spiritualismus ha ta lma uralkodott, ma e fővárosban a leg-
aljasabb materialismus fényes nappal muta t ja magát , és meg-
rontván az ifjúságot, megbecsteleniti Francziaországot. . . . 

Önökön áll, ura im, megerősíteni a hitet és családot 
szavazatuk által. Mi nem kívánjuk a szabadság megszorítá-
sát, hanem kiterjesztését. Ameddig bizonyos tanszékekről a 
materialismus fog lehangzani, mi k í v á n j u k , hogy a tudomány 
csonkítása nélkül azt más tanszékeken az isteni r e n d nagy-
igazságaira lehessen visszavezetni. Mialatt az absolut taga-
dás ösvényére vezetett i f jak az i r ányuknak megfelelő lecz-
kéke t hal lgatandnak, mi kívánjuk, hogy a keresztény tanu-
lók ne kényszerít tessenek hallgatni őseik hi tének bántal-
maztatását . . . . 

Az t hiszszük, jogunk van k ivánni , hogy bizonyos pá-
lyák az államban ne legyenek elzárva azok előtt, k i k hitük 
tiszteletét érdokök fölé helyezik, midőn azok ny i tvák a sza-
bad-gondolkozás híveinek. Vannak családatyák, k i k készeb-
bek f iaikat a talán becsülettel megfutandó pályától vissza-
tar tani , mintsem k i tegyék őket egy hitetlen okta tás csábí-
tása inak . 

E g y i k közülök, magasabb rendű hivatalnok, a császár 
kiváló hive egy főpásztori látogatásom alkalmával megható 
dolgokat mondott el nekem, és visszahivta fiát Párisból , ki 
nem a k a r t többé oly tanszék előtt ülni, mely a hitetlenség, 
a materialismus forrásává lőn. . . 

Nem csudálkozhatunk a panaszok fölött, ha még oly 
ember is, mint Ledru Rollin, kit senki sem fog túlbuzgóság-
ról a hi tben vádolhatni, ezeket mondja : nincs nagyobb szen-
vedés az egyedre nézve, mint lelkismeretének elnyomása, 
mint gyermekeinek oly tanodábai kényszerítése, melyet az el-
veszés, a megromlás helyeinek tekint . 

Bölcs és igazságos dolog volna-e a senatus részéről 

annyi családatya mély meggyőződéseit lekonyitani (froisser), 
az ellenesek táborába hajtani annyi jó polgárt, a haza és a 
rend barátait , hogy eleget tegyenek néhány utópista merész 
ambítiojának, k ik kevésbbé törődnek a szabadság és tudo-
mány érdekeivel, mint hiuságukkal, és talán polit ikai és val-
lási boszuságokérti elégtétellel. 

Hiszik-e, u r a i m , hogy fájdalom nélkül hal lgat tam a 
tisztelt előttem véleményezőnek (Saint-Beuve) a tárgyhoz 
nem tartozó recriminatióit azon üldözésekről, melyeknek egy-
kor a zsidók, hussiták, albigensisek, protestánsok voltak ki-
téve V Ö igen jól tud ja , hogy az üldözés nem tar tozik szoká-
saink közé. Megfeledkezik-e arról, hogy van egy más nagy 
közönség, mely öt hallván erőszaknak veheti ama vádakat , 
melyeket megújítani semmi oka nem volt ? 

Helyeseltem azon módot, melylyel ő IV- ik Henrik ki-
rályról szólott ; de mi re volt a félig el takart ellenséges indulat 
I X - i k Lajos i rányában ? Talán sérti őtet a szent czim, mely-
lyel az egyház fe l ruházta ? Hanem tisztelt collegánk, ki sokat 
tud, és ezt szép nyelven tudja előadni, soha sem volt jelen 
valamely canonisationál. (Nevetés.) 

Nem ismeri ő az egyház ovatos eljárását ez ügyben, 
különben részreliajlatlanabb leendett szent k i rá lyunk irá-
nyában. 

Engedje meg nekem, hogy figyelmeztessem, miszerint, 
ha a keresztényelem a természet tökéletesbitése, a szentség 
a keresztényelemnek tökélye, és, hogy valaki szent té lehessen, 
szükséges, hogy Isten és embertársa szeretetét egész a hősi-
ességig gyakorlot ta légyen, szintúgy, mint a m u n k á t , önmeg-
tagadást, és mindazon jó cselekedeteket, melyek által a csa-
ládok békéje, es az államok nyuga lma biztosíttatik. 

Legyünk szánakozással azon nemzedékek fölött, me-
lyeket minden vallási befolyástól elvonni iparkodnak. Bossuet 
mondá, hogy megrontani az if júságot ép oly bün, mint meg-
mérgezni a közku taka t . 

Ne feledjük, hogy elvenni, megfosztani az ifjúságot a 
hittől annyi, mint legszebb éveinek bájait lerontani, az é j t 
helyezni oda, hol n a p volt, rabszolgaságot adni szabadság 
helyett . 

Miután tehát az idők gonoszsága a tanok azon zavará t 
idézte föl, melynek tanúi vagyunk, miután a bölcseimi taga-
dás a tényekbeni anarchiát fogná fölfedezni, miután a fensöbb 
oktatás jelen állása elnyomja a lelkismerot szabadságát, k í -
vánom, hogy a kormány adja meg a nagy conservativ pár t -
nak, ugy mint Angliában és Belgiumban a fensöbb okta tás 
szabadságát. . . 

E n a napirend ellen és a fensöbb oktatás szabadságát 
biztosító törvény hozatala mellett szavazok. 

IRODALOM. 
„De Phiala c ruenta indicio facti pro Christo martyr i i ," 

disquisitio Archangeli S c o 11 a m i g 1 i o, presbyteri 
Romani ac Sacrarum reliquiarum custodis. 

Paris. v. 1. 

(Folyt.) 
De mire való ezen aludt vér, melynek megkeményke-

dett gyöngyei az edényekben szemlélhetők vegyi tve homok-
szemekkel vagy fö lddarabkákkal ? Miért ezen vér letéve a 
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loculusok külsejére, annak záradékára, valljon csakugyan 
elvitázhatlan, begyöző, ellenállhatlan bizonysága-e az a vér-
tanuságnak ? 

A névtelen kimerí tet t minden ellenvetést, mely csak 
kigondolható ezen ügyben. Először is állitá, hogy azon szí-
nező anyag, mely vérnek tartatott, nem bír mindig az igazi 
vérnek jellegeivel. A romai áldozár azonban bebizonyítja, 
hogy a leglelkismeretesebben véghezvitt vegytani elemzések, 
melyek az ilynemű ereklyékkel Leibnitztól kezdve a 17-ik 
században egész Marchi atyáig, tehát mindeddig véghez vi-
tettek, szakadatlanul bebizonyították, hogy az valóságos em-
beri vér, mely a catacombákban talált véredényeknek színező 
anyagát képezi. 

A névtelen végkép képzelődésének liypothesisére tá-
maszkodott. Mondá tudniliik, hogy a sírra letett véres edény 
oda helyeztetett, mint a tiszteletnek jele a loculus-ra, mely 
valamely rokonnak, bará tnak, vagy általában hívőnek ma-
radványait zárta magában, ki némi atyafiságos viszonyban 
állott valamely martyrra l anélkül, hogy ő maga az let t volna. 
A romai áldozár ily föltevésre egész súlyával felel azon fen-
sőbbségnek, melyet az emlékek ismerete kölcsönöz e tudo-
mánynak és az igazi tudásnak. A névtelen igen jól tudhatta, 
hogy a vér tanuk actái telvék minden lapon oly történelmi 
adatokkal, melyek bizonyítják, hogy az első keresztények 
szivacscsal vagy vászonnal fogták föl a Jézus Krisztusért on-
tott vérnek minden csépjét. De a mit a névtelen nem látszik 
tudni, az, hogy a catacombák labyrinthjában az egymásra ra-
kott ezernyi loculusok közt végkép lehetetlen lett volna 
megkülönböztetni, külsőleg fölismerni a vértanú sirját s meg-
különböztetni az egyszerű hívőétől, lia nem éltek volna azon 
elővigyázattal, hogy oda helyezzék a véres edényt mint leg-
biztosb tanúságot a sir külsejére. Továbbá midőn Constantin 
után a romaiak kegyelete a catacombákba szállt fölkeresni 
győzelmes őseiknek hamvait , hogy azok az oltárra helyez-
tetnének, a véres edényről ismerték föl a martyrokat. Az oly 
sirok, melyeken ezen je lvény nem volt szemlélhető, a tiszte-
let minden nyilvánosb jele nélkül hagya t tak . 

Sed qui caremus hic bonis, 
Nec sanguinis vestigia 
Videre coram possumus 
Coelum intuemur eminus. 

(Prudentiua in s. Eulaliam.) 
(Vége köv.) 1-k. 

VEGYESEK. 
— Prímás ő herczegsége a pünkösti ünnepek alat t 

Esztergomban adá föl a bérmálás szentségét ; jövő vasárnap 
Komáromban fog bérmálni, Ur -nap után Budára jövend, a 
midőn a püspöki eonferentiák folytattatni fognak. (P. H.) 

— F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő exclja pé-
terfillér gyanánt egy, 500 frankról szóló pápai kölcsönköt-
vényt küldött Romába. 

— A pécsi egyházmegyei néptanítók nyugdíjintézete 
alapítványának növelésére G i r k György püspök ö excája 
300 frtot, m. D a r ó c z y Zsigmond praelatus és püspöki he-
lyettnök 1000 frankot , J ó n á s József apát-kanonok 200 frtot, 
G o t t l i e b o v i c s Pá l prépost-kanonok összesen 620 frt. és 
200 frankot ; t. cz. S1 a b i Ferencz, F e s z t i Károly, T r o l i 
Ferencz, B a á n József , G i r k Alajos és P o 11 á k János ka -
nonok urak egyenként 100 fr tot adományoztak. 

— Az olasz kamarában a kegyetlenség szükségessége 
nyíltan hirdettetik. C a v a 11 i n i képviselő mondá : „En ke-
gyetlen vagyok, és a kamrának is kegyetlennek kell lennie, 
ha a hazát meg a k a r j a menteni." Talán gyilkosokról volt a 
szó? Nem! a kifosztott, éhenhaló szerzetesek segélyezéséről; 
ezek ellen szükséges a kegyetlenség, és pedig az éhhalálra 
való kárhoztatás kegyetlensége. Gyilkosok, rab lók az állam 
költségén humánus bánásmódban részesittetnek ; a javaiktól 
megfosztott olasz polgárok ellen csak azért, mert szerzetesek, 
kegyetlenség gyakorlandó. Az elv ki van mondva, csak ne 
forduljon szerzője ellen is ! 

— Münchenben Fortschreiter jezsuita a t y a conferen-
t iákat tartott a legényegyletben. Egyszerre hivatalos meg-
hívást kap, hogy legitimáltatása végett muta tná be papír-
jait . O azonban a helyett, hogy a rendőrségnél je lent volna 
meg, a porosz követhez fordult, és többé nem volt szó papír-
ja inak elömutatásáról. A kath. Bajorországban tehát a je-
zsuita protestánsnál keresett védelmet legszentebb tisztke-
désének megóvása végett. Gyönyörű idők, de még szebb 
liberalismus ! 

— Párisban az ál lamkönyvtárban van 1,100,000 kötet, 
80,000 kézirat ; a szent Genovéváról nevezett könyvtárban 
155,000 kötet, 2000 kéz i ra t ; aMaza r inkönyv tá rban 150,000 
k ö t e t e s 1,000 kézi ra t ; a Sorbonneiban 80,000 kötet, 90 0 
kézirat , a városházi könyvtárban 65,000 kötet. A francziaor-
szági összes nyilvános könyvtárakban a kötetek összege : 
6.233,000; Angolországban 1.772,000; Olaszországban 
4,150,000; Austriában 2,488,000; Poroszországban 2,040,000; 
Oroszországban 8,520,000: Bajorországban 1,268,500; Bel-
giumban 510,000; mindössze egész Európában 20,000,000. 

Kegyes adakozás. 

Az algir i Ínségeseknek Z s i n k ő Is tván esperes-plebánus . . 2 fr . 
A sz.-László-társulatnak az a b a l i g e t i hivek 13 f r . 20 kr. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t, cz. kegy élőit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-előbb megújítani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és a ldunasor sarkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : M a g y a r - u t c z a 34. sz. 1. emele t . 



Megjelenik e lap hoten-
kin t kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k . postahivatalnál s Pes -
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai i rodá já-
ban , (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 10-én. 4 6 . í. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : A litthvániai bevándorlás 1732-ben. — 
A tanügyről . — Nyelvészeti tanulmány. — Egyházi tudósí-
tás. — Vegyesek. 

A litthvániai bevándorlás 1732-ben. 
(Történelmi tanulmány.) 

Poroszországban- iïom e sorokat, hol a valódi 
szorgalom és iiiggadt társadalmi törekvés nem egy 
szép példáján valóban épülnöm kell ; — Poroszor-
szágban, hol meglepetve tapasztalom, hogy a mi 
egyházunk ügyeinek megitélésében, a mienktó'l el-
térő liitü- és meggyőződésüeknél is, sokkal több 
komolyságot kell találnom, mint egy-némely katholi-
kus fővárosban, hol az a véghetetlen könnyelmű 
frivólság, melylyel a társodalom legfontosabb és leg-
szentebb kérdésében, a vallásiban elbánnak, reám 
már valóban undoritólag hatott; — Poroszország-
ban, hol mint több egyetemi előadáson örömmel 
tapasztaltam, a tudományban is, különösen a törté 
net-tudományban, az előbbeni fanatikus elfogultság 
helyett, egyházunk és annak múltja iránt is, lassan-
ként objectivebb irány kezd lábra kapni. 

Mindezt azért emlitem, nehogy olvasóim azt 
higyjék, hogy az én tollamat tán ellenszenv vagy 
pártoskodás vezérli. Legkevésbbé ! Egyedüli ezélom, 
ezen litthvániai colonia, — mely ujabb Ínségei kö-
vetkeztében ismét annyira magára vonta minden 
igazi ember-barát figyelmét, keletkezését elbeszélni; 
s teszem ezt különösen azért, mert e vidék ügye itt 
most természetesen nagyon szőnyegen levén, több 
rendbeli hirlapi ezikkekből látom, ennek keletkezé-
sére nézve még mindig a legtévesebb és legigazság-
talanabb fogalom uralkodik, és pedig egyházunk 
hátrányára. 

Min én, az előbb emiitett dicséretes törekvés 
daczára sem csudálkozom, mert ez is csak mutatja, 
mennyire el volt az észak-németországi történet-iro-
dalom, különösen azon része, mely vallási ügyekkel 
némi összeköttetésben áll, ferditve; — s ez is csak 

azt mutatja, hogy a legkomolyabb törekvés mellett 
is nincs nehezebb, mint a történet-irodalomban a, 
egyszer gyökeret vert, megrögzött és megüdült té-
veszméket és előitéleteket kitisztítani. 

r 
Allitó:ag e colonia lakói a főpapi kény és zsar-

nokság elől menekültek ide, hogy vallási meggyő-
ződésöket és lelkiismeretük szabadság-át megment-o o 
sék, s azért az akkori porosz királytj , I-ső Frigyes 
Vilmost, hogyr e szegény üldözött hitrokonainak 
menhelyet adott, az eddigi észak-németországi tör-
ténet-irók ebbeli humanismusáért, s különösen val-
lási buzgóságáért nem győzik eléggé dicsérni, — 
még viszont e bevándorlók előbbi ura, az akkor 
uralkodó salzburgi érsek, Firmián báró ugy rajzol-
tatik mint a főpapi gőg és haszonlesés, a setét zsar-
noki türelmetlenség és önkény, szóval mint minden 
becstelenség példányképe. 

Mi pedig ellenkezőleg meg vagyunk győződve, 
hogy ez képezi Frigyes Vilmos uralkodásának egyik 
legsötétebb pontját. 

Tekintsük egyszer ezen bevándorlás történel-
mét egészen objectiv szempontból, mi annál köny-
nyebb, miután e dolog sem egyik sem másik rész-
ről dogmába nem ütközik, s a mellett nagyon sok 
tanulságot rejt magában. 

Keleti Poroszország azon részében, mely a ta-
vali rettenetes inség folytán legtöbbet szenvedett, az 
úgynevezett Litthvaniában, él egy kis colonia, melyet 
a nép máig és a salzburgiaknak nevez. Annyira 
megtartották előbbeni hazájukban szerzett erényei-
ket és szokásaikat, — annyira elütnek még most is 
minden tekintetben mostani földieik körül ; s daczára 
annak, hogy hasonnyelvü és vallású polgártársak 
között laknak, oly kevéssé olvadtak össze, miszerint 
még most is mintegy egész különváló nemzetiséget 
képeznek. 

Valami 18 mértföldnyire Königsberg mögött, 
Grumbinnen, Darklemen, Stallupönen és Pilkallen 
vidékén lakik e szorgalmas nép. Főjellemvonása 
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társadalmi életében és minden viszonyában a becsü-
letesség és hűség. Csalás, lopás és más goromba ki-
hágások és vétségek, ugy szólván sohasem fordulnak 
elő közöttök. A többi litthvániai lakosok irányában, 
igaz, hogy kissé bizalmatlanok, — s tán nem is 
minden ok nélkül, — de egymás közötti minden 
ügyeikben és érintkezéseikben feltétlen bizalom 
uralkodik; sohasem kölcsönöznek egymás között 
pénzt adóslevélre vagy tanuk előtt, mindig egysze-
rűen parolára ; — csupán ha az egyik fél nőtlen, 
nehogy halál esetében az örökösök nehézséget csi-
náljanak, szokás a coloniából cg y tanút hivni. Egy-
más között a salzburgiak nagyon jótékonyak, szol-
gálatra és segítségre készek, bármi takarékosak és 
gazdálkodók legyenek is különben. Saját hibája nél-
kül elszegényedett rokonukat, nem egy könnyen 
hagyják koldus-botra jutni , de a ki nem tartozik 
nemzetségükhöz, az részvétükre ne igen számítson. 

Férj és nő, szülők és gyermekek, gazda és cse-
lédség a legpatriárchalisabb szeretet-, családi béke-
és a legszigoruabb erkölcstisztaságban élnek. A 
salzburgiak gazdaságában rend és tisztaság honol, 
— mindig annak idején vetnek és aratnak, földjeiket 
minden kártól a legnagyobb féltékenységgel tudják 
megőrizni, — épületeiket a legnagyobb szorgalom-
mal épitik, s nem kevesebb szorgalommal igyekez-
nek mindig jó karban tartani, gazdasági eszközeik 
jó állapotban, marháik jól tartva, s ennyi becsü-
letesség és ennyi szorgalom mellett e nép mégis 
szegény, folytonosan majd inség, majd egyéb csa-
pásokkal kell küzdenie, az idén pedig teljesen kol-
dusbotra jutott. 

Mi hozta-e szorgalmas népet Salzburg gyö-
nyörű hegyei közül e távoli barátságtalan vidékre V 

El akar juk mondani. 
A salzburgi herczegségben még a husziták kora 

óta, a 15-dik századból némely tévtanok lopództak 
be a parasztok közé, anélkül, hogy azok formasze-
rüleg elszakadtak volna a kath. egyháztól. E miatt, 
mint az akkori időben ez általános volt, sok zaklatás-
nak voltak kitéve. 

A 16-dik században ez alattomban fönmaradt 
téveszmék, inkább a lutlieranismus felé kezdtek ha-
jolni, anélkül ismét, hogy azért az illetők szakitottak 
volna külsőleg is az egyházzal, s külön felekezetet 
alakitani csak meg is kisérlették volna. 

S ez igy ment tovább is. 
Szóval e festői hegyek között a nép a mysticis-

musra már természetszerűleg hajlandóbb levén, 
sajátságos keveréke a különféle vallás-ujitók tanai-

ból kikapott eszméknek, mystikus szavak, homályos 
fogalmak tartották fenn magukat a nép között nem-
zetségről nemzetségre. 

Jól tudták ezt az uralkodó érsekek, s eleintén 
jelentek is meg ellene rendeletek, de később, külö-
nösen az lG90-dik év óta uralkodott nagyon is jó 
érsekek sok más egyébbel is cl levén foglalva, meg-
elégedtek alattvalóik külső engedelmességével, mert, 
mint mondom, formaszerüleg a katholikus egyháztól 
nem szakadtak el, s mint békésebb időkben a kor-
mányok csak nagyon is sokszor tenni szokták, hagy-
ták a dolgot, hogy majd magától elaluszik. 

Félrendszabályok idővel többnyire meg szok-
ták bőszülni magukat. Igy történt itt is. 

1727-ben ugyanis Firmián Antal Lipót báró 
emeltetett a megürült érseki székre, ki ez anomal 
helyzetet alattvalói között többé tűrni nem akarta. 
Firmián báró általában tevékeny buzgó főpap volt, 
— máig is nem egy szép emlék tartja fönn nevét e 
csinos kis alpesi városban, mely mindenét, mivel bir, 
uralkodó főpapjainak köszönheti. 

Firmián báró testestül-lelkestül fő-pásztori és 
ország-fejedelmi hivatásának élvén, oly uralkodó 
volt, ki, mint mondani szokás, saját házában a ren-
det szerette. Jól ismervén a félhomályban lappangó 
tévtanokat, mindjárt uralkodásának első évében meg-
újította a salzburgi herczegségben rég fönálló, de 
elődei által foganatba nem vett rendeletet, mely a 
lutheránus könyvek olvasását szigorúan tiltja. 

De nem elégedvén meg a külső tiltó rendszabá-
lyokkal, a bajt gyökeresen akarta orvosolni, vagyis 
a tévelygőket szivben megtéríteni. A téritési mun-
kára segítségül a jezsuitákat hivta be, kik azonnal a 
téritési munkához nagy buzgalommal hozzá is fog-
tak. Átkutatták a parasztok házait, hogy kiknél és 
miféle eretnek-könyvek táplálják folyton a tévhitet ; 
— minden titkos összejövetelfélét eltiltottak; — s 
hogy a jóhitüeket a megmételyezettektől annál job-
ban megkülönböztethessék, azt követelték a parasz-
toktól, hogy egymást „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus" szóval köszöntsék, skapularét viseljenek, rózsa-
füzért imádkozzanak. 

Részint mivel minden nyomás ellennyomást 
szül, — de részint más alattomos inspiratió követ-
keztében is, mint mindjárt önkényt kiderül, a pa-
rasztok egy része ellenszegült, folyton összejövetele-
ket tar tot tak, egymásnak lutheránus könyveket 
adtak, s a katholikus szokásokat most már nyilvá-
nosan kezdték gúnyolni. 

Most keményebb módszerrel kezdett az érsek 



—n 363 

föllépni, s a legszájaskodóbb és makacsabbak egyi-
két, valami Lerchner János nevű parasztot befoga-
tott, s minden további vizsgálat nélkül, csupán azért 
mivel nála lutheránus könyvek találtattak, az ország-
ból kiutasította. Vele együtt még egy parasztot, szin-
tén a nála talált lutheránus könyv miatt hasonló 
sors ért. 

Ez volt az a szörnyű zsarnokság és főpapi ön-
kény, melyből oly szörnyű lármát ütöttek, s mely-
ből később e szomorú kivándorlás fejlődött a szegény 
fölizgatott parasztok hátrányára. 

Nem akarjuk tagadni, hogy a mai kormányzati 
elvek, a pastoralis prudentia, sőt a szeretet, szóval a 
kereszténység örök alapelveinek szempontjából Fir-
mián eljárásában sok megróvni valót találhatunk. 

De a jogi és becsületességi szempontból nem 
lehet hozzáférnünk. 

A legtöbb hiba *a történelmi személyiségek 
megítélésében az által követtetik el, hogy szavaikat 
és tetteiket a mi korunk gondolkozás-módja szerint 
Ítéljük meg, pedig az illető jellemeket nem lehet és 
nem szabad saját koruk viszonyaiból, szóval egész 
lényegéből kiszakasztva állitani a legszigoruabb de 
a legigazságosabb Ítélőszék elé, értjük a világtörté-
nelmet. 

Tekintsük először a dolog jogi oldalát. 
Ezen kérdésre az akkori birodalmi törvény sze-

rint a vesztpháliai békekötés volt mérvadó, mely 
tudvalevőleg azt határozta, hogy szabályozó évül 
az 1624-iki szolgáljon, olyformán, hogy azon alatt-
valók, kik a mondott évben protestánsok voltak, 
ezutánra is azok maradjanak és viszont. Már pedig, 
mint az eddigiből elég világos, 1624-ben a salzburgi 
herczegségben bevett protestáns vallás nem volt, s 
igy az uralkodó érseknek teljesen jogában állott, 
izgató és makacs alattvalóit az országból kikergetni. 
A vesztpháliai békekötésben az uralkodóknak alatt-
valóik lelkismérete felett adott ezen jogot, a protes-
táns fejedelmek is használták nem egyszer, s egészen 
más mértékben mint ezt a salzburgi tevé. 

De továbbá lehet-e Firmiánt becstelenségről 
vádolni ? 

Csak legyünk igazságosak, s levetkőztetvén 
minden pártoskodó elfogultságot, gondoljuk bele 
magunkat Firmián helyzetébe, s fogunk-e akkor 
valami nagyon csudálkozhatni ? hogy egy, hit- és 
meggyőződés-hű kath. főpap, bizony kevéssé örül-
hetett azon, hogy alattvalói között voltak sokan, kik 
oly könyveket terjesztettek, melyekben a pápa, az ő 
egyházának szentséges feje az antikrisztusnak, a 

római kath. egyház pedig a babyloni k . . . vának 
neveztetik. 

S végül önző czélokat pedig épen nem lehet reá 
fogni, mert azáltal, hogy ezen eljárásának következ-
tében, még többen a parasztok közül országát elhagy-
ták, az ő kamarai jövedelme nagyban c sökkent. Sőt 
ellenkezőleg áldozat volt ez, melyet a meggyőződés-
hű főpap szigorú papi kötelességének hozott. 

Egészen máskép számitott a berlini pharizeus, 
a porosz király, ki e vallási villongást csak nagyon 
is fel tudta használni, nem vallási meggyőződésből, 
hogy üldözött hitrokonain segitsen, hanem a legön-
zöbb materialis czélból, mint ezt mindjárt látni fog-
juk. Sőt eddig is már kétségkívül sokban az ő szá-
mítása és keze működött. Dr. Boyyay G. 

(Folyt . ) 

A. t a n ü g y r ő l . 

A bajor hithű katholikusok férfiasan küzdenek a lapok-
ban az iskolai törvény-javaslat ellen ; de annál tevékenyeb-
bek az ellenpártiak is, és ugyancsak szórják az egyház, a 
papság ellen a nálunk is már megszokott je lszavakat . Elvö-
kct a következő tételben fe jezik ki : A reactiot ki kell kü-
szöbölni az iskolából, ennek tel jes forradalomra van szük-
sége, hogy a szükséges restauratiohoz lehessen ju tn i ; mi tu-
lajdonképen annyi t tesz, hogy az egyháztól el kell venni 
minden befolyást az iskolára, ekkor tör ténhet ik meg a tel-
jes fölforgatás vagy változtatás, és el leszen é rve annak re-
stauratioja. 

A restauratio alatt mi nem érthetünk egyebet , mondja 
az „A. Pz tung" levelezője, mint az eredeti a l a k visszaállí-
tását, az első szinek fölfrissitését, az eredetinek megtartásá-
val ; hogy azonban a szó ily megfejtése az ellenzéki uraknak 
nem tetszik, igen világos, mert, ha az iskola eredeti állapo-
tára és álláspontjára volna visszavezetendő, azt első alapitó-
j á n a k tudnillik az egyháznak kel lene visszaadni, ez pedig 
épen ellenkezője volna az ő törekvéseiknek, és semmikép 
sem megegyeztethető a legszélesb a lapra fekte te t t fölvilágo-
sodás- és haladással. Mi történjék tehát ? az iskolákat kell 
megjaví tani ; jól v a n ! mint tör ténhet ik ez? A hibának beis-
merése első lépés a javulásra ; kérdezzük tehát : mi hiány-
zik és hol a mi iskoláinkban, s k iben van a hiba ? Egyszerre 
sok kérdés, de sorban megfelelendünk. 

A f i a t a l o k i g e n k e v e s e t t a n u l n a k . Ez igaz, 
a legújabb tapasztalatok, és az egy évi önkénytesek próba-
téte e tekintetben szomorú pro memóriá t nyúj to t tak . Ezen 
vád azonban kevesbbé illeti a vidék, mint az értelmi fensőbb-
séggel kérkedő városok lakosait, pedig épen a nép hozatik 
föl mint buta, és úgynevezet t e lbut i tása a clerusnak rovatik 
föl ; k i tehát ennek oka a városokban ? 

Azt mondják, a clerus készakarva gátolja a nép mű-
velődését; a kormány lát ja, tudja ezt, de nincs e lég hatalma 
azt akadályozni ! E z természetesen szomorú helyzet volna, 
és azért szükséges, hogy a kormánynak az iskolákra minél 
előbb, mennél nagyobb befolyás adattassék ! H o g y a n ? hisz 
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a ki rá lyi kormány késziti a tanrendet, nevezi k i a t aná roka t 
és kerület i fölügyelőket, a referenseket a kerü le t i hatóságok-
nál szintúgy, mint a ministeriumnál ; mi ke l l még egyéb ? 

Ta lán a taní tókban van a hiba ? E l fogad juk , hogy 
egyes tanitók kevesbbé alkalmatosak, képesek, de azé r t 
m é g sehol sem olvastunk oly inditványt, mely szerént a t a -
ní tókat mind el kellene mozdítani, mint ezt a papokra nézve 
a k a r j á k . Mind u j tanítót alig is lehetne Bajorországban ta-
lálni ; a taní tókban tehát a kormány nézete szerént is alig 
lehet a hiba, hisz a kormány éppen n e k i k akar önállóbb 
állást biztosítani ; és igy azok képességével, ugy látszik, meg 
van elégedve. 

Vagy ta lán a helyi és kerületi fölügyelők okozhatok ? 
A vádaskodó szabadonczok legalább ezt hozzák föl, és el 
kel l fogadnunk, hogy jó forrásaik vannak ! tehát félre a föl-
ügyelökkel. De mi lesz ezután ? minő pót lékot fognak nyúj -
tani a helységi elöljárók ? ennyit elég megjegyezni a hely-
beli fölügyeletre. A kerületi felügyelökre nézve az szándé . 
kol ta t ik , hogy u jak neveztessenek ki, azon óvással, hogy ezek 
papok ne legyenek ; a többi minden m a r a d a réginél. (Azon 
különbséggel, teszi hozzá a szerkesztő, hogy ezen u j kerület i 
fölügyelőknek az u jabb beosztás szerént 128 iskolára kei-
lend majd fölügyelni mintegy 114 iskolai napon; minthogy 
mi ennek lehetőségét szegény eszünkkel nem vagyunk ké-
pesek fölfogni, szeretnők ezt a törvény-javaslat készitőitöl 
megtudni, ő nekik csak kell tudniok !) Azonban i lyeneket is 
nehéz lesz a vidéken ta lálni a papok kizárásával ; ha ilyen 
sok alkalmaztat ik , tömérdekbe fog kerü ln i az á l lamnak ; ha 
kevesen, misem lesz nye rve ; mert előre bejelentett inspectio-
n a k kevés az eredménye, csak véletlen, meglepő fölügyelet 
Ígérhet sikert, melytől soha sem biztos sem a tanitó, sem a 
taní tvány ; ezt pedig a kormány székhelyéről foganatosítani 
vajmi nehéz. 

Vallásszabadság tűzet ik most minden ujitásnál a hom-
lokra, ezt követeljük a katholikusok részére is ; kik ta lán még 
nem egészen idegenek Bajorországban. H a a különféle fele-
keze teknek , a zs idóknak megvannak iskoláik, legyen szabad 
n e k ü n k is gyermekeinket vallásosán nevelni. S valljon ki 
legalkalmasabb e r r e ? H a igazságosak akarunk lenni, be 
kel l val lanunk, hogy a pap többnyire a nép köréből kerül 
k i , legjobban ismeri a n n a k szükségeit és rokonszenvez is 
v e l e ; 12 évi tanulmányai közt erre készíttetik, az ifjúság 
nevelése az ő legtermészetesb tere, s o k a k n a k legkedvesebb, 
egyszersmind leghálásabb foglalkozása. Ez a méltányosság 
szempont ja , de van jogi is, és azért á l l í t juk : Ha az állam 
kényszerí t i a szülőket, hogy gyermekeiket iskolába küldjék, 
a szülőknek is van j o g u k követelni, h o g y az iskolában azon 
religio legyen érvényes és tisztelt, me lyhez a szülők és gyer-
m e k e k tar toznak. E z e n biztosítékot azonban egyedül az 
egyház vagyis a papoknak az i sko lákra való fölügyelete 
n y ú j t h a t j a . 

Mi tehát az iskolának az egyháztól való elválasztásá-
ban haladást nem láthatunk, de oly hasznot, előnyt sem, me-
lyet a támadható ká rok túlságosan nem múlnának fölül. 

De té r jünk vissza a vádakra. A kath . clerus, mondják, 
mint helybeli vagy kerületi fölügyelő hanyag v a g y egyol-
dalú ; vagyis igen sok időt fordit a vallástanitásra, mi által 

a többi tan tárgyak hanyagol ta tnak e l ; vagy tyrannisál ja az 
alatta levő tanítót. 

Meglehet, hogy ezen vád itt-ott alaposan emeltethetik ; 
de azér t szükséges-e a kivételt szabály gyanánt fölállítani 
és az egész clerust kárhoz ta tn i ? Nem lehetne-e az egyházi 
és világi elöljáróság kölcsönös közreműködése ál tal ismét 
ke r ékvágásba hozni az ügyet, hol ez nem volna egészen 
rendjében ? vagy már annyira ju tot tunk, hogy az egyházi és 
világi hatóságok közt szives egyetértés, közlékenység mái-
nem is lehetséges ? 

E k k é p tehát az elmozdított papság helyett a hivatal-
noki k a r venné át az i skolá t ; valljon a hivatalnokok mind-
egyike teljesen h iány nélküli-e, hogy semmi balfogás sem 
tör ténhet ik ? Talán nem balfogás az, midőn, például, a deg-
gendorti plobánus elitélésénél a vádló és bíró ugyanazon egy 
személyiség volt ? Val l jon mire lehet építeni azon szilárd 
reményt , hogy a bureaucrat ia több paedagogiai képességgel 
fog bírni, mint a clerus ? 

D a mindenekfölöt t : igazságos s igaz-e a vád, mely a 
képviselők kamará jában hallatszott, hogy a clerus veszélyes, 
hátrányos befolyást gyakorol az iskolára. Talán a keresz-
ténység akadályozza a civilisatiot és haladást a művelődés-
ben, tudományban, s azér t kellene száműzni az egyházat az 
iskolából ? Ha azt veszszük, honnan származnak a történe-
lem és irodalom kutforrásai , okmányai, ezen állítás önmagá-
ban összeroskad ; csakhogy, miután jól k izsákmányol ta tok 
a tömérdek gyű j t emény : a kolostorok, azoknak szerzői és 
őrei, el törültettek ! még tovább is aka rnak menni ? ez majd-
nem szükséges; ha következetesek a k a r n a k maradni , ha a 
fölállított elvet egész kiterjedésébon szándékoznak keresz-
tülvinni : az egyházat nemcsak az alanti iskolákból, hanem 
a humanisticus képző-intézetből is ki kell zárni, hisz a latin 
iskolák és gymnasiumok legnagyobb része az ö kezén vau. 

1. Lajos ba jor kirá ly nem ok nélkül hasonli t tatott már 
össze Numa Pompilius romai királylyal , kiről Livius mondja, 
hogy ő az istenek félelmét a nép szivének első szükségéül 
tekintet te . Plutarchus pedig nyíltan állitja, hogy könnyebb 
légvárat , mint ál lamot vallás nélkül alapítani. 

í . Lajos k i rá ly , mint bölcs fejedelem, és a tudomány-
n a k szintúgy, mint a művészetnek embere, igen jól érezte, 
mi első szüksége a kornak, midőn szerzetes rendeket hozott 
az országba, hogy reá jok bizná az ifjúság tudományos ki-
képzését , és ez által alkalmat nyúj to t t benn az országban 
megtanulhatni azt , mi végett a vagyonosok gyermekeiket 
kül földre küldötték korunk rémképeihez — a jezsuitákhoz. 
L a j o s oly király volt , ki tisztelte az egyház szabadságát, 
jogait , és az Abel-féle ministeriumot azonnal föloszlatta, a 
min t az egyház joga i t kezdte csorbítani. Azon elvet, hogy az 
ál lam a vallás a lap já ra fektetendő, melyet ama pogányok is 
val lot tak, Lajos fön ta r to t t a ; ő keresztény államot akar t , 
nem experimentáló országocskát, mint egy osztrák országun-
ka t nevezgetni szereté ; és ezen elv, mely az ál lamra nézve 
áll, ne álljon az iskolára is, melyet Lajos és I I . Miksa kirá ly 
oly erélylyel őr iz tek meg, és k ik alatt Bajorország boldog 
is volt ? Két bölcs, körültekintő fejedelemnek intézményeit 
meg akar ják szüntetni némi je lszavak kedveért , melyek the-
oriában jól hangzanak s melyekkel a gondolkozás nélküli 
publicum tömeti m a g á t ! A változtatás még nem javitás 
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Mi igen ké tkedünk , valljon jobbra fordul-e a dolog, ha az 
u j rendszer fog életbe lépni. Hogy olcsóbba nem fog kerülni, 
ha a szerzetes rendek mellőztetvén a tanszékek világi taná-
rokka l fognak betöltetni, igen világos. Mikép volna pedig 
lehetséges a haladást nagyobbítani, lia a tanulás elzáratik 
sokak előtt, kik most még az iskolákat lá togatha t ják '? egy-
könnyen fölfogni nem vagyunk képesek, és azér t a fölvilá-
gosodás barát ja i sem ereszkedtek ezen módozat kifejtésébe. 
De elég, hogy igy a k a r j á k Bajorországban és — másut t is ! 

1 - k . 

Nyelvészeti tanelmány. 
— Wiseman u tán . — 

I I . 
(Folyt.) 

E példák bizonyit ják, hogy a nyelvek sajá t családjokon 
kivül is szerezhetnek nyelvtani szerkezetet és fo rmáka t . Néha 
az egymástól legtávolabb eső nyelvek rendkivüli nyelvtani 
egybevágóságot mu ta tnak föl, s mégsem hiszszük, hogy roko-
n o k ; pl. a bask-nak föltűnő hasonlóságai vannak több külön-
féle amerikai nyelvvel, s miként Balbi bizonyitja, az egyszerű 
igemódositásban még Nyugat-Afr ika dialectusaival is.1) Azon-
ban Humboldt ugyanakkor , midőn tagadja, hogy a hasonló 
szavak elégségesek a különböző nyelvek közös eredetének meg-
állapítására s midőn a hasonlósági pontokat emliti, melyeket 
épen most jeleztem, távol van a következtetéstől : mintha a 
különböző nyelvek közt egyáltalán semmi rokonságot sem 
kellene megengedni. 0 ellenkezőleg azt mondja, hogy az ily-
nemű nyelvtani különösségek mindig inkább a műveltségi 
fokokat , mint a rokonságot látszanak jelezni —- a nyelvek 
közt .2) 

De hogy következtetést von jak e tárgyban, nekem ugy 
látszik egyrészt, hogy a nyelvészek, k ik szavakat hasonlitnak 
össze, túlhaj tot ták következtetéseiket ; másrészt, hogy a tudós 
Schlegel szintén tulkapatott ellenszenve által, melylyel amazok 
túlzásai iránt viseltetett, midőn azt mondja, hogy egy fosztó 
é r teményü (privativ) a-nak közönséges használata jobban bi-
zonyít a görög és sanskrit hasonlósága mellett, mint több 
száz szó. Humboldt , noha szintén sokat adott a nyelvtani ha-
sonlóságokra, mégis illő fontosságot tulajdonit a szórokonsá-
g o k n a k egy rövid de mély nyilatkozatban, melyet e tanulmány 
fölötti nézeteiről te t t .3) 

Azért én egy szabályt ál l í tanék föl — a szórokonságok 
megvizsgálására és ezekből a nyelvrokonságok következteté-
sére ; ez által elejét kívánnám vétetni azon, ugy gondolom-féle 
modorokak, melyeket a szótári iskolában követnek s meg-
közelíteni komolyabb törekvéseit a másik iskolának. A sza-
bály ez : a szavakról, melyek egy, vagy két különböző nyelv-
családhoz tar toznak, nem kell m i n d j á r t azt gondolni, hogy 
hasonlóságukból, mely esetleges is lehet, egészen sajá t csa. 
ládjokhoz viszonyló következtetések lennének vonhatók ; ha-
nem azon szavakat kell egybevetni, melyeknek értoménye 
egyszerű, és azokat , melyek leginkább szükségesek, melyek 

') Balbi, Tableau des langues de 1' Afrique. 
*) Prüfung dor Untersuchung über die Urbovohner Hispanien's . 
3 ) Un essai sur la meilleure maniéré de demontrer l e s affinités des 

l angues orientales, dans les Transactions do la société royalo asiatique. I I . 

a családokat egészen á t já r ják , s következéskép ott vannak 
úgyszólván meghonosulva, mint őslakók. Pl. c számnév : hat , 
a sanskritban shash, a perzsában shosh, a latinban sex, a 
németben sechs, a francziábati six. Ez oly szó, mely szigorúan 
egész családhoz tartozik, de hasonlag tar tozik a szemitai 
családhoz is; mer t a zsidóban — hol pedig a typus legtisztább 
— szintén shes, mig a többi dialectusokban azon törvények 
szerént változik, melyek a betücseréket szabályozzák. — 
Vagy a sept, angolban seven, a sanskri tban saptan, a németben 
sieben, szintén hasonlit a szemitai nyelvcsalád shevang (zsidó) 
vagy shebat (arab)-jához. — Un, egy, sanskri tban a'íka, per-
zsában yak, zsidóban echad s igy a többi dialectusokban is. 
— E görög szóról xsQag, ha egyedül a görögben volna fölta-
lálható, föl lehetne tenni, hogy a zsidó vagy phoenicz keron-töl 
származott , azonban e vélemény rögtön megengedhot lennek 
látszik, mihelyt az t látjuk, hogy a család oly tagjaiban is 
megvan, melyek azt ide nem kölcsönözhették, mint a latinban 
cornu, a németben Horn. A lat in szó nem származhatot t a 
görögből, mert az n közbenszurásáról, mely által szemitai 
f a j t a lett — nem lehet azt mondani, hogy esetleges, főleg mi-
u tán a németben is ott van, mely pedig zsidóval vagy görög-
gel soha sem elegyült . Azonban e szó, mely a család annyi 
t ag jában általános, igy találtatik a szemitai család tagja iban 
is : mint a szyrben karno, az a rabsban keren. Szintén kétség-
kívüli az a m a (anya) szónak t isztán sanskrit eredete s mégis 
lényegesen szemitai ; a zsidó em és az arab omma ugyanily 
je lentményüek, valamint a biscayi ama, mely még a spanyol-
ban is megvan, ahol is da jká t j e l en t . E példák elég világossá 
teszik szabályomat. Oly szavaka t hoztam föl, melyek k é t 
családnak minden, vagy legalább majd minden tagját á t já r -
j ák , s melyeket mindkét családban ősiek- vagy lényegeseknek 
tekinthetni . É n csak hasonló ese tekben engedném meg egy-
bevetését a szavaknak , melyekből elegendő bizonyítékot ve-
hetnék arra, hogy e, vagy ama nye lv rokon. Azér t midőn egy 
szótári értelmező, minő pl. Pa rkhur s t , egy angol szavat zsidó 
gyökből származtatot t , csak nevetni való, mer t az egész ety-
mologia alapnélküli ; midőn görög szót származta t zsidótól, 
azt mondhatjuk rá , hogy lehet, m e r t a phoeniczi kereskedők 
által valahogy becsúszhatott, de ez mitsem bizonyit a szár-
mazás mellett. H a — mint a fönebbi példákban lá t tuk — két , 
vagy több nyelv ugyanazon ősi szóval bir, mely azonfölül 
még több szemitai nyelvben is előfordul, a k k o r ugy tekintem 
e szót, mint biztos lánczszemét ama titokszerü láncznak, mely 
az ős idők bizonyos korszakában minden nyelvet összefűzött. 

Ez egy más fontos ku ta t á s r a kényszeri t bennünket. 
H á n y hasonló szót kell a különböző nyelvekben találni, hogy 
közös eredetökot jogga l lehessen következtetni ? 

Joung egy furcsa számtani kivetést készítet t e tekintet-
ben, melyet eddig tudtomra egy néprajz i ró sem vett föl mü-
vébe, hihetőleg azér t , mert szerző az t oly müvekben adta ki , 
melyek o tanulmánynyal semmi viszonyban nincsenek. 0 némi 
előrebocsátások u tán ezt mondja : „Tehát ugy látszik, hogy 
ké t nyelv rokonságát nem lehet következtetni egy szónak 
— mely egyikben is, másikban is előfordul — hasonló jelent-
ményéböl és hogy ha csak két hasonló szó talál ta tnék, akkor 
három koczka volna egy ellen ; de hogyha három hasonló szó 
ta lá l ta tnék , ugy t izet lehetne tenni egyre, hogy azok egy 
anyától származtak, hat szó körülbelül 1700 koczkát adna 
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egy el len; nyolcz 1800-at : ugy, hogy ez esetekben csaknem 
absolut bizonyosság állna be. Pl. a biscayi vagy régi spanyol 
nyelvben a szótár, mely Humboldt V. k i tűnő jegyzeteivel van 
ellátva, ezen szavakat teszi fe l tűnőkké : beria, (uj) ; ora, (ku-
t y a ) ; guchi, (kicsi); oguia, (kenyér ) ; otzoa, (farkas), innét 
a spanyol onza ; zazpi (hét, számn.). De az ó-egyptomiban is 
beri az uj , whor a ku tya , kudehi a kicsi, oik a kenyér, ounsh 
a farkas , shashf a hét ; ha mármost e s zavaka t — hogy okos-
kodni lehessen belőlök — ugyanazonosoknak tekintjük, a k k o r 
ezernél több koczka lesz egy ellen azon valószínűség mellett , 
hogy va laha egyptomi gyarmat települt le Spanyolhonban ; 
mert a szomszédos nyelvekben semmi nyoma sincs a közvetí-
tőnek, mely által e szavak átcseréltettek volna."4) 

E következtetés kétségkívül merész ; mert o hasonló-
ságok eléggé értelmezhetők a föltevés által , hogy a népek 
régente egy időben szakadtak szét egymástól és az egy ős-
nyelv töredékeiből mindenik megtartott valamit ; — azonban 
azok előtt, k ik az összehasonlítás e rendszerét követ ik , a 
számtani kivetés ily általános resul tatumai magasabb érvé-
nyűek ; annál is inkább, mert ez oda látszik mutatni, hogy a 
hasonló szavak nagy száma elégséges k é t nyelv rokonságá-
nak bebizonyítására. 

De fejezzük be a kuta tás t s von junk következtetést. 
(Fölösleges mondanom,hogy a szótári rendszerkövető i köny-
nyen találnak hasonlóságokat az egymástól messze eső nyel-
vekben, melyek semmi történelmi viszonyban nem állnak 
egymással. Igy a fönehb idézett biscayi szavakat Klaproth 
is összeveté a szemitai nyelvekkel és igen sok hasonlóságra 
talált.5) 

A két család, mely legnagyobb könnyűséget szolgáltat 
arra , hogy az egymástól legelütőbb jellegű nyelvek összeköt-
tetését vizsgálhassuk, kétségkívül az, melyet már gyakran 
emlegettem, t. i. az ind-europai és a szemitai ; mert ezek tag-
ja i inkább ismeretesek, mint a többi családoké. Inné t van, 
hogy sok kísérlet tétetett már azok összetömöritésére, de az 
eredmény csak igen r i tkán lett kielégítő, mi azért történt, 
mer t nem azon szabály szerint j á r t a k el, melyet én körvo-
naloztam. E szabályon és az arra alkalmazott példákon kivül 
még azt aka rnám megjegyezni, hogy k é t család nyelvtani 
jel legében vannak oly pontok, melyek sokkal részletesebb 
összehasonlítást szülhetnek minden eddigi kísérletnél. Nehezen 
értené meg az olvasó e kifejezést, hacsak apró és bonyolult 
összehasonlító elemzésbe nem bocsátkoznám, mit azonban — 
nehogy unalmas legyek — csak értekezésem végén fogok ten -
ni egy jegyzetben. Azér t csak annyit mondok, hogy meggyő-
ződésem szerént két családban sokkal nagyobb nyelvtani ro-
konság található, mint első tekintetre csak gondolni is merné 
az ember ; és itt örömmel teszek emlitést egy miiről, mely a 
ku ta tásoknak u j tért nyit s melynek szerzője : Lcpsius.6) E 
mü tele van a legeredetibb kuta tásokkal . Több igen elmés, 
föltűnő hasonlóságot mutat föl a zsidó és sanskrit közt, ugy, 
hogy minden kétséget eloszlat a fölött, miszerint e két nyelv-
nek egy közös csirája van habár nem egészen kifejlődve is. 

(Folyt.) 

4) Remarques sur la reduction des expériences sur lo pendule. 
5) Mémoires relatifs à l 'Asie. Paris, 1824. 
') Palaeographio als Mittel für die Sprachforschung, zunächst am 

Sanskr i t nachgewiesen. 1834. Berlin. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
P Á R I S . Dupan loup Bódog orleansi püspök a fensöbb 

egyetemi tanügy szabadságának érdekében ismét s ikra szál-
lott a „Le Monde" szerkesztőségéhez intézett hosszabb levél-
ben. „Harmincz év óta , úgymond, küzdök a tanügy szabad-
ságaért , folytatni fogom e küzdelmet életem végéig, és halálom 
után is irataim fognak küzdeni, mig végre a nagy elv elfogla-
land ja törvényeinkben az azt megillető helyet." 

E fontos kérdésben, irja Dupanloup, a vita az t muta t ja , 
hogy elleneink három dolgot nem ismernek : a szabadság első 
szabályai t ; a franczia törvényhozás első elemeit, és az if jú-
ság nevelésének első elveit. 

Hogyan ! ime polgárok kére lmet nyúj tanak be a sena-
tushoz. Nem érdemelnek-e dicséretet azok, kik egy szép angol 
monda t szerént a közügyet magánügyökké teszik, és törvé-
nyes eszközökkel küzdenek oly valamiért, amit h a z á j o k ré-
szére üdvösnek t a r t a n a k '? Nem, ezen polgárok, k ik élnek 
szabadságukkal, ugy tekintetnek, mint árulók, denunciansok, 
igy a püspökök is, k ik h ivatásukat teljesítve a veszélyes újí-
tásokat jelzik. A tanodákban kárhozatos tanokat ter jesztenek. 
Ezen fölháborodnak, mintha a szabadságok elseje nem volna 
a törvényes védelem. 

A főpapok h iva tkoznak oly biróra, kit nem lehet elvet-
ni : a fölvilágosított, figyelmeztetett közvéleményre, a titok-
ban ügyes kezek á l ta l készített veszedelmekre — és inquisi-
t o r o k n a k nevezik őket . 

r 

E s valljon miér t , ha ugy tetszik V Ezen f r ancz iák fran-
czia közös polgári j ogga l élnek, h iva tásuk kötelmét teljesitik ; 
nem tesz semmit, szavuka t el kell nyomni, mert . . katholi-
kusok. Más szóval, mer t nem egyértelműek veletek. Emlé-
kezete tekbe kell-e idézni , hogy a politikai szabadság két 
elemi szabálya : nyilvánosság és közös jog ? Mindke t tő t sér-
titek egyszerre. Avval véditek magatokat , hogy mondjátok, 
miszerint az egyház c sak maga számára kiván szabadságot. 
Kétértelműség, rágalom. Hányszor nem védette az egyház 
mások jogait, a gyengékét az erősek ellen, az elnyomottak, 
gye rmekek , nők, szegények, rabszolgák jogai t? 

Minek féltek t e h á t , hogy a törvények megad ják az 
egyháznak az ál tala ké r t szabadságot, midőn másoknak is 
m e g a d j a ? 

Mert tudjátok, hogy a nemzet, a család, az a tyák , az 
a n y á k , amint szabadok, az evangéliumhoz, Jézus Krisztushoz 
ragaszkodnak. Tud j á tok , hogy iskoláink, amint megnyí lnak , 
meg is tellenek, és az egyháztóli félelemből féltek a szabad-
ságtól, azért követelitek, hogy az állam küzdje le azokat, 
k ik nek t ek nem tetszenek. 

Azt mondjátok, hogy én denunciállak, fe ladlak titeket. 
Nem, csak lerántom az álarezot. Te t t en kaplak benneteket . 
Ime, mit mond a : Revue de philosophie positive ma j—jun ius i 
f ü z e t e : „Ha azért követelik a szabad tanodákat, hogy ismét 
ka thol ikusokká vá l junk , mi, k ik a múlttal amenny i r e lehet 
szakitani akarunk, nem aka rha t juk ezen szabadságot ; elébe 
teszszük ennek a dolgok azon helyzetét, mely ugyan nem 
jó, de amelyben végre a hit tudományi hata lomnak határai 
meg vannak szabva." 

T i mondjátok azt, hogy inquisitor vagyok, ki felhívja a 
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törvényt azok ellen, kiktől fél. Es mit tesztek ti a szabadság-
nak kikiáltott hősei, kik azt követelitek az istentagadók ré-
szére, és megtagadjátok Isten imádóitól ?" 

D. ezután az állam egyeduralma ellen fordul, melynek 
a tan teréni jogtalanságát , káros voltát k imutatván hosszas-
ban szól az if júság nevelésének első fő olveiről. 

„Gyermekeknek, fiatal embei'eknek az iskolában, a ka-
rokbani neveltetéséről van szó; értsetek meg jó l ,gyermekek-
ről, ifiukról, kiknek értelmök még nincs kiképezve, meggyő-
ződésük még nincsen megalapítva, k ik re tehát a tanitó okta-
tása szükségkép nagy befolyást gyakorol . Mire kell ezen i f jú-
ságot tanítani ? Melyik az első ezikkelye azon p rogrammnak , 
melyet a tapasztalás, az ész, a család óhajai követelnek min-
den polgáriasult államokban ? A p rogramm első cz ikke a 
vallás. Mindannyiunknak, a tyáknak és tanítóknak szent kö-
telességünk a legjobbat adni át mivel birunk, a vallási elve-
ket. Hogyan ! az élet ezen első szakában ti ugy-e nem ad já -
tok át gyermeketeknek könyveiteket mind, nem avat já tok be a 
botrányokba, őket nem engeditek tenni azt, ami nekik te tsz ik , 
de aka r j á tok , megengeditek, hogy bizonytalanul ingadozzanak 
a szellem és az anyag, Is ten és a semmiség között ! Ki aka r -
já tok zárni a vallást az oktatásból, vagy engedni, hogy az 
megtámadtathassék védő nélkül, elvnélküli tanárok által, azon 
tanodákban , melyeket gyermeke ink látogatni kényszerülnek, 
és mi, föntar tani . 

Merem állítani, hogy az összes f ranczia családok a k a -
rata, hogy a hivatalos okta tás ne legyen materialisticus, ne 
legyen istentelen. Még azok — ha vannak — kiknek nincsen 
hitük, sem a k a r j á k , hogy gyermeke iknek se legyen. Állítom^ 
hogy nincs bármennyire sülyedett ember, ki egy cen t ime- t 
fizessen azért , hogy fiát a r r a tanítsák, miszerint nincs Is ten, 
nincs külömbség a jó és rosz között, és hogy maga a tanuló 
is lelkismeret, erkölcsi szabadság és felelőség nélküli lény. 
H a ilyesmit egyetlen egy tanodában engedtek taníttatni, csal-
já tok családjaikat e gyermokeknek, kiket tanfolyamaitokra 
köteleztek. 

Ime ez az elvek, a tények igazsága. Soha egy nagy, 
polgáriasult nemzet a val lásnak a neveléstől! elválasztását 
elvül k i nem modotta, mert a népek józan értelme felfogta, 
hogy a vallás a nevelés a lapja . 

Angl iában, Némethonban Francziaországban a legna-
gyobb államférfiak ezt nyi l tan, egyértelmiileg hirdet ték. . . 

H a nem akarom tehát megtagadni az államtól, hogy 
legyen egyeteme, tudománykarai , megtagadom, hogy lehes-
senek tanintézetei , melyek istentelenek, vagy hogy i lyenekre 
szabadalmat adhasson. A nemzet aka ra ta ez irányban két-
ségtelen. 

Megvigasztalva j á r t a m be megyém városait, falvait , 
pusztáit. E n és püspöktársaim örömmel mondhat juk, hogy 
az igaz f ranczia nép vallásos, szívből lélekből, a nép szeret i 
Jézus Krisztust , a nép többet ér a sajtónál, és a vidék mun-
kás csendjében észrevehet jük, hogy a vallás élő, a rosz t a n o k 
csak konkoly, az evangelium magként jelenkezik. Mindama 
tanok, mint az ujságezikkek a párisi műhelyekből kerülnek 
ki , terjesztetnek, divatosokká lesznek bizonyos embereknél, 
de még ezek sem származta t ják át gyermekeikre. Az a t y á k 
és anyák mindannyian ismétlem — valláselveket k ivánnak 
gyermekeik számára. 

E s valljon kik terjesztői a f a lvakban ama rosz tanok-
nak ? Azon apró tudósok, kik az állam facultásaiból kerültek 
ki, honnét jönnek az újságírók is, és igy a fensöbb taninté-
zetekből szivárog az istentelenség. A tény bizonyos . . . 

Hivatkozni mernék e helyen a fejedelem souvex-ainitá-
sának czimére. Ux-alkodnak Istennek és a népnek kegye lmé-
ből, t ehá t Istennek, és a népnek kel l eleget tenni. 

Az egyház és ál lam a Saiamon itéletebeli ké t asszony. 
Az egyház mondja : á tadom, reád bízom gyermekemet azon 
feltétel alatt,hogy épen,csonkithatlanul élhessen. H a meg aka-
rod szivét, lelkét ölni, csak felét mentvén meg annak , kit 
Isten alkotott , add vissza, hadd neveljem fel, mert axxyja én 
vagyok. 

Azt óhajtván, hogy az állam oktatása ne legyen hitet-
len, csak hü polgára vagyok a hazának, csak v a k o k és a 
társadalmi rendnek ellenségei engedhetik meg, hogy az isten-
telenség, a materialismus rontsa meg az állam nagy tanodáit . 
Lehet-e nem látni ennek következményeit : a közel jövőben 
kikex'ülhetlen ka tas t ró fáka t . . . 

Az atheismus és matei'ialismus egy rövid ideig kor-
mányozták Fx-ancziaországot ; emlékezünk erre. Képzel jük 
magunknak , hogy a Chaumette-k, a Ilébert-ek, a Maratok 
rögtön isxnét egy időre ura i lennének Párisnak, és Pár i s által 
Francziaox'szágnak, és nem lenne ellenök más védelmetek, 
mint egy u j Robespierre, ki Isten lé tének és a lélek halha-
tat lanságának nevében szelíden levágatná fejeiteket. — 
Nem, nem, büntetlenül nom lehet megingatni a társadalom 
alapját. 

Az t merik állítani, hogy a hit és a tudomány egészen 
elváltak egymástól, hogy megférhetlenek, hogy a szakadás 
teljes. Mit tudtok ti erről, kik a keresztény tudóstól önha-
talmilag megtagadjá tok a tudós czimét . . . . Igen ! lia ti a 
materialismust egyedül nevezitek tudománynak, a szakadás 
akkor teljes. Szeréntünk ezen tan egyszerűen képtelenség, 
erkölcstelenség. A hit és képtelenség, a hit és erkölcstelenség 
között nincs közösség. H a tudománynak nevezitek a termé-
szettani, a mathematicai tudományokat , ezek és a hit között 
nincs szakadás, habár nem ugyanazon rendűek. Hangsúlyozva 
mondják nekünk, és beszélnek „a tudományok általi u j kinyi-
latkoztatásról" mit a k a r n a k evvel mondani? Báx-minő legyen 
a haladás e tudományok tei'én, fogják-e nekünk kinyilatkoz-
tathatni azt , hogy miként szeressünk, gondolkodjunk,tegyünk, 
aka r junk ? 

E n g e d j é k meg nekünk , hogy elfoglalhassuk a fensöbb 
tanszékeket . . . és megmutathassuk, miszerént a keresztény 
tudósok lángelméje nem szűnt meg közöt tünk. Mielőtt elitél-
nek, hallgassanak meg, ad já tok vissza szavunkat . 

Azt mondjátok, hogy én ellensége vagyok az é sznek ; 
de nem lá t j ák -e önök, hogy éppen én védem azt ellenségei 
ellen. Nem világos-e, hogy azok, k ik ellen én küzdők, meg-
semmisítik az észt, midőn azonosítják az anyaggal, midőn 
a materialismust, atheismust hirdetik. Az általános, szüksé-
ges, örök eszmék, melyok az észt képezik, (constituent) hol 
vannak, kérdem hol vannak , ha nincs Is ten, nincs lélek ? . . . 

Igen, miután olvastam volna mindazt , mit olvastam, 
s láttam, hová jutott ná lunk a bölcsészet, logika . . . fá jda-
loxnmal és zavarodottan kell kijelentenem, hogy az ész, a 
közértelem veszélyben forog közöttünk. É n segélyére sietek. 
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A spiritualista bölcsészek — engedjék meg nekem, bogy ezt 
leplezetlenül k imondjam — a materialismus ezen merész-
sége, és előmenetele folytán meg vannak félemlítve. Önök 
ügyét is védem, és önöknek velem együtt kell azt védeniök, 
önöknek mind, kik igazi bölcsészek, k ik hisznek még az 
igazságban, és kik még le nem mondtak az emberi szellem 
becsületéről, méltóságáról, jogairól. . . . 

Hogy elleneim meg ne másítsák következtetéseimet, 
néhány rövid mondatokban foglalandom össze. 

Először : én követelem a fensőbb tanítás szabadságát 
a közös jogban, és ugyanazon törvények iránti hódolattal. 
Nem félek a versenytől a nagy államintézetekkel sem. 

A fensőbb tanügyre vonatkozólag 1868-ban ugyanoly 
harcz kezdetik, minő 1830- és 1850-ben küzdetett az elemi 
és középtanodák ügyében. Ugyanazon panaszaink, jogaink 
vannak, és b i runk ezeknél is többel, a tapasztalással. 

Igen, a tapasztalás megmutatta, hogy az elemi szabad 
és nyilvános tanodák versenye előmozdította, tökéletesítette 
az elemi tanügyet. Ugyanezt mutat ta a tapasztalás a közép-
tanodákra nézve is, és ha a fensőbb oktatás is szabaddá leend, 
meg fogja a tapasztalás mutatni, hogy a verseny Párisban 
is ugyanazon üdvös eredményeket létesitendi, melyeket léte-
sített Lővenben. . . 

Másodszor: nem vagyok azok véleményén, kik állít-
ják , hogy a kormány, ha a katholikusoknak megadandja 
eme szabadságot, ment lesz minden felelősségtől az állam-
tanodákat illetőleg, és hogy ezekben a rosz tanoknak szabad 
menetet engedhet. 

Végre harmadszor : a szabad állam polgárának első 
kötelmét teljesítem, midőn szavamat emelem nyíltan hitem 
és minden vallás ellenségeinek leküzdésére, megtámadván 
őket anélkül, hogy bántalmaznám, és azon néven mutatván 
be őket, melyet magok maguknak adnak. 

Szabad itészet alá bocsátom, csak loyalis legyen — inté-
zeteinket, tanárainkat , programmjainkat , de azon feltétel 
alatt, hogy mi is hason joggal élhessünk. . . 

A „püspökök vészkiáltásai" fölötti iratomnak utolsó-
nak kellett volna lenni. Nem mondtam el mindent, de eleget 
a figyelmeztetésre. Valóban nincs semmi kedvem az összes 
megtámadott vonalokon küzdeni , a vitatkozást azoknak 
akar tam hagyni, k iket a vizsga illet, — a franczia senatusnak. 

De arról vádoltattam, hogy ellensége vagyok a fensőbb 
oktatás szabadságának, erre hallgatnom lehetetlen volt, kö-
vetelem azt, mint követeltem mindig, hivén, hogy az nagy-
orvosság jelen helyzetünkben. . . (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excája pompás képekkel 

diszlő botanikai munkát fog kiadni, melynek czime „ F l o r a 
b i b 1 i c a" leend. — A gyönyörű hasonlatok, melyek a szent-
könyvekben a keleti szép növényzettől kölcsönöztetnek, a 
szellemdus főpap ezen müve által világosságban szintúgy, 
mint bájban bizonyára igen sokat fognak nyerni, miért is öröm-
mel jegyezzük föl ezen örvendetes hirt. 

— A franczia császár meglátogatván Rouen városát 
a székesegyház küszöbén Bonnechose bibornok által fogadta-
tott. A főpap beszédére válaszolván az uralkodó a többi közt 
mondá : „Az egyház azon szentély, hol változatlanul őriztet-
nek a keresztény moral nagy elvei, melyek az embert az 
anyagi érdekek fölé emelik. Egyesítsük tehát atyáink hitét a 
haladás érzelmével, és ne válaszszuk el soha Istennek és a 
hazának szeretetét egymástól." — Megható szavak egy hatal-
mas fejedelem ajkairól. Egyébiránt neki van legtöbb alkalma 
és oka is e szép szövetséget a kettős szeretet közt bebizonyí-
tani és föntartani. 

— Az egyházirodalmi téren már dicséretesen ismert 
K a r c s ú Arzén, sz. ferenczrendi áldozár aláírási felhívást 
küld szét a „Romai pápák történelme sz. Pétertől korunkig" 
czimü munkára , melynek czélját a kővetkezőkben fejezi ki : 
„Hogy tehát az anyaszentegyház fejei ellen a tudatlanság, 
vak elfogultság, divatos hetvenkedés, gyűlölködő felekezetes-
ség, eretneki berzenkedés és gonosz akarat által folyton pa-
zarul szórt rágalmak, gyalázások és szemtelen hazugságok 
bennünket a sorompókban jól fegyverkezve talál janak, Isten 
szent segítségével az egyházi irodalom oltárára letenni szán-
dékozunk a pápaság történelmét, melyben maga a történelmi 
igazság képezi a legjobb czáfolatot." A mü 226 ivre terjed ; 
5 ivnyi füzetekben fog megjelenni, mindegyiknek ára 40 kr., 
mely összeg a füzet átvételekor lenne megküldendő Váczra 
a szerzőhez ; kinél valamint a Szent István-Társulatnál kap-
ható ugyanazon szerzőtől „A szerzetes rendek történelme" 5 
kötet, 5 f r tér t . 

— A freiburgi érsekválasztásra vonatkozólag olvassuk, 
hogy a badeni kormány a veto-joggal igen is nagy mérvben 
élt. Ketteier , Eberhardt (trieri), Martin (paderborni) és 
Baudry (kölni fölsz. püspök) mint nem a megyei papsághoz 
tartozók nem is választhatóknak nyilvánitattak ; Kübel, Wei-
ckum kanokok és Miller krotzingeni plebanus mint personae 
minus gratae mellőzendők, igy csak a 8-dik jelölt Orbin ka-
nonok maradt meg, tehát u j jegyzék leend készítendő. Hi r 
szerént Karlsruheban, Hohonlohe bibornokot óhajtanák. A 
freiburgi káptalan tiltakozott ezen eljárás ellen, minthogy a 
nagyherczegnek jogában egyedül az áll, hogy egész háromig 
mindannyit nem kedves személynek nyi lvání that ja ; három-
nak pedig okvetlenül meg kell maradnia, kikből azután a 
káptalan választ. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-előbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor és társainál . Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 

Szerkesz tőség : Magyar- i i tcza 34. sz . I. emelet. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
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helyben 4 f r t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 13-án. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldnnasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : A litthvániai bevándorlás 1732-ben. — 
Házassági törvény. — Nyelvészeti tanulmány. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek.; 

A litthvániai bevándorlás 1732-ben. 
(Történelmi tanulmány.) 

(Folyt.) 

De térjünk vissza kikergetett két parasztunk-
hoz, hová mentek azok? Egyenesen Regensburgba, 
Danckelmannhoz a porosz követhez, kérvén őt, hogy 
a rajtok elkövetett sérelmet, az evangelikus statusok 
követjeinek előterjeszsze. 

Ez már kissé feltűnő : miért minden protestáns 
követ közül épen a poroszhoz, ugy szólván a legtá-
volibbhoz, miért nem inkább egyik közelebbihez, s 
különösen miért nem a szászhoz, hisz az úgyneve-
zett directorium az augsburgi hitvallás védelmében, 
még mindig ennek kezében volt. De továbbá itt nem 
is tulajdonképeni confessionalis kérdés, mint inkább 
két embernek jogtalan (?) itélet miatti sérelme for-
gott fön, ennek pedig birája más nem volt, mint a 
császár és birodalmi törvényszék. 

De hagyjuk el e meddő jogi okoskodást és te-
kintsük a dolgot kissé gyakorlatibb szempontból. 

Nekem az legjobban feltűnő honnan tudta ez 
a két szegény salzburgi paraszt, hogy Regensburg-
ban van egy porosz követ, ki az ő sérelmüket érse-
kük és fejedelmök ellen, annyi szivességgel föl fogja 
karolni, s ki utasitotta őket, hogy annyi bizalommal 
egyenesen ez egészen idegen úrhoz forduljanak? 
Könnyű erre azt felelni, hogy e parasztok kétség-
kivül világot látott tapasztalt emberek voltak. — 
Nagyon erőltetett magyarázat! Mert ki a világ fo-
lyását ismeri, tudja, hogy parasztok, hozzá ily elzárt 
távoli hegyek természetes lakói ily diplomatiai lépé-
seket nem szoktak tenni, ha csak valaki tanácsot 
nem ád nekik. A mindjárt előadandó események 
összefüggése csak nagyon is megerősit hiedelmünk-
ben, hogy a porosz király, már eleitől fogva éber 

figyelemmel kisérte az érsek szigoruabb rendszabá-
lyait, s titokban ágensei által folytonosan szitotta a 
tüzet, hogy idővel saját materialis hasznára ezt is, 
mint sok mással tette, kiaknázhassa. 

Regensburgban Danckelmann a két parasztot 
a legnagyobb szivességgel fogadta, s mindjárt más-
nap sérelmöket az evangelikus státusoknak a legna-
gyobb hevességgel előadta, felszólitván őket, mint a 
vesztphaliai béke őreit, a kellő lépéseket megtenni. 

Az evangelikus státusok igen mérsékelt hangon 
irt beadványban fordultak ezen kérdésben Ziller-
berghez, a salzburgi tigyvivőhez. Nem ily hangon 
felelt ez! A jogtalan beavatkozás miatt, — a veszt-
phaliai békekötés megsértéséről itt szó sem levén, 
csupán két makacs és izgató alattvalónak egészen 
privát sérelme forogván fenn, — méltán megboszan-
kodott, fejedelmének tekintélyét sértve érezvén. Azért 
egész szárazon a beadványt visszautasította azon 
határozott felelettel, hogy ő neki urától, az érsektől 
világos parancsolatja van, ezen ügyben a statusok-
tól semminemű beadványt el nem fogadni, mert ő 
alattvalói ügyében a statusoktól magát kérdőre vo-
natni nem engedheti. Erre a statusok magához az 
érsekhez fordultak. Ez nem is tartotta érdemesnek 
Írásban felelni, hanem ügyvivője által szóval meg-
üzente nekik: ha jogaikban magukat sértve érzik, 
forduljanak a császárhoz és a birodalomhoz. 

Mindez az 1730-ik év első felében történt. 
Ezalatt otthon az érsek természetesen legke-

vésbbé sem hagyta, de ha consequens akart lenni, 
nem is hagyhatta abban eddigi eljárását. De viszont 
még kevésbbé szűntek meg a porosz ágensek által 
szitott agitatiók, s igy otthon a dolog napról napra 
komolyabb szint kezdett ölteni. 

De hát mi volt Frigyes Vilmos tulajdonképeni 
czélja ? 

Nagyon egyszerű. 
Ezen fejedelemnek, uralkodása kezdete óta két 

hatalmas módszere volt alattvalóit, különösen a sze-
gény népet tökéletesen tönkre tenni; t. i. zsaroló 
adóztatási és szerencsétlen ujonczozási rendszere. 
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A világnak tán legfösvényebb fejedelme levén, 
mindenuntalan u j adóztatási módot talált fel, annyira 
hogy már 1716-ban tehát uralkodásának 3-dik évé-
ben , keleti Poroszország marsallja, Dohna gróf, a 
legalázatosabban eló'terjesztette ő felségének, hogy 
igy ott az egész nép tönkre fog menni. A király la-
konikus felelete ismeretes: tedd a mit parancsoltam, 
és ne okoskodjál. 

E g y darabig csak ment e szörnyű önkény, de 
néhány év múlva, különösen a szegényebb provin-
cziákban, mint keleti Poroszország, csakhamar beál-
lottak szomorú következményei. Evró'l évre több 
paraszttelek maradt műveletlen. Hozzá járult Fri-
gyes Vilmos kegyetlen ujjonczozási rendszere, mely 
egy némely vidéken nyilt zavargásokra, másutt szö-
késekre és kivándorlásokra adott alkalmat. Evró'l 
évre szigoruabb rendeletek jelentek meg a kivándor-
lás ellen. 

Legtöbbet szenvedett keleti Poroszország, itt 
még a rendes csapásokhoz, rendkívüliek is : az 
északi háború pusztitásai, s u tána döghalál kö-
vetkezett. 

Egész vidékek elhagyatottan feküdtek, a szán-
tóföldeket senki sem művelte, a falukban és városok-
ban alig lézengett egy pár ember, iparról, kereske-
désről szó sem volt. 

Valóban nem nagy nemzetgazdászati tudomány 
kellett Frigyes Vilmosnak belátni azt: hogyha ezen 
vidékek mind munkás kezektől szépen művelve vol-
nának, a nép elszaporodnék, hogy néhány év múlva 
szép kis összegecskét kapna adó fejében, s néhány 
csinos ezeredecskét is kiállíthatna. Mert Frigyes Vil-
mosnak csak a kettőre, pénzre és katonára volt min-
den törekvése irányozva. 

De honnan vegye az embereket? Néhányszor 
tett már telepitési kísérletet, de nem igen akart si-
kerülni, mert Németországban a porosz zsarolások 
csak nagyon is ismertesek voltak, s az embereknek 
nem igen volt kedvük porosz „adó- és rekruta-ma-
sinává" lenni. 

Sőt első telepitési kisérleteivel eredetien meg-
járta. Ugyanis sikerült neki Schweizból és Lengyel-
országbólmunkás embereket becsalni, a legszebb Ígé-
retekkel táplálván őket, földeket ingyen adott, hozzá 
az építkezésekhez szükséges materialét, sőt egy cse-
kély kis előleget is, de a mi fő több szabad évet, 
hogy eleintén se adót se katonát adniok nem kell. 

Eleintén szépen ment; az u j polgárok kezdtek 
gyarapodni, s a király már alig várta, hogy a sza-
bad évek lejárjanak, mert már előre mosolygott 

örömében, hogy majd milyen szépen fog ő pénzeimi, 
s mennyi katonát szedni ez u j telepitvényből. 

De ime, a mint az utolsó szabad év lejárt, ösz-
szeszedték sátorfájukat, s mind megszöktek a közel 
Lengyelországba. 

Mondják, hogy a király majd meg pukkadt 
mérgében, és első hevében kiadta a rendeletet, hogy 
e szökevényeket a hol lehet fogdozzák ismét össze, s 
mint hitetlen tolvajokat kössék fel. E rendelet az 
1717-dik évi febr. 26-dikáról szól. 

De amint első heve csillapult, csakhamar be-
látta, hogy ily hangú rendeletek kevéssé alkalmasok 
másokat becsalni, s már a következő évben ismét 
egészen más hangon kezdett beszélni. 

Daczára annak a második telepités sem sokkal 
jobban sikerült. Ezek ugyan egy darabig megma-
radtak, még a király szépen bánt velők, de amint 
igazi czélja kezdett mutatkozni, azok is kezdtek is-
mét visszavándorolni. De ekkor már annyira meg-
haragudott a király, hogy a legszigoruabban kiadta 
a rendeletet, miszerint a hol egy szökevényt talál-
nak, azonnal kössék fel az első fára. Mindenkinek, 
ki egy ily szökevényt megfogna, 200 tallér jutal-
mat igért. 

E szerint nem csuda, hogy a telepités sok évre 
ugy szólván egészen felakadt. Mig a fösvény király 
be nem látta, hogy hiába pénz nélkül nem lehet. 

Közel 5 millió tallért fordított most telepíté-
sekre, s igy sikerült neki 1728-ig közel 26,000 csa-
ládot Svábiából, Frankoniából, és alsó Szászország-
ból állandóul megtelepíteni. De ez még mind kevés 
volt, még egész vidékek üresen állottak, s igy a be-
fektetett tőke még mindig nem hozta meg a kellő 
kamatot. » 

Frigyes Vilmos, ki telepitvényesek végett az 
egész Németországot átkutatta, ekkor vette neszét, 
hogy a salzburgi érsek az ő féllutheranus alattva-
lóit katholizálni akarja. Rögtön készen volt nála a 
terv, a parasztok és az érsek között a szakadást gyó-
gyithatlanná tenni, és e szegény embereket a hábo-
rit lan lelkiisméreti szabadság kecsegtetésével Salz-
burg szép hegyei körül, Litthvánia mocsárjai közé 
csábítani. 

Hogy eleitől fogva alattomban az ő keze dolgo-
zott, a későbbi történtekből csak nagyon is világos. 

Az érseki tilalom daczára, a parasztok folyton 
összejöveteleket tartottak, és 1731-ben Regensburgba 
formális követséget küldöttek. Ennek ut ján előter-
jesztették minden sérelmeiket: hogy kényszeritik 
őket az urvacsoráját egy szin alatt venni, rózsafü-
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zért és skapularét viselni. A papok átkutat ják házai-
kat, "böjti napokon eltiltják a husevést, s az engedet-
leneket 10—40 forintnyi pénzbirsággal büntetik. 
Kenyér és viz melletti börtön fenyegetésével kény-
szeritik őket hitüktől elpártolni. S e sérelmet azon 
nevezetes követeléssel fejezték be, hogy a statusok 
az érseket felszólítsák, vagy nekik külön lutheránus 
papot adni, vagy megengedni, hogy minden vagyo-
nukkal békésen kivándorolhassanak. 

Ezzel egészen más fordulatot vett a dolog, mert 
ezzel magukat most először formaszerűleg lutherá-
nusoknak vallották, s igy a vesztpháliai béke azon 
pontja védelme alá helyezték, mely azt határozza, 
hogy azon alattvalókat, kik a normális évben 1624-ik 
még ugyan katholikusok voltak, de később áttérnek, 
az illető fejedelem ne hátráltathassa szabadon kiván-
dorolni. 

A követek közül Regensburgból hárman azon-
nal Berlinbe mentek. 

Most lehetett már látni, hogy honnan fú a szél, 
s ki hozta az érseket ily szép dilemmába. Mert azt 
Frigyes Vilmos nagyon jól tudta, hogy az érsek azt 
semmi áron sem teheti, hogy saját orságában protes-
táns papokat alkalmazzon. S igy nem marad hátra 
neki egyéb, mint békétlenkedő alattvalóit kivándo 
rolni engedni. S ez volt egész törekvése. 

De kétségtelen az is, liogy most már az érsek 
j . 

is belátott ez ellene szőtt terv hálózatába. Nagyog. ki-
világlik ez azon intézkedéséből, mely szerint*^ pa-
rasztokat tudós theologusok által vallási beszélgeté-
sekben kikérdeztette. A parasztok minden eleibök 
adott kérdésre a legferdébb s legkülönfélébb felele-
teket adták, melyekből csak nagyon is kiviláglott, 
hogy e békétlenkedők sem igazi katholikusok, sem 
lutheránusok, sem reformáltak, s igy a vesztphaliai 
békében elismert egyik vallás-felekezethez sem tar-
toznak, tehát az abban kikötött jogokra sem hivat-
hozhatnak. 

De ezen kivül az érsek még egy más módhoz 
is nyúlt, mely jó szivének valóban becsületére válik. 

0 ugyanis az 1731-dik év jul. 1-én biztosokat 
nevezett ki, kik az eddigi eljárás minden sérelmeit 
megvizsgálnák, s különösen ha a hivatalnokok vagy 
papok jogtalan nyomást vagy pénz zsarolást vittek 
volna véghez, az ebbeli panaszokat mind a legnagyobb 
szigorúsággal és pontossággal fölvegyék és orvoslás 
végett egyenesen neki fölterjeszszék. 

A nép ez intézkedést mindenütt a legnagyobb 
örömmel fogadta. E jó népben ismét fel látszott 
ébredni a régi ragaszkodás, szeretet és hűség feje-

delme iránt, mindenfelé magasztalták az érsek böl-
cseségét és jóságát, s a régi jó viszony és béke hely-
reállításához a legszebb remény mutatkozott. 

A bizottságok megkezdték működésűket, és 
minden panaszt a legnagyobb lelkiisméretességgel 
megvizsgáltak. Eleintén jól is ment. A parasztok 
jöttek olyan igazi saját felfogású panaszaikkal. Né-
hány hivatalnok ellenébe kisült, hogy pénz-zsarolást 
és sikkasztást követtek el. Néhány plébános ellen is 
volt panasz, hogy őket a szószékről nyilvánosan 
eretnekségeikért becsmérelték. Egyetlen egy ellen 
volt keményebb vád, hogy t. i. mindig bottal a ke-
zében és poflékkel szokott katekizálni, és e mellett 
oly fösvény, hogy gyónó gyermekeinek a legnagyobb 
szigorúsággal megtiltotta, hogy üres kézzel az oltár 
eleibe ne merjenek lépni. 

E vizsgálat eredménye, az akkori salzburgi 
papságra a legszebb világot veti. Hol némi vissza-
élés mutatkozott is, jobban túlságos buzgóság mint 
gonoszság volt oka; s ha igaz, a mit azon egyetlenről 
felhoztak, nem bizonyít egyebet, mint, hogy annyi 
jó között egy rühes birka is találkozott, s ezen arány-
nyal még mindig meg lehet elégedni. 

Az előfordult visszaéléseket az érsek, amint 
megigérte, mind kész volt orvosolni, sőt hol a parasz-
tokon a hivatalnok által jogtalan pénz-zsarolás kö-
vettetett el, mind kész volt megtéríteni, csak a hit 
dolgában legyenek engedelmesek. 

Csakhogy idővel a bizottságok előtt is, egy-
szerre megfordult a dolog; husz ezer személyen fölül 
a biztosok előtt magokat egyenesen lutheránusok-
nak vallották. 

Nem sok éles látás kell hozzá, hogy a dolog 
természetes és rendes fejlődését, ismét idegen befo-
lyás terelte ez irányban, és pedig nagyon is bölcs 
számítás, mely jól tudta, hogy ezzel minden kibékü-
lés örökre lehetetlenné van téve. 

Az érsek most még egyszer szigoruabb rend-
szabályokkal kisérlette meg a rendet helyreállítani. 
Papjainak megparancsolta, hogy a magokat luthe-
ránusoknak vallottak gyermekeit meg ne keresztel-
jék, halottaikat el ne temessék sat. 

Az erre következett általános felhev ülésben, a 
parasztok ismét igazi természetüket mutatták. Ke-
rülték a templomot, s a hegyek és erdők között 
kezdtek gyülekezni isteni szolgálatra, prédikátorok 
kezdtek közöttök föllépni, az öregek áldották meg a 
házasságokat, a tyák maguk keresztelték gyermekei-
ket s mindezek mellett fegyvereikhez nyúltak, — 
hisz tudni való, hogy e hegyek között minden meg-

47* 
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nőtt férfinak meg van puskája, melylyel fölségesen 
lő, — ezzel akarták maguknak sértett jogaikat visz-
szaküzdeni. 

A félénkebbeket erővel kényszeritették magu-
kat szintén lutheránusoknak vallani , s fegyverhez 
nyúlni. Szóval a salzburgi hegyek egészen oly képet 
nyújtottak mint a svájczi havasok Teli Vilmos ko-
rában, s a fegyveres lázadás már-már kitörő félben 
volt, hozzá a zillerthali tiroliak is készen voltak nyo-
mott testvéreiken segiteni. 

Az érsek maga is ezt akarta, s azért a tüzet 
még szitotta, mert csak igy lehetett volna a dilem-
mát átvágva, a berlini pharizeus minden számitását 
csúffá tenni. Ugyanis a mint a parasztok az első lö-
vést teszik, az érsek mint lázadó alattvalókat saját 
csapataival elnyomva ; leigázhatta volna őket annél-
kül, hogy akár a brandenburgi akár más protestáns 
fejedelemnek jogában lett volna beavatkozni. 

(Vége köv.) 

Házassági törvény. 

1868. május 25-ki törvény, melylyel az ált. polg. törvény-
könyv második részének a katholikusok házassági jogára 
vonatkozó rendeletei ismét helyreáll i tatnak, a katholikusok 
házassági ügyeiben való bíráskodás a világi törvényhatósá-
gokra szállít tatik s a házasságkötés föltételes megengedhe 
tőségét tárgyazó határozatok a világi hatóságok által bocsát-

t a tnak ki ; 

érvényes a birodalmi tanácsban képviselt királyságok 
és tartományokx-a nézve. 

Mindkét ház hozzájárulásával indittatva érzem magam 
a következő törvényt kibocsátani, melylyel az ált. polg. tör-
vénykönyv második részének a kathol ikusok házassági jo-
gá ra vonatkozó rendeletei ismét helyreáll í t tatnak, a házas-
sági ügyekben való bíráskodás a világi törvényhatóságoknak 
á tadat ik , s a házasságkötés föltételes megengedhetősége 
iránti határozatok a világi hatóságok által hozatnak. 

I . czikkely. A birod. törv. lap 185. számában, hivat-
kozással a bírod. törv. ; lap 195. sz. megjelent 1855. nov. 
5-i pátensre, kibocsátott és 1857. j an . 1-én érvénybe lépett 
1856. octob. 8-i császári pátens, az ehhez első függelékként 
csatolt s az osztrák császárságban lakó katholikusok házas-
sági ügyeit tá rgyazó törvénynyel, va lamint a második s ma-
gában a törvényben idézett függelékkel : „Utasítás az osz-
t r á k császárság egyházi törvényszékei számára a házassági 
ügyeket illetőleg," — azon királyságok és tartományokban, 
melyek számára a jelen törvény kibocsáttatik, érvényen kí-
vül helyeztetnek. 

Ezen eltörölt törvények helyére a katholikusokra nézve 
is az ált. polg. törvénykönyv második szakaszának 1811. 
j un . 11. kibocsátott és a házassági jogokról szóló határozatai 
s az ezekhez utólag kibocsátott tö rvények és rendeletek lép-
nek , a mennyiben azok az 1856. october 8-i patens (birod. 

törv. lap 185. sz.) érvényre léptekor fennállottak s a jelen 
törvény által nem módosíttatnak. 

I I . czikkely. Ha az ált. polg. törvénykönyv rendele te 
szerint a házasság kihirdetésére meghívott valamely lelkész 
a kihirdetést , — avagy a beleegyezés ünnepélyes kijelenté-
sére meghívott lelkészek egyike, k ike t a jegyesek er re meg-
kér tek , a kihirdetés eszközlését, vagy a beleegyezési ünne-
pélyes nyilatkozat elfogadását az állam-törvényhozás által 
el nem ismert gátló okból megtagadja, a jegyeseknek szabad 
a kihirdetést a világi hatóság által eszközöltetni, s a házas-
ságba való egyezés ünnepélyes nyilatkozatát ezen hatóság 
előtt megtenni. 

Vonatkozólag a minden vallásfelekezetü házasuló fe-
leknek megengedett ezen esetleges házasságkötésre a világi 
hatóság előtt, az ált. polg. törvénykönyv második részének 
határozatai érvényesek a következő változtatásokkal : 

1. §. A kihirdetés eszközlésére, s a beleegyezési ünne-
pélyes nyilatkozat elfogadására hivatott világi hatóság a cs. 
k. polit ikai kerületi hatóság ; oly városokban pedig, melyek 
községi statútumokkal birnak : a politikai ügykezeléssel 
megbízot t községi hatóság ; e tekintetben azon politikai ke-
rületi (községi) hatóság lesz competensnek tekintendő, a 
melynek kerületében a házasság-kötést megtagadó lelkész 
hivatal-székhelye van. 

2. §. A kihirdetés eszközléseért s a házasság megköté-
seért a házasuló felek csak ugy folyamodhatnak a világi ha-
tósághoz, ha vagy az illető lelkész írott bizonyitványa, vagy 
a kerületben lakó és önállósággal bírt két férfi nyi la tkozata 
által k i m u t a t j á k , — hogy a lelkész vonakodott azt esz-
közölni. 

I ly bizonyítvány hiányában a politikai hatóság köte-
lessége az illető lelkészt felhívni, hogyT a kihirdetést eszkö-
zölje, Uletőleg a beleegyezési nyilatkozatot elfogadja, vagy 
pedig hivatalos á t i ra tban a fennforgó akadályokat bejelentse. 

H a a lelkész ezen felhívásra oly okoknál fogva, melyek 
az ál lamtörvényekben nem foglaltatnak, vagy pedig okok 
felsorolása nélkül tagadó választ ad ; vagy ha legfel jebb 8 
nap lefolyása alatt — mely időközbe azonban a pósta-menet 
napjai be nem számitandók — válasz nom érkezik, a poli-
tikai ' hatóság köteles, az ált. polg. törvénykönyv rendeletei-
ben és a póthatározatokban előirt kimutatások és mellékletek 
beszerzése után, a kihirdetést és házasságkötést azonnal vég-
hezvinni. 

3. §. Mindazon funct iok s határozatok, melyek az ált. 
polg. tk . második főrészének rendszabályai, valamint az utó-
lagos intézkedések nyomán a lelkészre ruházvák, a világi 
hatóság előtt kötendő házasság esetében az illetékes politikai 
kerület i (községi) hatóság körébe tar toznak. 

4. §. A politikai kerületi (községi) hatóságnak házas-
sági ügyekben hozott döntvényei ellen jogukban áll a háza-
suló feleknek a cs. kir . politikai orsz. hatósághoz recurrálni, 
s ennek határozatai ellenében a cs. k. belügyministeriumhoz, 
anélkül, hogy a folyamodás bizonyos időhöz volna kötve 
vagy a két alsóbb folyamodásu bíróság egyenlő ítéletei által 
k izára tnék . 

5. §. Világi hatóság előtt kötendő házasságot e hatóság 
nyilvánosan tartozik közzétenni, nemcsak saját hivatalos 
hirdetményi tábláján, hanem a requisitio utján nyilvános 
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hirdetmény által a jegyesek mindegyike lakhelyének köz-
ségi hivatalánál is foganatba venni. 

I Ia valamely es. k. pol. kerület i hatóság rendesen tart 
tiszti székeket, a k k o r a kihirdetésnek egy vagy több ülésen 
szóval is meg kell történnie. A házasság érvényére nézve 
azonban csak az kívántat ik, hogy a kihirdetés falragasz által 
Írásban eszközöltessék. 

A kihirdetést tar ta lmazó falragasznak a pol. hatóság 
s az illető községi hivatalok hirdetmény-tábláján 3 héten 
á t keli kifüggesztve lennie, mielőtt a házasság megköttet-
hetnék. 

Fontos okoknál fogva a cs. k . hatóság megrövidítheti 
e kihirdetési határ időt és sürgős körülmények között a ki-
hirdetést egészen el is engedheti. 

A kihirdetést, igazolt közel halál-veszély miatt, a j e -
gyeseknek ált. polg. tk . 86. §-ában előrelátott esküvel erő-
sített fogadása mellett, — a polgári kerületi (községi) ható-
ság is elengedheti. 

6. §. Más kerületi (községi) hatóságnak megkeresése 
vagy delegálása, hogy a házassági beleegyezés ünnepélyes 
kijelentését fogadja, a jegyesok kértére az illetékes pol. ke-
rületi (községi) hatóság részéről, az ált. polg. tk.-ben (81. és 
82. §§.) foglalt s a plébánia-hivatalokra vonatkozó rendsza-
bályok nyomán történhetik meg. 

7. §. A házassági beegyezés ünnepélyes kijelentésének 
a politikai kerületi (községi) hatóság főnöke vagy a főnök 
helyettese előtt két tanu s egy fölesketett j e g y z ő jelenlété-
ben kell megtörténnie. 

8. §. A házasságkötés tényéröl j egyzőkönyv veendő 
fel, mely valamint a kot jegyes, ugy a két tanu, s mindkét 
hivatalnok által is aláírandó. 

9. §. A polit, kerületi (községi) hatóság a nála előfor-
dult kihirdetések és házasságkötésről kihirdetési könyvet s 
házassági jegyzéket vezet, s e jegyzékekből megkeresésre 
hivatalos bizonyítványokat állit ki, melyek a megtörtént ki-
hirdetést és illetőleg a házasságkötést nyilvános okiratok 
erejével igazolják. 

A házasságkötésről fölvett ilyen hivatalos bizonyít-
ványt a pol. ker . (községi) hatóság hivatalból küld meg mind-
két jegyes rendes lelkészeinek. 

10. §. A házassági teljes, vagy csak az ágytól s asztal-
tól elválasztást, illetőleg a világi hatóság előtt kötött házas-
ságokra nézve szintén az ált. polg. tk. határozmányai birnak 
érvénynyel , a midőn a lelkészekhez utalt teendők a pol. ke-
rületi (községi) hatóságot illetik, melynek területén az e 
funct iókra törvényesen hivatott lelkész hivatali széke van. 

11. §. Azon házas társaknak, kik polgári hatóság előtt 
lépnek házasságra, szabadságukban áll az egyházi áldást is 
kieszközölni utólagosan, azon vallás lelkészétől, melyhez 
egyik közülök tar tozik. 

I I I . Azon naptól kezdve, melyen e törvény hatá lyba lép, 
azon királyságok- és országokban, melyekre nézve az érvé-
nyes ; a törvénykezés, a katholikus, valamint minden más 
keresztény s nem-keresztény vallásnak házassági ügyeiben 
kizárólag ama világi törvényszékeket illeti meg, melyek 
1867. j anuár 1. előtt, midőn a papi törvényszékek életbelép-
tek, erre az 1755, december 22. és 1852. november 20. ható-
sági szabványok által hivatva voltak. 

E világi törvényszékeknek azon törvények s rendele-
tek szerint kel l itélniök, melyek akkor, midőn az 1856. octo-
ber 8. patens életbe lépett, bárminemű házassági viszályokra 
nézve fennál l tak , különösen pedig a házassági viszályokról, 
az átalános polgári törvénykönyv II-dik részében, és az 
1819. augustus 23-diki decretumban foglalt határozatok 
alapján, a mennyiben ezek jelen törvény intézkedései á l ta l 
nem esnek változás alá. 

IV. Ez6n törvény életbeléptetésére következő á tmenet i 
rendeletek ál lapit tatnak meg : 

1. A mennyiben oly házasság érvényességéről van szó, 
a mely az 1856. october 8-diki pátens érvénye alatt köttetet t , 
abban ugyanezen pátens, valamint az ez által kibocsátott 
szabályok szerint hozandó Ítélet. 

A teljes, — vagy csak az ágytól és asztaltóli elválasz-
tásra nézve ezen törvény érvényessége előtt kötött házas-
ságban ellenben, az érvény napjától számítva, a polgári tör-
vénykönyv s a jelen törvény rendeletei szerint mondandó k i 
az ítélet. 

2. §. Érvénytelenségi nyilatkozat, mint szintén a tel-
jes, — vagy csak az ágytól s asztaltóli elválasztás fölötti 
vizsgálatok- s tárgyalásoknál, e törvény hatá lya előtt kö tö t t 
házasságot illetőleg szintén a jelen törvény határozmányai 
szerint kell el járni . 

3. §. Az 1856. oct. 8. patens, bir. törv. 1. 183. sz. é rvé-
nye alatt hozott jogerejü határozatok nem vesztik el ha t á -
lyukat , mely azokat e patens és a mellékelt törvényekhez 
képest megilleti. 

4. §. Mindazon tárgyalások, melyek e törvény ha tá lyba 
k ;pte napján, az 1866. oct. 8. nyíl t parancs, bir. törv. 1. 185. 
alapján valamely egyházi vagy világi biróságnál első v a g y 
magasabb folyamodásban vagy bármely hatóságnál folyamat-
ban vannak, az e törvény határozmányai szerint i l letékes 
világi törvényszékek, és illetőleg administrativ hatóság á l ta l 
folytatandók s ide viendők á t . 

5. §. A mennyiben a kihirdetésekről s egyéb házassági 
előkészületekről van szó, azon napig, melyen e törvény ha-
tá lya kezdetét veszi, szintén az 1856. oct. 8. nyilt parancs , 
bir. törv. 1. 185, s az ahhoz mellékelt törvény tartandó szem 
előtt, a mennyiben a házasság még ez időtartam alatt meg-
köttetik. H a ez utóbbi nem áll, ugy a kihirdetések, va lamint 
egyéb házasságkötési előkészületek e törvény hatálya a l a t t 
ennek rendszabályai szerint újból foganatba veendők. 

V. cz ikkely . Jelen törvény végrehaj tásával az igaz-
ság-, cultus- és belügyministerek bízatnak meg, kiknek fel-
adata a szükséges foganatositási rendeletekot kibocsátani. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Auersperg s. k . Hasner s. k. 
Giskra s. k. Herbs t s. k . 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után. — 

I I . 

(Folyt . ) 
Fölbátorulva ez eredmények által, a kopt tanulmányo-

zásához fogott, hogy fölfedezze, ha lehetend — e nyelvnek 
a többiekkeli viszonyait s hogy eloszlassa a hiedelmet, mint-
ha ez egészen elszigetelt, különálló nyelv volna. Fá rada lmai t 



teljes siker koronázta. Jónak látom itt idézni egy levelét, 
melyet Párisban, 1835. keltezett s Bunsen lovaghoz czim-
zet t : „Az egyptomiak és koptok tanulmányozásában — igy 
ir — mindegyre haladok ; máris igen meglepő eredményekre 
jutot tam, melyek a nyelvek történetében mindig fényes ér-
vényűek leendenek. . . Mondhatom, hogy a „Demonstrations 
de Quatremére sur l'origine de la langue égyptienne" sok 
kéte ly t hagyott lelkemben a kopt és egyptomi nyelv ugyan-
azonságát illetőleg. Most látom, hogy a nyelvtani változás-
nak semmi nyoma s hogy e nyelvben m é g inkább megvan 
azon állandóság, mely a szemitai dialectusokat jellemzi, nem-
csak, hanem hogy a lak jában nagyobb régiség nyomai v a n -
nak , mint akármely ik indo-germán- vagy szemitaiban, me-
lyeket ismerek ; és e nyomok meglepően fontosak még e két 
családra nézve is. Ehez járul , hogy a kopt nem nevezhető 
sem szemitainak, sem indo-germánnak, nek i megvan a maga 
eredeti formája, habár alapos hasonlósága e két családdal 
félreismerhetlen. Műveltségi foka majd ugyanaz , mi a sze-
mitaiaké, következéskép a hasonlóság itt annál világosb. . . . 

A névmások gyökei azon részei a beszédnek, melyek-
ről látszik, hogy főtényezök voltak a nyelv alakításában s 
hogy nevezetes befolyást gyakoroltak ar ra . E n sokat adok 
e gyökök tanulmányozására, valamint a szemitai és indoger-
mán névmás-alakulásainak egybevetésére is. Példa okáért 
hasonlítsuk össze csak a kopt személyes névmásainak ragasz-
tékai t a zsidóéival, hogy láthassuk a viszonyt egyik és másik 
alakulása közt. 

Zsidó. 
Kopt . 

Tengerem. 
Jam-mi 
Jom-i 

Tengerünk. 
Jam-nu 
Jom-n 

Tengered h. n. 
J am-ka 
Jom-k 

Tengered nőnem. 
Jam-k . 
Jom-ti. 

Zsidó. 
Kopt . 

Tengere tek . 

Jam-kem(ken) 

Jom- ten 

Tengere h. n. 

Jam-(o)hu 
Jom-f 

Tengere n. n. 
J am-ha 
Jom-s 

Tengerök . 
Jam-m-u. 
Jom-u.*) 

Jelenleg egy kopt nyelvtan készítésével foglalkozom . . 
már némely fontosabb része készen is van s mindezek után 
mondhatom, hogy nem valami nehéz dolog egy fénysugárt 
deritni arra , mit ezelőtt oly sűrű homály fedet t ;" s t b . . . s tb. 

A következtetés ezen érdekes okmányból — melyet 
méltó lett volna egészen idéznünk — a legvilágosabb min-
denki előtt. Mi meg vagyunk győződve, hogy a kopt nem 
lehet egészen különálló, hanem összeköttetésben kell á l lnia 
valamikép a két nagy — már oly sokszor emiitett — csa-
láddal. 

De itt azon kérdés merül föl : hogyan képződtek az ily 
közbeli (intermédiaires) nyelvek ? Valljon amaz iszonyú cso-
portokból valók-e, melyek ősiieg egy v a l á n a k ? És midőn 
elszakadtak, miként megannyi , valamely általános rázkod-
ta tás által leliasadt tömegek — megmaradtak-e bennök a 

*) I t t bátorságot veszek magamnak, néhány észrevrtelt tenni. 
1.) Az egyesszám első személyében a hasonlóság tökéletes, miután az 
idézett példában a Q (m.) megkettőzése esetleges : valóban föl lohet 
tenni, hogy az elavult yamam-tól származott ; igy a pótrag csak i, mint 
a koptban. 2.) Az egyes nőnemű második személy különbsége is inkább 
csak látszólagos, mint valódi, mort a zsidó a második személyekben 
elveti az analog pótragokat : ta , ti, t , tem, ten ; és k - t vesz föl a t . he-
lyott. Ez t a kopt teszi világossá, mely megtart ja a szabályos pótragokat , 
noha a hímnemben a zsidó eltérést követi. 3.) E szabály érvényes a 
többes második személyre is. 

morzsalékok, melyek mindannyinak közös sarját s tulajdo-
nait re j t ik magokban, hogy igy ebből ősi egységöket lehessen 
lehozni ? V a g y minden dialectus ugy tekintendő-e, mint me-
lyek egyképen a közös törzstől szá rmaz tak és hogy válto-
zataik a most már ismeretlen körü lmények vivmányai-e ? 
Állítsatok fel hypothesist, aminő tetszik, vagy inkább tulaj-
donítsatok e fölfedezéseknek o!y köve tkezményt , aminőt 
akar tok, mégis meg fog já tok találni a nagy családok közös 
egységét, mely egység részint az egymás közt levő érintke-
zési pontokban áll, részint a kisebb töredékek közvetülésé-
ben, melyeket a természet, vagy a Gondviselés köztök meg-
hagyott. 

Az a figyelemreméltó, hogy a komolyabb iskola, mely 
— hogy egy család ha tá ra in kivül is gyakorlat ivá legyen 
— a rokonság igen szigorú kimutatását látszott követelni, — 
csakugyan föl is fedezte a családok közt i rokonságot s igy 
minden okszerű ellenvetést lehetetlenné tett, e fontos pontot 
illetőleg. É s ezzel b e z á r j u k az eredmények sorát, melyek e 
tanulmánytól az elvek körében várha tók ; most már csak az 
van hát ra , hogy az elveket a lkalmazzuk s ugyanezen eljá-
rást ter jeszszük ki a többi csoportokra is, melyek egymástól 
látszólag egyelőre különböznek. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, máj. U r u n k menybemenetelének ünnepe a nap-

hoz méltó fénynyel ületet t meg a la terani föegyházban. Reg-
geli 10 órakor indult oda ő szentsége „in treno nobile" test-
őrei, házi főpapjai késéretében. A pápai oltárnál végzett 
mise után szentséges a t y á n k a bibornokok, főpapok stb. elő-
menetele mellett a confessiohoz sietett az apostolfejedelmek-
nek itt ki tet t fe j -ereklyéi tiszteletére ; azután pedig fehér 
cappát öltvén, és fejére tétetvén a pápa i hármas korona a 
Kelemenféle erkélyre jö t t , hol a szokott módon adta a népre 
apostoli áldását mint ^ n n a k helytartója, k i égbemenetele előtt 
megáldotta tanítványait . A tömeg roppant volt, és mint min-
den hasonló alkalommal a pápakirályt tüntető üdvkivánatok-
kal és kiáltásokkal fogadta. 

De Angelis bibornok, fermoi érsek, k i mint ismeretes, 
Altieri u tódjává lett a romai egyház fontos camerlengoi tisz-
tében, ké t hét óta Romában van. Ő eminentiája azér t jött, 
hogy hivatala egyik kiválóbb ténykedését gyakorolja, hogy 
Péter és P á l ünnepe előtti napon az apostoli kamarának fize-
tendő tartozásokat elfogadja. Mielőtt va laki ezen hivatal t el-
foglalja, kell, hogy a p á p a kezeibe különös esküt tegyen le. 
Ez tör tént f. hó 19-én. A szentatya t rónjára ülvén, és kör-
nyeztetve háznagyja s egyébb udvari papjai által, a római 
kormányzó jelenlétében fogadta de Angelis esküdjét . Azután 
a szer tar tások mesterétől átvette a ha ta lmat jelző pálczát , és 
ezen szavakkal nyúj tot ta át a bibornoknak : fogadd e botot, 
joghatóságod és tekintélyed jelvényét, és légy a római szent 
egyház camerlengója. D e Angelis ugyanaz t ingr Randinak 
adta át mondván : fogadd, és légy a szent egyház alcamer-
lengója 

Miután a bibornok ő szentségének háláját kifejezte 
volna, az apostoli k a m a r a összes tagja i a vaticáni épületben 
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levő gyűlésterembe vonultak, hol a kinevezési b reve felol-
vasása után de Angelis a szokott módon elfoglalta magas hi-
vatalát . — Májushó 26-ik napja köteles ünnepe városunknak, 
szent (nerei) Fülöp dicsőitésére fölajánlva, ki annak egyik 
védszentje, és ki itt maradandó müveke t alkotott. Ereklyéi 
az oratorianusoknak templomában (Santa Maria in Vallicella) 
nyugszanak, ri tka gazdagsággal, drága kövekkel és márvá-
nyokka l ékitett kápolnában. Egy ike ezen kápolna Róma 
legszebb és leggazdagabb szentélyeinek. Az ünnepi misén, 
melyet Hohenlohe herczeg bibornok tartott, a pápa is megje-
lent Monaco la Valette és Borromeo bibornokok kíséretében. 
A diszfogat előtt a fejér öszvéren ülő keresztvivö haladt , azt 
környezték és követték testőrök, pápa i csendörök és drago-
nyosok, és a fényes fogatok hosszú sora lépésben haladva. 
Visszajövet ugy mint menet ö szentsége az összesereglett 
sokaság részéről a szeretet és ragaszkodás legjelentőségtel-
jesebb kiáltásaival fogadtatott. A legjobb egészségnek ör-
vendő pápa boldognak látszott népe öröme fölött, melyet 
szokott atyai jóságával és meghatottsággal áldott meg. 

Nerei sz. Fülöp, kit Róma második apostolának nevez-
nek, a római nép körében tisztelt és örökké kitörölhetlen 
emléket hagyott, azér t is ünnepe rendkivüli pompával ületik 
meg az egész népnek hozzájárulásával . Hajnaltól estig a tá-
gas templom telve van aj tatoskodókkal , kik egymást követik, 
hogy imádkozzanak az oratorianusok nagy alapitójának sír-
jánál , vagy látogassák az általa élte utolsó szakában lakott 
szobákat, melyekben számos általa használt t á r g y a k őriz-
te tnek. 

A szertartáson jelen volt a girgentii gróf fiatal nejével. 
Házasságuk után most jelentek meg először nyilvánosan. A 
pápa f. hó 25-én fogadta kihallgatáson a fiatal párt, melyet a 
család feje II. Ferencz király muta to t t be. Leirhat lan nyá-
jassággal fogadta őket a pápa, ér tékes a jándékokat nyújtván 
a fiatal párnak, és a tyai intelmeket intézvén hozzája. 

A pápai zuávcsapat franczia altisztjei és vitézei ré-
szére katonai kör alapíttatott, és nyit tatott meg e hó 17-én 
ünnepélyesen. Ezen alapítvány üdvös eredményeket igér, 
és helyes gondolatnak mondható a derék fiatal embereket 
elvonni a kávéházaktól , és e körben egyesíteni, hol magok 
körében kedvesen tölthetendik szabad óráikat. A zuávokból 
alakí tot t bizottmány áll a tökéletesen fölszerelt kör élén, 
melynek elnöke Lacordaire , a híres dömei unokaöcscse, al-
elnöke Lagrange közvitéz. Leend gondoskodva nemcsak 
anyagi, de szellemi táplálékról is egy könyvtár, és tartandó 
előadások által a nyelvészet, történet, régészet és haditudo-
mányok köréből. 

Rövid idö alatt , mint reményi jük, minden csapat fog 
birni ily gyülekezeti helylyel. A némotalföldiek már is szer-
vezkedtek. Az antibesi csapat msgr. Merode egyik palotájá-
ban a laki tandja körét, a canadaiak pedig a pápai tisztek 
régi helyiségeiben. 

Városunkban és a pápai tar tományokban tökéletes 
nyugalom és béke honol. A földművelők gazdag aratást 
vá rnak . 

Néhány franczia és olasz lap ismételten hiresztelte, 
hogy Dumont tábornok csapataival nem sokára visszatérend 
hazájába , de e hir egészen alaptalan. A francziák nem oly 
hamar fogják elhagyni a romai területet, mert jelenlétük az 

egyetlen eszköz, melylyel a f ranczia kormány megakadályoz-
ta tha t ja a florenczi kabinetet , hogy a mult octoberi véres 
katastrophához hasonlót előidézhessen. 

Szent Ivó ünnepe a neki felajánlott östemplomban 
(Saint Ives des Bretons) f. hó 19-én ületett meg, melyen a 
sz. Lajosról czimzett f ranczia egyház összes papsága meg-
jelent . Sokan óhaj tanák, hogy sz. Ivó egyháza Francziaor-
szághoz méltó módon meguj i t ta tva nagyobb diszt öltene. 

A Sapienzaban az egyetem ünnepe a bibornokok, con-
sistorialis ügyvédek, tanárok, és majdnem az egész tanuló 
i f júság hozzájárulásával 27-én tartatott . Mgr. Marinelli por-
phyrai püspök in part. , ő szentsége sekrestyése fényes segéd-
lettel végezte a szentmisét, a szentbeszédet pedig egy hi t tan-
hallgató mondotta. A szertartások végével bevett szokás 
szerént a bibornokoknak és consistorialis ügyvédeknek vi-
rágcsokrok nyú j t a t t ak . A Sapienza főcancollárja de Angelis 
bibornok a különböző bíbornoki testületek tag ja inak fe jez te 
ki köszönetét, hogy je lenlétükkel emelék az ünnepi nap 
fényét . 

Sessa Sándor a theatinusok généralisa néhány nap előtt 
meghalt. A temetés és halotti szertartások e hó 28-án az 
Andrea della Valle templomában tar ta t tak. A gyászmisét 
és absolutiokat a barnabiták generálisa végezte. Világi és 
szerzetes áldozárok hosszú sora volt szemlélhető azon k i tűnő 
szerzetfőnök sírjánál, kinek erényeit , szép tulajdonait ma-
gasztalják mindazok, kik szerencsések valának öt ismer-
hetni. 

P A R I S (Vége.) Mi küzdünk azokért, k ik küzdeni, mago-
k a t védeni még nem képesek, az if júságért . Lehet-e mély meg-
illetődés nélkül szemlélni, a fiatal embereket, k ik e lhagyják 
szülőföldüket, vallásos családaikat és a fővárosba jővén, i t t 
nemcsak erényeiket illetőleg ta lá lnak veszélyekre, hanem m é g 
azokban is, k iknek számukra a bölcseség és erény tanítói-
nak, vezetőknek, ba rá ta iknak kellene lenniök, oly embe-
rekre, kik belőlök istentagadókat , materialistákat, anyagimá-
dókat képeznek. E szomorú polémia óta ma jd minden n a p 
kapok leveleket oly szülőktől, k iknek gyermekeik a j ta tosak, 
istenfélőek valának, s minden hit nélkül tér tek vissza P á -
risból. . . . 

I ly szomorúságokkal szemben lehetnénk-e közömbös, 
néma szemlélők, ongedhetnők-o megrontani lelkeiket, k i i r tan i 
kebleikből hitöket, az Istent, keresztényelmet, az igazságot ? 
N e m , mindvégig t i l takozandunk a félrevezetett ifjúság, a 
megcsalt szülök érdekében. É s ha ezen nemzedéknek el ke l -
lene is veszni a mater ia l i smusban, legalább mindent m e g 
a k a r u n k kisérteni megmentésére. 

De nekem van még reménységem, mert talán magának 
a rosznak végleteiből lá tandjuk kikelni a jót. Igen, ily szél-
sőségek megnyi tandják a szemeket , mert nem lehet, hogy 
oly nemzet, minő a franczia, elmerüljön a materialismusban, 
atheismusban. Osztom a szentatya abbeli nézetét, és bizal-
mát, melyet a hozzám utolsó iratom alkalmából intézett le-
vélben kifejezett eme szavakkal : Reménylem, hogy Is ten e 
homályból földeritendi a világosságot. Lehetetlen, hogy e 
kihágások ne tegyék a katholikusokat ovatosabbakká a té-
vely irányában, lelkesebbekké és összetartóbbakká a küzde-
lembon. Lehet , hogy e szánandó tanok arra szolgálandnak, 
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hogy közelebb hozzanak sok embereket, k ike t szerencsétlen 
k o r u n k előítéletei még távol tar tanak tőlünk. 

Ez az, mit én is reményleni merek, és ez tart fön ke-
serű vitáimban. 

El vagyok nyomatva nyilvános bánta lmak, titkos fe-
nyegetések, igazságtalanság, panaszok, fáradság folytán, — 
de helyt állok azért Isten segitségével. 

Szent La jos király- és Joinville-ről i r t figyelemre méltó 
legújabb munkájában Vitet beszéli, hogy egy napon, midőn 
a damiettei szép sikert a veszteség követte, szent Lajos ha-
ditanácsot tartott , és ebben a lovagok majd mind azon véle-
ményt nyilvániták, hogy vissza kell térni Európába, daczára, 
hogy ezen esetben annyi nemes haditárs a hitetlenek legnyo-
masztóbb rabságában maradandóit. Egyedül Joinville a ki-
rálylyal, volt ellenkező véleményben. A cliampagnei Senne-
chal tudniliik megemlékezett azon szavakról, melyeket hozzá 
elindulása előtt az öreg de Bourlemont intézett : őrizkedjél 
a viíszatéréstől ; szégyen minden lovagra, ha az ur választott 
népét a saraczenok kezeiben hagyja. 

Mi engem illet, én is gondolkozom a visszatérésről, 
a végről, az égről, az Isten Ítéletéről, mely reám várakozik 
nem sokára, és érzem, hogy szégyen volna, ha az Isten népét 
a saraczenok kezei között hagynám. 

Ismételve köszönetet mondok uram ! hogy annyi tehet-
séggel és lelkesedéssel szolgálta azon ügyet, mely néhány 
nap múlván ékesszólóan fog védetni a f ranczia senatus előtt. 

VEGYESEK. 
— Nagyméltóságú és főtisztelendő S z a n i s z l ó Ferencz 

nagy-váradi, és G i r k György pécsi püspök urak a pesti Ol-
táregyletnek 50—50 frtot kegyeskedtek adományozni, mely-
ért ő excellentiájoknak az egylet részéről a legmélyebb hála-
köszönet nyilvánittatik. 

— M o g y o r ó s y Pál pápóczi prépost, győri székes-
egyházi kanonok életének 72-ik évében f. hó 7-én elhunyt. 
Béke hamvainak ! 

— Mac-Mahon az algiri érsekhez intézett levelében 
fölhozta, hogy Irhonban, mely nem dicsérhető eléggé fkath. 
érzületeért, az utóbbi éhség alkalmával szintén fordultak elő 
esetek, hogy emberhúst ettek az éhségtől gyötöritek. A du-
blini érsek egy nyilt levélben ellenmond az állitásnak, és 
ellenmondását a megtett legszigorúbb, legterjedelmesb vizs-
gálatra alapítja. 

— Orgonakészitésre vagy javításra több helyről igen 
ajánltat ik F a z e k a s János, orgonaművész: lakik Pesten, 
királyutcza, 30-ik sz. alatt. Legújabban a bodonyi templom 

részére (Heves m.) készített 8 változatú orgonát az illetők 
teljes kielégítésével. 

— Valerga, jeruzsálemi patriarcha, mint a lapok írják, 
Daud basával az örmény katholikusokat illető fontos kérdé-
sek iránt tanácskozik. 

— A portugalli kath. lapok 26,000 franknyi péterfillért 
gyűjtöt tek a szentatya számára. Ezen lapok a következők : 
„O Dirrito de Porto;" „OBen Publico ;" „A Vozda verdave" 
(az açoresi szigeten.) „A Nacao", „A Religido e Patr ia ." 
Különösen az açoresi lapon az adakozók közt többnyire sze-
gényebb emberek nevei fordulnak elő három, öt, tiz sou-val, 
és a lap mégis 4,306 f rankot gyűjtött . 

— A heidelbergi egyetem hittani ka ra a „Neue protes-
tantische Blätter" szerkesztőjét és bielitzi seniort Sileziában, 
honoris causa hittudorrá nevezte ki. Főérdeme, hogy lapja 
a biblia nélküli hit felé irányul. Van neki hozzá méltó helyet-
tese is, Krzywon, ki egyik minapi beszédében, miután a 
bibliai hitben nyilvánuló vakhitet dühösen megtámadta, ezt 
mondá : ha becsületesen élünk, igazságot és erényt gyakor-
lunk, akkor nem kell a biblia, ezen elavult könyv, akkor 
ezt is elviheti az ördög-. 

© 

— Badenből í r ják az „Augsb. Pztgnak," hogy a frei-
burgi kápta lan Ketteler mainzi püspököt fogja kijelelni az 
érseki székre. A kormány részéről azon lépés történt már 
ezen ügyben, hogy Prestinari törvényszéki ülnököt, és a káp-
talan előtt is kedves egyéniséget bizta meg a káptalanna 
való értekezéssel a kijelölésre nézve. (A veto ismeretes.) 

Értesítés. A civilházasságra vonatkozó azon jutalom-
kérdésre, melyet a pesti hittani kar Horváth József néhai 
kalocsai kanonok alapítványa értelmében 1867-ki martius 
27 -en fö ladot t : 1868-ki martius 31-ig, mint kitűzött határ-
napig, öt pályamunka érkezett. — Ezen pályamunkák három 
biráló által szorosan megvizsgáltatván, a fenn érintett kar-
nak f. é. június 8-án tartott rendes ülésében, ámbátor a mü-
vek a kérdés kimerítő megfejtését, a tömött s tiszta irályt, a 
szervezetes összefüggést illetőleg, a hittani kar óhajának tel-
jesen meg nem feleltek, mégis sok fontos okoknál fogva és 
kellő módosításokat föltételezve az ezen jelmondatu dolgozat : 
„Vi contractus mere civilis sat." jobb,alaposabb, czélszerübb 
és élvezetesb olvasmánynak és az 500 o. é. forintnyi juta-
lomra szótöbbséggel méltónak ítéltetett. — A szerző nevét 
rejtő levél fölbontatván, kitűnt, hogy a jutalmazott munka 
irója dr. S c h a u b János győrmegyei áldozár és a nagyobb 
papnöveldében hittanár Győrött. Emellett őszinte örömmel 
bevallja a hittani kar, hogy a pályázók mindnyájan dicséretre 
méltó szorgalmat, lelkesedést és tárgyavatottságot tanusitot-
tak. A jutalmazott munka az alapitó szándéka szerént a 
kellő módosítások után sajtó alá fog bocsáttatni ; a többi pá-
lyairat pedig a hittani kar alólirt dékánjától mindenkor 
visszavehető. 

Kelt, Pesten junius 8-án 1868. 
Ruzsicska Nep. János, 

a h i t t a n i kar f. é. d é k á n j a . 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-elöbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomato t t Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál . H a l p i a c z és aldunasor sa rkán 9. sz. 

S z e r k e s z t ő s é g : Magyar-uteza 34. sz. I. emelet . 
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I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : A litthvániai bevándorlás 1732-ben. — 
Iskola-törvény. — Nyelvészeti tanulmány. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A litthvániai be*4nd£J*ás 1732-ben. 
(Történelmi tanulmány.) 

(Vége.) 

De mind a birodalom mind a parasztokra nézve 
tán jobb lett volna, ha a dolog fegyverre kerül, mert 
vagy győznek, — s akkor ez esetben tisztességes 
capitulatiót kellett volna nekik adni, — vagy ha 
legyőzetnek, no ekkor valószínűleg kényszeritették 
volna őket skapularét viselni és rózsafüzért imád-
kozni, — mi sem a birodalomra sem magokra a pa-
rasztokra nézve valami olyan nagy szerencsétlenség 
bizony nem lett volna; — de mind két esetben a 
parasztok Salzburgban maradtak és nem vándorol-
tak volna Litthvánia egészségtelen és barátságtalan 
mocsárjai közé, és mi fő, a brandenburgi önző tervei 
dugába dőltek volna. 

Hozzá is látott az érsek nagy hamar fegyver-
kezéshez, csapatokat toborzott, több fontos pontot 
megerősített és a császárhoz is irt segédcsapatokért, 
lázadó alattvalóit leigázni. A császár egy átiratban 
megrótta ugyan az érsek túlbuzgóságát, de mégis 
küldött néhány ezer embert, hogy a rendet helyre 
állítsák, egyszersmind kihirdette, hogy a parasztok-
nak urok ellen akár vallási akár más sérelmök van5 

neki és a birodalomnak terjeszszék elő. 
Kétség nincs, hogy a császár is belátott a bran-

denburgi terv hálózatába, s a dolgot saját fóruma elé 
akarta vinni, hogy azt átvághassa. S ha Bécsben a 
dolgot erélyesen veszik, még lehetett volna segiteni, 
de ép az elhatározó perczben a császárt is saját ér-
deke akadályozta a brandenburgi önző tervei ellen 
föllépni. Valamint egyéb ügyben, — például a mag-
deburgi nemesség legjogosabb sérelmében, kiket 
Frigyes Vilmos rablásai legigazabb jogaiktól foszto-
gattak meg, — ugy ez ügyben is a császár kezeit a 

pragmatica sanctio kötötte meg. VI-dik Károly fe-
jébe vette, ezen kötvény számára minden fejedelem 
beleegyezését kieszközölni, és ezért nem mert a bran-
denburgi ellen erélyesebben föllépni. 

S igy a szegény érsek ép az elhatározó percz-
ben, ugy szólván egészen magára maradt. Annál na-
gyobb erélylyel vette ő a dolgot. Ugyanis kiadta a 
rendeletet, hogy a magokat lutheránusoknak vallott 
parasztoktól minden fegyvert szedjenek el, a fő izga-
tókat fogják el és börtönözzék be, s minden összejö-
vetelt és csoportulást kergessenek szélylyel. 

Az érsek, ki e hegyi lakók természetét és bátor-
ságát csak nagyon is jól ismerte, perczig sem kétel-
kedett, hogy mások fölött semmi erőszakoskodást 
sem fognak tűrni, s fegyveres kézzel ellenállván, 
amint az első lövés durranik, ő czélt ért. 

De ime oh csodák csodája ! e felhevült és izgult 
hegyi lakók, a legnagyobb higgadtsággal és okos-
sággal fogadták az érsek poroszlóit. Nyugodtan néz-
ték, hogy legkedvesebb pártvezéreiket miként hur-
czolják el, — fegyvereiket az első szóra átadták, s 
hol összegyülekezések voltak, az első szóra békessé-
gesen szélylyel mentek. 

De e mellett még csak most kezdték magokat 
szembeötlőleg lutheránusoknak mutatni. Halottaikat 
maguk temették sat. rágalmazták a pápát és a sztíz 
Máriát. 

E mellett az érsekhez fölirtak, hogy, ha az el-
fogottak valóságos bűntények miatt börtönöztettek 
be, ő nekik legkevésbbé sincs szándékukban ellene 
szegülni, hogy méltókép megbüntethessenek. De ha 
egyedül vallásuk miatt börtönöztettek volna be, ugy 
ez esetben kérik őket szabadon bocsátani. 

Ki tagadhatná most, hogy e parasztok minden 
lépését nagyon is okos és bölcs tanácsadók vezették. 
A szegény érsek utolsó kisérlete is dugába dőlt, s 
nem maradt neki egyéb hátra, mint alattvalóit ki-
vándorolni engedni. 

Legalább azt az egyet akarta megakadályozni, 
nehogy túlságos mérvben s tömegesen történjék. 

Es itt nagyot hibázott az érsek. 
42 
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Ugyanis az 1731 -ik évi octorber 31-én kiadta 
a rendeletet : liogy miután sokan alattvalói közül 
ellene fellázadtak, és az evangelikus vallásra tértek 
át, ő pedig tiszta katholikus országában, semmi 
egyéb vallásfelekezetet nem tűrhet , azért ezennel 
minden evangelikus vallásut felszólit, országát rög-
tön elhagyni, s még a katholikus hitre nem térné-
nek, vagyon- és fő-vesztés tilalma alatt kerülni. 
Kiknek fekvő vagyonuk nem volt, nyolez nap alatt 
az országból ki kellett tisztulniok. A telkes gazdák-
nak rendkivüli kegyelemképen, vagyonok nagysá-
gához 1 — 3 hónapot engedett, mely idő alatt mindé 
nüket eladhatván, odább menjenek. S e rendeletet 
azon fenyegetéssel zárta, hogy ki magát az eddigiek-
ben elősorolt időhöz nem tartja, fegyveres kézzel fog 
ez országból kiutasitatni. 

E szigorú rendelettel az érsek azt akarta elérni, 
hogy sokan talán megijedvén, miszerint vagyonúk-
ban nagy kárt szenvednek, inkább megadják magu 
kat, és véglegesen Salzburgban maradnak. 

S ez nagy hiba volt, mert az ily kicsinyes és 
hozzá méltatlan módszerek csak eddigi eljárásának 
hitelét rontották, s mint előre látni lehetett, czélt még 
sem ért. Eddig ugyanis az érsek minden eljárásában 
a jog terén állt, ezen rendeletével a vesztphaliai béke 
azon pontját sértette meg, melyben elő van irva, 
hogy a vallás-változtatás miatt kivándorló minden 
alattvalónak 3 év engedendő, hogy vagyonát el-
adhassa. 

Természetesen most szörnyű lárma támadt az 
egész protestáns Németországban a salzburgi főpap 
igazságtalansága miatt, a leghevesebb representatiók 
jöttek e miatt a császárhoz nemcsak a német pro-
testáns fejedelmektől, hanem angol, svéd, és dán 
fejedelmektől is, kik mind fenyegetődztek, hogy 
saját katholikus alattvalóikon fogják magukat meg-
bőszülni, ha a salzburgi igazságot nem szolgáltat. 

A császár azért megparancsolta az érseknek, hogy 
engedjen, és ennek engedelmeskedni kellett. 

Ezalatt a porosz király pedig azon gondosko-
dott, hogy a kivándorlókat ha nem is mind, de leg-
alább nagyobb részét a saját hálójába kerítse. 

Még az 1731-dik év october havában, megkö-
tötte azon három paraszttal, kikről emiitettük, 
hogy követségbe Berlinbe jöttek, az előleges szerző-
dést. Ennek alapján most az 1732-ik év febr. 2-án 
kihirdette, hogy ő az igaz evangelikus vallás iránti hű-
ségből, megkönyörülvén (?!) szegény üldözött vallás-
rokonain, kész rajtok segíteni, és saját királyságá-
ban nekik menhelyet adni. Sőt keresztény könyö-

rületessége annyira megy, hogy csupa királyi bőke-
zűségből nekik uti költséget is ád, és pedig napon-
ként, még az utazás tart minden férfinak 4, minden 
nőnek és szolgálónőnek 3, és minden gyermeknek 2 
garast. Hozzá az uton minden közbe fekvő fejede-
lem országán keresztül az ő pártfogása alatt mennek, 
— s végül megigérte, hogy mindenkinek otthon 
maradt vagyonáról minden tőle kitelhető módon 
gondoskodni fog, hogy mindenki sajátjához jusson a 
legcsekélyebb hiány nélkül. 

Mi természetesebb, mint hogy ezen látszólag 
nagylelkű Ígéretekkel a kivándorlók legnagyobb 
részét sikerült hálójába keríteni. Eleintén jól is ment 
dolguk. A kivándorlás ügyével megbizott Grörne 
miniszter, a jövő csapatokat a legnagyobb előzékeny-
séggel fogadta, s igyekezett őket keleti Poroszország 
emiitett részében Königsberg mögött lehetőleg jól 
elhelyezni. A vagyonosak nagy paraszt udvarokat 
vettek maguknak, a vagyontalanok pedig a királyi 
birtokon kaptak alkalmazást. 

A következő évben a király még kecsegtetőbb 
Ígéretekkel teljes rendeletet bocsátott ki, bizonyosan 
nem egyéb czélból, mint hogy a még ott maradtakat 
is kicsalja. S igy a kivándorlás 1732-ben megkez-
dődvén 1734-ig tartott, s ez idő alatt a kivándorlot-
taknak oly jó dolguk volt, hogy semmit sem kíván-
tak inkább, mint hogy a pápista sötétségben maradt 
testvéreik is nem sokára eljöjjenek ide a lelkiisméret 
szabadság boldog eldorádójába. 

De néhány év múlva kezdtek kinyílni szemeik. 
Midőn véglegesen meg voltak települve, a porosz 
comissariusok kezdték kinyújtani körmeikat. Elő-
ször is azon szolgákat és szolgáló nőket, kik a telkes 
gazdákkal kijöttek, ezektől el akarták választani, és 
a királyi birtokokon alkalmazni. Ezek szépen meg-
köszönték a szivességet. Lassanként, — és nem min-
den oknélkül — egyes zsarolás- és gorombáskodás-
ról is kezdtek hirek szállinkozni, — mig néhány év 
múlva teljesen meggyőződhettek, hogy egy atyás-
kodó kormány szabad és jómódú alattvalóiból — 
hisz az akkori paraszt közmondás is azt tartotta : 
unter dem Krummstab ist gut zu wohnen, — sze-
gény porosz szolgákká lettek. A háladatlan klima is 
kezdte magát mind inkább mutatni, s igy nem csoda, 
hogy sokan e barátságtalan mocsárok közül vissza 
gondolván Salzburg gyönyörű vidékére, a hon-vágy 
miatt megbetegedtek. Nem egyTnek közülök eszébe 
jutott, hogy bizony jobb lett volna skapulárét viselni, 
s békességben s jóllétben szépen otthon maradni. 
De most már késő volt. 
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A király pedig szép szavainak azon részét tar-
totta meg a legi elkiisméretesebben,mely ben ott maradt 
vagyonukat behajtani Ígérkezett. Az érseknek meg-
üzente, hogy ha mindent ki nem ád, „kék"-jeit rög-
tön mozgásba teszi ellene. A szegény érsek mit tehe-
tett, fizetett. 

Közel négy milliót küldött utánnuk, a mellett 
hogy a parasztok vagyonuk legnagyobb részét ma-
gukkal vitték. Ebből láthatni hogy a porosz király 
nem csak szorgalmas munkás kezektől fosztotta meg 
a salzburgi tartományt, hanem a nemzeti vagyont 
is mennyivel csökkentette. De ebből láthatni azt is, 
hogy ez emberek minő jóllétben lehettek, s most kö-
zel más fél század utáni ernyedetlen szorgalmuk és 
iparkodásuk után miök van? — ugy szólván sem-
mijük. 

De nem is lehet. Mert legkevésbbé se higyjék 
olvasóink, hogy e szegény nép ezen egy évi inség 
következtében jutott ennyire tönkre. Oh nem! Hisz 
hogy eddig is fenn tudták magukat tartani , csak 
ernyedetlen szorgalmuknak köszönhetik. Ez uj ha-
zájok oly háladatlan, hogy mit szegények egy pár 
év alatt szereznek, egy vagy két egymásra követ-
kező rosz év ismét tönkre teszi. S ez már igy megy 
század óta. Hisz ebben a tizedben is ez már a 3-dik 
rosz év, és pedig két egymásra következő, 1864 — 65, 
s most 67. De nemcsak a rosz termés, minden 
egyéb csapás is gyakrabban szokta e vidéket 
meglátogatni. Igy például a cholera sehol sem dü-
höng oly gyakran s oly rettenetesen mint itt. Sta-
tistice ki van számitva, hogy 25 év alatt, t. i. 31-től, 
55-ig 73,000 ember vagy is az egész államban el-
haltak % része esik keleti Poroszországra. Általában 
a halálozás nagyobb itt mint másutt. Oka a rosz 
klima, sovány eledel s csekély jóllét. A rosz táplá-
lék miatt csekélyebb az élet- és munkaerő; mindezek-
hez járul még az a mostoha sors, mely a távolabb 
eső provincziákat rendesen érni szokta. Nem sokat 
mondunk, ha azt állítjuk, hogy keleti Poroszor-
szág a többi provincziáktól legkevesebb száz évvel 
hátra van. 

Iparüző városok igen csekély számmal, gyárak 
pedig épen nincsenek, melyekben a tönkre jutottak 
munkaerejöket értékesíthetnék. A vizi utak volná-
nak e provinczia legtermészetesebb közlekedési utai, 
s azok szabályozatlanok, vasút igen kevés, s mi fő, 
még jó kocsi utak sincsenek. Annyira megy az utak 
hiánya, hogy midőn az őszi esők beállanak, a legkö-
zelebbi helységbe sem képes a gazda gabonáját el-
szállítani. A mezei gazdaság évről évre kevésbbé 

fizetvén ki magát, a tőkepénz kezdi kerülni. Innét 
a nagy hitelhiány. 

Egy szóval, nyomorúság ! 

Elbeszélésünk végén vagyunk. 
Minden mesének megszokott lenni a maga er-

kölcsi tanúsága. Ez ugyan nem mese, csak nagyon 
is szomorú valóság, de ép azért még több tanúsá-
got rejt. 

Legkevesbbé volt czélunk a mostani szenvedő 
kivándorlott salzburgiaknak, a másfél század előtt 
elkövetett ballépéseik miatt szemrehányásokat tenni. 
Hisz mit tehetnek ők róla szegények ? !De mit tehet-
tek róla atyáik is ? ! Hisz látjuk, hogy e szegény nép 
félre volt vezetve, el volt csábítva! 

Szintén nem volt czélunk a mostani porosz kor-
mánynak atyái vétke miatt szemrehányásokat tenni, 
hisz a mostani kormány a mennyire lehet, saját ér-
dekében is törekszik e szegény nép minden nyomo-
rúságán segiteni. 

De igen is czélunk volt megmutatni, hogy e 
kérdésben is, mint sok másban, minő igazságtalan 
volt a pártszenvedély, és felekezeti elfogultságtól 
elvakitott történeti kritika egyházunk s annak szol-
gái iránt; — de még inkább czélunk volt megmu-
tatni , hogy itt is mint sok számtalanszor, miként 
lett a köztünk levő sajnos szakadás kiaknázva, a 
kölcsönös bizalmatlanság és gyűlölet mesterségesen 
szitva és táplálva, nem vallási meggyőződésből, ha-
nem a legpiszkosabb politikai önérdek miatt. 

Még most is, habár egészen más alakban, és 
egészen más irányban, de nem egyszer űzetik a nép 
vallási és lelkiisméreti ügyével, a politikában i ly 
bűnös játék. Az igazi elfogulatlan tudomány, és be-
csületes irodalom legszebb és legszentebb hivatása, 
de egyszersmind legszigorúbb kötelessége a keresz-
tény népet felvilágosítani, s a mult századok vétkein 
és tévedésein okulni tanulni. 

Dr. Bogyay Géza. 

I s k o l a - t ö r v é n y . 

1868. évi május 25-ről, melylyel az iskolának a z egyház 
irányában való viszonyára vonatkozólag alapelv j határozmá-
nyok bocsáttatnak k i ; érvényes a birodalmi t anácsban kép-

viselt királyságok és országokra r,ézve. 
A birodalmi tanács mindkét házának beegyeztével a 

következő törvényt bocsátom ki : 
1. §. Az összes oktatás- és nevelésügy vezetése és föl-

ügyelete az államot illeti, s az e végre törvényesen hivatott 
közegek által gyakoroltatik. 

2. §. E felügyeleti jog sérelme nélkül a nép- és közép-
48* 



« 380 « — 

tanodákban a különböző vallásfelekezetüek vallásos oktatá-
sát s val lásgyakorlatai t czélzó gondoskodás, vezetés és köz-
vetlen felügyelet az illető egyházra vagy val lás társulatra 
bizatik. Egyéb t an t á rgyak előadása a tanodákban bármely 
egyház vagy vallástársulat befolyásától függet len. 

3. §. Az állam, valamely ország vagy községek által 
egészen vagy részben alapitott vagy fönntartott tanodák s 
nevelő-intézetek valláskülönbség nélkül minden állampolgár 
számára nyitva á l lanak . 

4. §. Minden egyháznak vagy vallástársulatnak sza-
badságában áll az i f júság oktatására saját vagyonából meg-
határozot t vallásfelekezetü tanodákat állítani és fentartani. 

E z e k azonban az oktatásügyi törvényeknek vannak 
a lávetve s valamely nyilvános tanintézet jogaira csak akkor 
t a r tha tnak igényt, ha az e jogok megszerzésére vonatkozó 
minden törvényes feltétnek megfelelnek. 

5. §. Határozot tan vallásfelekezetü tanodák s nevelő-
intézeteknek más vallástársulat tagjai által leendő használa-
t á t a törvény nem ti l t ja . 

6. §. A 3. §.-ban jelzett tanodák- s nevelő-intézoteknél 
a tanszékek mindazon ál lampolgárra nézve egyaránt nyitva 
ál lanak, ki idevágó képességét törvényes módon kimutat ta . 

Hi tokta tókul csupán azok a lkalmazhatók, k iket az 
illető vallásfelekezeti főhatóság erre képeseknek ítélt. 

Más tanodák s növeldéknél (4. §.) az alapítási szabály-
zat irányadó. 

Magán-nevelők s tanitók választását vallásfelokezeti 
tekintet nem korlátolja. 

7. §. A nép- és középtanodákban, valamint tanitóké-
pezdékben használandó tankönyvek csak az e törvény által 
az okta tásügy vezetése- s felügyeletére hivatott közegek jó-
váhagyásá t igénylik. 

Hit tani könyvek azonban csupán akkor nyerhet ik meg 
a jóváhagyás t : ha azokat az illető confessionalis főhatóság 
megengedhetőknek nyi la tkoztat ta . 

8. §. Az elemi tanodai alapok, a tanulmányi alap s 
egyéb oktatásügyi czélokra tett alapítványok jövedelme val-
lás-felekezeti tekintet nélkül használandó fel, amennyiben 
kimutathatólag nincs bizonyos vallásfelekezetűeknek szánva. 

9. §. Az összes oktatás- és nevelésügy legfőbb vezetését 
s felügyeletét az állam az oktatásügyi ministerium által 
gyakorol ja . 

10. §. A nevelés-ügy, azután a népiskolák és tanitó-
képezdék vezetése s felügyelete végett minden királyságban 
s országban : 

a) orsz. iskola-tanács, mint orsz. legfelső iskolai ha-
tóság ; 

b) kerületi iskola-tanács, minden tankerület számára ; 
c) községi iskola-tanács, minden tanközség számára — 

fog állíttatni. 
Az országnak tankerületekre való felosztása az orsz. 

törvényhozás u t ján történik. 
11. §. Az egyházi és világi iskolai hatóságok eddig 

volt működési köre és pedig : 
a) az orsz. hatóságé, az egyházi főhatóságok s fő iskola-

felügyelők ; 
b) a politikai kerületi tanfelügyelőké; 
c) a községi lelkipásztorok- s tanfelügyelőké, a 2. §. 

határozmányának sérelme nélkül, a 10. §-ban megjelölt kö-
zegekre megy át. 

12. §. Az orsz. iskolatanácsba a helytartó (orsz. főnök) 
vagy helyettese elnöklete alatt a politikai orsz. hatóság tag-
jai, az orsz. bizottm. képviselői, az országban fennálló vallás-
felekezetekhez tartozó egyháziak, tanügyi szakférf iak hi-
vandók. 

A 10. §-ban b) és c) alatt jelzett kerületi s községi 
iskola-tanácsok összeállítását az orsz. törvényhozás álla-
pítja meg. 

13. §. Az orsz. törvényhozás állapít ja meg azon köze-
lebbi határozmányokat , melyek az orsz. kerületi s községi 
iskolatanács egybeáll í tására és berendezésére vonatkoznak, 
továbbá azok hatáskörének kölcsönös elkülönítését, valamint 
azon közelebbi határozmányokat , melyek az eddigi egyházi 
s világi iskolai hatóságok hatáskörének az orsz. kerületi és 
községi iskolatanácsra való átmenetére vonatkoznak. 

Szintén az országos törvény szabja meg, val l jon és 
mennyiben léphetnek be az orsz. iskolatanácsba kivételesen 
je lentékeny községek képviselői is. 

14. §. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 9. §§-ok e törvény kihir-
detése napjával lépnek hatályba s az e pontokkal ellenmon-
dásban levő, eddig érvényben volt törvények s rendeletek 
erejöket vesztik. Az 1867. jun. 25. kelt legf. elhatározással 
jóváhagyott szabályzat , melynek t á rgyá t a Gallicia s Lodome-
ria-királyságok s a k rakói nagykerczegség számára alakí-
tandó orsz. iskola tanács képezi, érintetlen marad. 

15. §. Oktatásügyi ministerem megbizatik a törvény 
végr eliajtásá va 1. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Auersperg s. I lasner s. k . 

Giskra s. k . Herbs t s. k. 

Nyelvészeti taunSinány. 
— Wiseman után . — 

II . 

(Folyt.) 

Tegyünk azér t itt egy visszapillantást és vizsgáljuk 
meg tanulmányunk viszonyait a szent könyvekkel . Az egy-
szerű történelem után, melyet röviden jeleztem, ugy látszott, 
hogy e tudomány inkább zavart okoz, mint megnyugtatást , 
annál is inkább, mer t a láncz, mely valaha minden nyelvet 
összefűzött, e lszakadtnak tűnt föl s a nyelvek széttagolódása 
csak nagyitá e tudomány és a szentirás közti hézagot. Ké-
sőbbi kutatások azonban u j rokonságokat födöztek föl, mig 
végre több nyelv kezdet t egygyé csoportosulni s nagy csalá-
dokká alakulni, világos jeléül annak, hogy egykor közös 
eredetök volt. Midőn e tér már csaknem kiaknáztatot t , ek-
kor u jabb fürkészeteknek ismét sikerült rendkívüli rokonsá-
gokat födözni fel a családok közt, mely rokonság minden 
nyelvnek jellegében és lényegében rejlik ugy annyira, hogy 
ezen elemek nélkül, melyekben a hasonlóság áll, soha egy 
nyelv sem létezhetett . De ez egyszersmind k izár ja minden 
fogalmát a kölcsönös cseréknek, melyeket a nyelvek egymás 
közt tehettek volna ; ennélfogva e jellegek egy nyelvben sem 
létesülhettek független önalakitás á l ta l ; és a valódi különb-



ségek, melyek a nye lvek közt vannak , az t b izonyí t ják , liogy 
c s a k ugy tekintendők, mint dialectusok, mint egy iknek a 
másiktóli sar jadékai . I g y tehá t már t u d j u k egyrészről : hogy 
e nyelveket ösileg bizonyos egyetlen kötötte össze, honnét 
közös, és lényeges elemeiket nye r t ék ; másrészről : hogy az 
e lszakadás , mely többi — hasonlóság tekintetében nem ke-
vésbbé fontos — elemeiket lerontá , nem lehetett egymástól i 
fokozatos eltávolodás okozata vagy egyedüli kifejlődésé, ha-
nem egy erőszakos, rendkivül i hatalom köve tkezménye , mely 
csak egyedül képes é r t h e t ő k k é ten li a látszó e l lenté teket s 
egyút ta l a hasonlóságokat . Nem tudom, mit k ivánha tna ennél 
többet még a legesztelenebb scéptikus is arra nézve, hogy e 
t udomány resul ta tumai és a szent i rás elbeszélése köz t a 
benső összhangzatot belássa.1) 

De ha egy volt az emberiség ősi nyelve, hogyan lett 
1 há t az oly sok- és különfé lévé ? E n n e k kell immár n y o m á r a 
j ö n n ü n k . 

I d é z e m először is H e r d e r t ; nehogy azonban őt részre-
haj ló t a n ú n a k vélje az olvasó, megjegyzem, miszerént az 
idézendő lapon nyi l tan megval l ja , hogy ő a bábeli zava r t 
„kelet i i rá lyu költői tö redéknek tekint i ." „Valamint az em-
beri-nem — mondja há t ö — egy egészen haladó valami, 
melynek részei bensőleg összekötvék, ugy a nye lvnek is egy 
te l jes egységet kell a lkotnia , melynek köte léke közös ere-
det. . . . E z — fo ly ta t j a — tény levén, nagyon valószinü, 
hogy az emberi-nem és annak nyelve egy közös törzsre, egy 
első ember re vihető vissza, nem pedig többre, k ik a vi lág 
különfé le részein v a n n a k elszórva." O e tételt k i fe j t i és tá-
m o g a t j a a nye lv tan i szerkezet ku ta tása i által. D e m é g itt 
nem ál lapodik meg, hanem bizonyosnak állítja, hogy a nyel-
vek vizsgála ta által be van bizonyítva, miként az ember i -nem 
szétszóratása erőszak á l ta l tör tént ; hogy az emberek nem 
készaka rva vá l toz ta ták meg nyelveiket , hanem hogy rögtön 
és ha ragga l vá l tak szét egymástól.2) 

Ugyanez t b izonyí t ja T u r n e r is, k i a nyelv ősi e l emeinek 
mély analysisébe bocsátkozik s azt hozza le, hogy a nye lvek 
közti vonzó és taszitó je lenségek nem értelmezhetők, csak 
a Genesis elbeszélésével egyező hypothesis által. 

Többször h iva tkoztam már a tudós Remusat Ábe l r e , 
k i u j életet adott a k h i n a i i rodalomnak s ki Ázsia kelet i 
nyelveinek mély ismeretével bír t s még nagyobb bölcsészeti 
erővel, s kinek i f júságomban hallott tanulságos i lynemű ér te-
kezései buzdi to t tak engem is e szerény tanu lmányozás ra . 0 
egyik müvének 3 ) előszavában világosan kimondja , hogy a 
n é p r a j z n a k a szentirássali összhangzatá t elismeri. — U g y a n -
ez t v i t a t j a Niebuhr4) és az „Atlas e thnographique du g lobe" 
szerzője , Balbi, k inek é rdekesek e szavai : „Mindeddig sem 
tör ténelmi, sem csillagászati emlék nem volt képes bebizo-
nyitni, hogy Mózes könyvei h a m i s a k ; ellenkezőleg fe l tűnően 
összhangzanak ezek az e redményekke l , melyekre a legtu-
dósabb nyelvészek és fö ldra jz í rók j u t o t t a k . " 

') E lap térszüke nem engedi, hogy lenyomassuk azon hosszas 
idézeteket , melyekot szerző következtetése igazolására Humboldt, Gou-
lianoff, Merian, Klaproth és Schlegel Fr . müveiből hoz föl, kik, mert 
igazi tudósok voltak, meghajol tak a szentirás tokintélye előtt . . . nem 
ugy, mint azok szoktak, k ik philosophiam obiter l ibarunt. 

2) Memoirs of the royal Academy. Berlin. 
3) Recherches sur les langues tartaros. 
4) Römische Geschichte. 

T a n u l m á n y u n k n a k tehát ket tős e redménye van, mely 
első tekinte t re veszélyesnek lá tszék talán, de me ly immár 
mindig becsesebb és becsesebb t ámaszu l szolgál a szentírás-
nak . . . . Valamint a csoportosult, de szétszakadt kő tömegek , 
melyeke t a geologusok ösi hegységek romja inak tekintenek, 
a k k é n t a föld összes dialectusai is u g y tűnnek föl előt tünk, 
mint egy óvilági iszonyú emlék töredékei ; és l á t tuk , hogy 
mindezen tevőleges (positiv) következte téseket a legtudósabb 
nép ra j z i rók von t ák va la 

Még egy ága van tudományunknak , mely mind a n n a k 
körén kivül látszik lenni, mit eddig fekleritni t ö r e k e d t ü n k , 
s melyet mégis hiba lenne hal lgatással mellőznünk. E tanul-
m á n y egész története, mint azt leírni tudtam, c saknem kizá-
rólag az óvilágra szorí tkozik, mely a tudósoknak igen n a g y 
fá radságába kerül t , hogy a nye lveke t összehasonlíthassák 
s a tájszólásokat — dialectus — elegyí thessék; holott A f r i k a 
belsejében, vagy i n k á b b a nyugat i félgömbön ü g y látszik, 
hogy a nyelv-elmélet vonakodik m a g á t a lá ja ve tn i az álta-
lunk felállított e lveknek s hogy a nye lvek végtelen vál tozata 
sűrű homályt vet a népek eredetére . 

(Folyt .) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége a pesti egyetemen üresedésbe j ö t t a laphi t tani 

tanszékre B i t a Dezső hi t tudort s szont-benedekrendi áldozárt méltózta-
tott Budán májushó 30-án legkegyelmesebben kinevezni. 

P A R I S maj . ( A párisi érsek beszéde a m a j . 23-iki 
Senatusi ülésben) : „Senator u ra im ! azon ponton, melyre a 
vita el jutot t , nézetem szerént k ö n n y ű összefoglalni, sőt ta lán 
megoldani a szóban levő kérdést . A kérelmezés, a b i zo t tmány 
jelentése, és az eddig mondott beszédek a köve tkező kérdé-
seket idézik fel : 1-ör Tény leg bizonyos facu l t ásokban és 
nevezetesen a párisi orvosi karná l t an i t j ák-e , l ega lább bizo-
nyos mérvben a mater ia l i smust ? 2-or H a e ké rdés re igenlő-
leg kel l felelni, jog i lag és elvbon megengedhető-e , hogy a 
tanulmányok ily i r ányban ha l ad j anak ? 3-or Mily gyakor l a t i 
következte tés t kell v o n n u n k a szóban levő kérelemből ? 

Az első pontot illetőleg v á d a k ter jesztet tek elő és vé-
dettek e szószéken. A k o r m á n y m a g a részéről magya ráza to -
ka t adott . Hiszem tehát , hogy a Sena tus t ag ja i ezek folytán 
meggyőződést szerezhet tek. Mi engem illet, a ha l lo t tak u t án 
hiszem, nehéz volna tagadni , hogy az orvosi k a r n a k t ana 
bizonyos mér tékben mater ia l is t ikus . (Helyes.) Mily mérvben, 
ezt nehéz volna meghatározni , m e r t erre nézve vizsgálatot 
kellene rendelni, a t anu lóka t k ihal lgatni , tö rvénye ink azon-
b.m a t anu lóka t nein is kényszer i the tnék a tanuté te l re . D e 
erre nincs is szükség, néhány t a n á r n a k material ist ikus i ránya 
constatál t tény, és ezen i rány szükségkép kifejezést nyer az 
okta tásban is. I Ia egy ember , például , könyvet ir t , t aná r rá 
kineveztetése előtt, v a g y után, és ezen könyvben material is t i-
kus t a n o k a t hirdet, a l ig hihető, hogy e t a n o k n a k a t anszéken 
is kifejezést ne ad jon . A tanárok könyvei tehát , a t anu lók 
tételei, a t a n o d á k b a n tör tén t köz tudomásu dolgok az orvosi 
k a r mater ia l i s t ikus i r á n y á t ké t ségen felül hirdetik. 

D e bizonyi t ja ezt az okta tásügyi ministernek ny i l a tko -
zata is, hogy t. i. ö — amiér t köszönete t szavazok — a ma-
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terial ist ikus tanok terjesztői ellen rendszabályokhoz nyúlt. 
Es valóban erélyesnek mutatta magát, megbüntet te a liégei 
eongressuson megjelent tanulókat, az orvosi ka r egy tanárát 
megintette, egy tételt semmisnek nyilvánitott 

H a Duruy elődei kevesebbett te t tek ez ügyben, azt 
muta t ja , hogy akkor a b a j még nem ter jedet t ennyire. Végre 
is, erélye maga a ba jnak létezését tanusit ja. . . 

Azok, k ik ily tanokat hirdetnek, vétenek a törvény, a 
tudomány, a társadalom ellen. A tanár valóban a család és 
az állam megbizott ja (délégué). Az okta tás a természet joga 
szerént az a tyát illeti. Az, minek kiképzését óhaj t ja : a sziv, 
a léiek ; mit becsületben kiván tar tani : az erkölcsösség, tisz-
tesség. Igen, a tanár az államnak is megbizottja, én pedig 
meg nem engedhetem, hogy az állam ne törődjék a nemzeti 
neveléssel. Joga és kötelessége védeni az ország határait , a 
tulajdont , de kötelessége védeni a polgárok lelkismeretét, er-
kölcsiségét is. (Helyes, igen jó.) 

Az ál lamnak gondoskodni kell, hogy a nemzedékek 
Francziaország szeretetében növekedjenek fel, nem akarhat 
cosmopolitikát, poroszokat, svájcziakat nevelni, f rancz iákra 
van szüksége. (Hosszas tapsok.) 

H a az ál lamnak van némi joga az oktatásra, mely ne-
veli, fizeti a tanárokat , nincs-e joga követelni azt, hogy csak 
az ő tanai t hirdesse, és mint a család képviselője türheti-e, 
hogy a tanárok a materialismus i rányát kövessék ? 

Megengedhető-e egy meggyőződés nélküli embernek, 
hogy mások meggyőződéseit is leronthassa ? Mily joggal lehet 
a fiatal embernek lelkismeretébe a zavar, a kétkedés, a meg-
oszlás magvait hinteni oly módon, hogy a szegény nőt, az 
anyát még azon reménytől is megfoszszák szeretett magza-
tát egy jobb világban új ra láthatni ? 

Nem, nem engedhetem meg, hogy igy bánhassanak el 
a szülők jogaival, és hogy az állam tűrhesse az istentelen, 
materialistikus, skept ikus tanokat, mer t elismeri a vallásokat, 
melyek tanai a társadalom, a család, a tulajdon, az összes jo-
gok alapját képezik. 

Csak néhány szóval akarom továbbá jelezni, hogy a 
materialismus ellentéte magának a tudománynak is. Mert nem 
tagadása-e az általános eszméknek (idées generale s) melyek 
a tudományt képezik ; s mily affirmatiokat teremtett ? 

Igen ! ha lelkünk van, hogyan ju t andunk annak isme-
retére, hacsak az anyagot vizsgáljuk ? Az ember egységet 
képez, a lélek és test köteléke oly szoros, hogy lehetlen 
egyiknek nyi la tkozmányai t megérteni a másiknak tanulmá-
nyozása nélkül. 

A materialismus a társadalom ellen indul. Tudom, hogy 
azt vetik ellen, miszerint az orvosok nem mindannyian mate-
rialisták, hol van hát a veszély, ha csak néhányan követői ? 
De uraim, ne fe ledjük, az orvosoknak nagy befolyásuk van, 
és hiszik-e, hogy ily materialista orvosok közönyösek leend-
nek, és nem fognak iparkodni eszméiket terjeszteni ? 

K é t dolog van a földön, uraim : jog és erő. A jog ön-
nönmagát védi a tisztelet által, melyet gerjeszt ; az erő vak, 
és szükséges, hogy tanok által igazgattassék, de e czélra meg-
ingathatlan tanok kellenek. 

Idéztek e helyen egy embert, k i elméleteit az életre 
aka r t a átvinni. Ezen ember egy más ik által, k i t nem lehet 

gyengeségről gyanusitani, becsültetett meg, és e másik fér-
fiúnak Ítéletét aka rom a Senatus emlékébe idézni ; 

A tudós Lalande-ról,és első Napoleormak D e Champigny-
hez intézett ,Schönbrunban (1805) kelt leveléről van szó. Napo-
leon fájdalmát fejezi ki a fölött, hogy mint ér tesült az „Insti-
tu t " egy tagja, hogy hirre vergődjék, az atheismust, ezen a 
társadalmi rendet lerontó elvet val l ja . A császár meghagyja 
Champigny inek , hivassa magához Lalandet, s tiltsa meg 
neki oly valamit kinyomatni, mi képes volna a népet a go-
nosz tanokkal megmérgezni. Ellenkezés esetében oly rend-
szabályokhoz nyúl jon, melyek gátol ják a ba jnak terjedését, 
mely ha nem az egyedet, de a társodalmat fenyegeti vészszel. 

Ké t megoldás lehetséges, folytat ja az érsek, az első az, 
melyet a kormány terjeszt elő : a napirendrei térés. De ezt 
elfogadni, annyi volna, mint kimondani, hogy az orvosi kar 
tan i tásának nem volt soha materialistikus jellege (igaz, igaz 
kiál ták néhányan ; mások nem-et hangozta tnak. ) 

É n — mond az érsek — azt hiszem, a napirendből 
nehéz volna más következtetést vonni. De ezen gyülekezet 
nem térhet napirendre, azaz ki nem mondhatja , hogy az or-
vosi karban a materialistikus i ránynak semmi nyoma anélkül, 
hogy annak nyúj t sa látszatát, miszerént ki játszatott , vagy 
szemei be vannak kötve, vagy hogy az ügygyei nem törőd-
vén nem tar t ja kötelmének védeni azon nagy elveket, melye-
ken a társadalom nyugszik. 

E n g e d h e t j ü k - e egy perczig is, hogy ezt tegyék fel ró-
l u n k ? Lehet-e helyes napirendre térni oly kérelem fölött , 
mely a családok jogai ra vonatkozik, mindarra mi legszentebb 
előttünk, és k i te r jed nem csak a jelen, hanem a jövő nemze-
dékekre is ? 

Azér t azt akarnám, hogy a kérvény tétessék át a kor-
mányhoz, azon megjegyzéssel, hogy a fensöbb tanügyre nézve 
nagyobb őrködéssel legyen. A minister azt mondja, hogy 
minden lehetőt megtett . Szavazatunkkal köszönetet mond-
ván ezért, felbátorí t juk a további, és még erélyesebb eljárásra. 

Ami a fensöbb oktatás szabadságát filleti, azt jegyzem 
meg, hogy e szabadság intézményeink szellemével megfér. 
Nem birunk-e már a sajtó, a kereskedelem, az egyesülés sza-
badságával ? 

A fensöbb tanügy szabadsága azok tanaihoz is tartozik, 
k ik ellen ama kérvény intéztetett, Ok is szabadságot óhajta-
nak, hanem épen kizárólagosan a magok számára. Beteszik 
előt tünk az ajtót kijelentvén, hogy a szabadság nem nekünk 
való. 

Végre ezen szabadság nem ellenkezik a kormány irá-
nyával sem és szándékával. A közoktatási minister ur csak-
ugyan tett is ily értelemben nyilatkozatot, és a jelentéstétel 
is ezen nézetet fejezi ki. 

Ha tehát lehetséges, hogy a senatus e tekintetben ked-
vező kivánatnak adjon kifejezést, szivesen csatla kozom ehhez. 

S Z E N T - P É T E R V Á R . Oroszorság a 17. század vége 
óta egy vallási misióval bir Pekingben, melynek eredete kü-
lönszerü. Egy csapat kozák egész az Amurig kalandozván, 
elfogatott chinai ka tonák által. Pekingbe vitetvén a császár 
azt határozta, hogy egy ta tár város részében elhelyeztesse-
nek. Adtak nekik házakat, nőket , ellátást. Az orosz kormány 
azt követelte, hogy a szerencsétleneknek papot küldhessen, 
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mi meg is engedtetett. Ez lett kezdete az orosz missionak, 
mely lassan kiszélesbedett. Az egyetlen áldozárból később 
archimandri ta lett, és több áldozár bocsáttatott joghatósága 
alá. A telepitvény orvost, csillagászt, és különféle küldemé-
nyeket kapott Oroszországból. Ez ugy tartott egészen 1860-ig 
midőn Ignatieff a czár első küldötte jöt t Chinába, ki az itt 
vállalkozó f rancz iáknak is tett némi szolgálatokat. Az orosz 
missiónak főnöke most Celladius nevü archimandri ta , tudós 
ember, jeles nyelvész, ki a budhismust nagy sikerrel tanul-
mányozta. Van kivüle három orosz pap, és egy német szár-
mazású csillagász Fr ichte ur. 

A missio jó viszonyban áll a katholikusokhoz, miután 
téritéssel nem foglalkozik, hanem csak a körülbelül 100 csa-
ládra felszaporodott oroszhitüekre terjeszti ki lelki gondját. 
Ezen családok már egészen chinaiakká lettek, és csak a sér-
tetlenül megőrzött vallás által különböznek az utóbbiaktól. 

Ezen század kezdetén a Kieng-Long féle üldözés alkal-
mával az orosz papok megmenték a könyvtár t , a sírkertet, 
és azokat hiven visszaszolgáltatták Tien-Tsinnek. 

Thiers ur csalatkozott, midőn azt mondá, hogy Anglia 
az egész világra küldvén missionáriusait, azokat meg is tudja 
védeni. Francziaország több küldér által van képviselve, 
mint a többi nemzetek összesen, és ha azok gyakrabban ölet-
nek meg, az nem onnét van, mert kevésbbé védetnek, hanem 
mert bá t rabbak a veszélyes pontok fölkeresésében, és soha 
sem fu tnak . 

Thiers elfeledé mondani, hogy midőn lord Elg in föl-
szólittatott, hogy a békepontozatok közé vegye fel a lelkis-
meret- és a küldérek szabadságát, azt feleié, hogy nekem 
csak az hivatásom, hogy a kereskedelemnek nyissak szabad 
utat. Csak Francziaország tette ama szabadságot feltételnek 
sine qua non a béke megkötésében. 

A protestáns küldérek a biblia osztogatásával csak ne-
vetségessé válnak. A szép kötéseket czipötalpaknak készí-
tésére használ ják. Hanem a kormánynál nagyobb tekintély-
ben részesülnek, mert védetnek különösen a vámhivatalno-
kok által. Wells Williams amerikai ügyvezető, és Schera^ 
shewsky születésére nézve lengyel, ki itt a protestantismusra 
tért át, fő pártfogóik. A protestáns fe lekezetek közül külö-
nösen az államegyháziak, és a methodisták vannak túlsúlyban. 

IRODALOM. 
„De Phia la cruenta indicio facti pro Christo mar tyr i i , " 

disquisitio Archangeli S c o n a m i g 1 i o, presbyter i 
Romani ac Sacrarum reliquiarum custodis. 

Paris. v. I . 

(Vége.) 

Azon hypothesis, mely szerént valamely hivőnek ke-
resztényies eltakarítása alkalmával s i r jára oly vé r tanúnak 
ereklyéje tétetett volna, kit ő életében tisztelt, semmikép sem 
engedhető meg. Még ma is t i l tanak ilyesmit az egyházi tör-
vények. A catacombák egész szervezete, melyet oly hiven 
ecsetel Archangelo, azon elven nyugszik , hogy a vér tanuk 
vére bizonyság Jézus mellett, és testeik mintegy ol tára Jé-
zusnak. E két vezérelv a keresztény vallás első századaiban 
sohasem választatott el egymástól. Midőn sz. Ambrus fölfe-
dezte a milanói két első vér tanúnak, Servas- és Protas-nak 

tetemeit, a sirban találtatott vértől ázott szivacs és gyolcs, 
melyek a csontok mellé voltak helyezve. Később jobban meg-
vizsgáltatván a hely, hol a sz. Ambrus által rendezett ásatás 
történt, egy üvegedény darabjai találtattak, melyben a ké t 
vér tanú testvér vére foglaltatott, s melyet a keresztények 
vagy szenvedésök ut ján, vagy mindjár t a kegyet len megosto-
roztatás vagy lefejezés után szedtek föl, mintegy győzelmi 
jeléül a Krisz tusér t ontott vérnek. A vérnek tisztelete, a 
vér bizonysága, a siroknak megszentelése vérrel, elfogadott 
keresztény elv volt, mely föntartotta magát a három első 
században, és jelvényül szolgált a catacombákban eltemetett 
tetemek rendezésénél. A névnek vagy da tumnak vagy em-
blémának fölirata nem volt mindenkor kivihető a martyrok 
sokaságánál, moly a. circusi já tékokban, vagy tömeges kivé-
geztetésnél, a nép dühe vagy az üldöző fejedelmek szeszélye 
szerént gyakran egy nap alatt is megszámlálhatlan volt. A 
névtelenek ezen nagy számára nézve a loculus elé letett 
véres edény volt az egyedüli külső jel, mely dicsőségüket 
hirdeté. Nem lehet kételkedni, hogy igen sok mar tyr , k ik-
nek neve csak az égben van följegyezve, nagy gyorsasággal 
temettetett el a fossorok által anélkül , hogy idő lett volna 
a halál nemét följegyezni, kivált, midőn a halál megfojtás, 
oltott mész, a magasróli ledobás vagy a Tiberisbe való ful-
lasztás által történt , vagy a já tékkörökben vad állatok által 
marczangoltat tak szét .vagy a caldariákban perzseltettek 
meg. Az mindazáltal bizonyos, és erről meggyőződhetik Ar-
changelo munká j ának minden figyelmes olvasója, hogy min-
denütt, hol a loculus mellett véres edény volt letéve a cata-
combákban, ott valamely vér tanúnak teste is megtaláltatott . 

A névtelen belga fönakad a martyrok nagy számán, 
és nem találja aránylagosnak a romai lakosság számával 
Augustus korában. Archangelo bebizonyítja, hogy Romának 
Augustus alatt nem volt kevesebb két millió lakosánál. Ezen 
szám, mely különbözik ugyan mások számításától, a valódi 
tudományos ku ta tás által már rég be van bizonyítva. Söt 
mi több, a világ minden részéről hurczoltattak keresztények 
Romába, hogy ott szenvednének vértanúi halált, miért is egy 
iró mondása szerént , Roma az egész világ mészárlójának 
volna nevezhető. 

Semmivel sem szerencsésebb a névtelen azon állitásával 
is, midőn azt erősiti, hogy az ismert vér tanuknak száma a 
három első században nem haladja meg a négy ezret. Ar-
changelonak válasza teljesen döntő. Magában a romai mar-
tyrologiumban 13,000 vértanúnál több neveztet ik meg ; 
pedig tudni kell, hogy a martyrologiumban való fölemlités 
kivételes valami, és igy a be nem irott vé r tanuk száma oly 
nagy, hogy Boldetti nem átallotta állítani, hogy ha az első 
három században kiszenvedett mar tyrok a nap tá rban mind 
egyenként elszámláltatnának, több ezer ju tna azokból minde-
egyikre az év 365 napja közül. 

De a mi leginkább boszantja a névtelent, s mire nézve 
aggodalmaiban osztozik a divatos rationalisták egész isko-
lája , az, hogy az ily tények constatalása által az imádott 
pogányságra és Roma civilisatiojára a kegyetlenség jegye 
süttetik, és az igazi vadság bélyegével illettetik ; már pedig 
azt pártolni kell. Nero és utódai a kereszténység üldözésében 
ép olyanok vol tak, minők J a p á n n a k vagy Chinának császá-
rai, az eljárás tel jesen egyenlő volt. Sem a csecsemők kora, 
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sem a nem gyöngesége, sem az aggastyánnak ezüst hajszálai 
nem tar tóz ta t ták föl a hóhér karjai t . A tudós romai áldozár 
a leghitelesb bizonyítványokat, elbeszéléseket halmozza itt 
föl. A keresztények mészároltatása Romában ép oly tömegesen 
történt, ép oly féktelen dühvel, mint Japoniában. E l akar-
ták fojtani a kereszténység csemetéjét a hivők vérében, és 
ime innen kell származtatni , hogy oly sok, véres edénynyel 
jelölt loculus van, melyek zsenge korú hivőket is re j tenek 
magokban, e gyönge áldozatokat, melyeket az öldöklő vas 
az anyák kebléről szakított le, midőn az anyai tejjel egyszers-
mind a hitet is beszívták. 

Csak futólagos vonásokban emlí thet jük itt föl a képet, 
melyet erős és ügyes kézzel rajzol az ereklyék romai őre. A 
monogrammok kérdése, melyek a catacombai sírokon talál-
hatók, bőven és győzelmes tudományossággal tárgyal ta t ik . 
Ezen pont különös tanulmányozást érdemelne egy maga . A 
régészeti téren egy eléggé hiteles iskola azt állítja, hogy 
Krisztus nevének inonogrammja nem ha lad ja meg Constan-
tin korát . A névtelen sa já t ügyében aka rván fölhasználni 
ezen állítást, azt mondja, hogy ezen monogramm sok oly 
síron található, melyek véres edénynyel vágynák je le lve ; 
már pedig a monogramm későbbi az üldözés korszakánál , 
tehát a monogrammal je lzet t loculusok mellé állított véres 
edény nem lehet mindig bizonysága a mar tyrha lá lnak . Ar-
changelo hiteles föliratok, az edények hü másolata, rajzok 
által bizonyitja be, hogy a monogramm szokásban volt már 
az első ker . században, és -lerontja az ellenvetések egész 
épületét, mely ezen téves alapon emeltetett . 

A ki ezen a téren pro vagy contra föl akar lépni, nem 
nélkülözheti Arcliangelo könyvét és az t okvetlenül számí-
tásba kell vennie. Ez oly okmány, melyet a critica többé 
nem mellőzhet hallgatással. Ez a hitnek, tudománynak, tör-
ténelemnek, régészetnek egyaránt figyelemre méltó tára, 
mely magában foglalja és hozzáférhetővé teszi mindazon is-
mereteket, melyek ezen t á rgy ra nézve temérdek munkákban 
elszórva fordulnak elő. A catacomba az egyháznak bölcsője, 
Archangelo müve pedig tökéletes kézikönyve a catacombák-
nak ; méltó minden tekintetben a pártolásra szintúgy, mint 
a tanulmányozásra. 1-k. 

VEGYESEK. 
— Budán az urnapi körmenetet L i p o v n i c z k y Ist-

ván püspök ő mga vezette. Ezen alkalommal használtatott 
először a koronázás emlékére ö fölségétől ajándékozott gaz-
dag egyházi ruha, melyhez legújabban egy velum és gre-
miale járul t . Pesten L é v a y Sándor püspök ő mlga tiszt-
kede t t ; az idő igen kedvező volt! 

— Herczeg- pr ímás ő fmga nagy ünnepélylyel fogad-
tatott Komáromban, hol f. hó 7-én a bérmálás szentségét 
600 nál többnek adta föl. Elmenetele előtt 200 forintot tett 
le ft . M e s z 1 é n y i G y u l a plebanus u r kezeibe azon megha-
gyással, hogy az Komárom városa szegényei közt valláskü-
lönbség nélkül osztassék ki. (P. H. ) 

— B o n n a z Sándor csanádi püspök ő exc l ja a pest-
ferenczvárosi templom j avá ra 100 f r to t méltóztatott adomá-
nyozni. 

— A boldogult M o g y o r ó s y Pál győri kanonokról 
i r ja a „Győri Közlöny" : Az elhunytban a szegények valódi 
a ty juka t , számos á r v a gyámolóját vesztette, mer t eltekintve 
attól, hogy mintegy 27 családot részeltetett je lentékenyebb 
és folytonos segélyben, tizenegy szegény sorsú tanulónak 
pá lyá ja folytatását lehetősité, még ezen kívül számos elsze-
gényedet t polgár és egyéb szegény biztos segélyt élveztek 
bőkezű adakozásaiból ." — Mikor lehet ilyesmit olvasni a 
papság ellen szüntelenül ágaskodó nőtlen leventékről? 

— Megjelent : „Egyház , a n n a k szerkezete s alkotmá-
n y a " czimü röpirat. I r t a R u z s i c s k a János, sz. benedek-
renclü áldozár s egyetemi tanár. 8 -ad rét 103 1. Kapha tó a 
szerzőnél, zöldfautcza 3. sz., és E, g g e n b e r g e r Nándor 
akad . könyvárusnál, bará tok tere. Ara 50 kr . A j á n l j u k min-
denkinek, különösen, k ik az autónomia rendezésére nézve 
kellő tájékozottságot a k a r n a k magoknak szerezni. Mutat-
ványnya l szolgálandunk. 

— Manheimban történt, hogy a leánykák az első áldo-
zásra készíttettek e lő ; mintegy százan lehettek az iskolában, 
többnyi re 12—14 évesek, midőn egyszerre megjelenik egy 
orvos hatósági szolgák kíséretében és a leányokat fölszólítja, 
hogy vetnék le ruhá joka t , mert testök meg fog vizsgáltatni. 
A szemérem ily ot romba megsértése fölött elszörnyülködött 
l eánykák sírni, ja jveszékelni kezdet tek, ez azonban mitsem 
használt , sok erőszakoskodás közt a vizsgálat megtörtént . 
Az ál lam tudni aka r t a , minő befolyással van az iskolai pa-
dokban való huzamosb ülés a felső test kifejlődésére ! ' 

— Vilnából i r j ák , hogy Potapof kormányzó a r . kath. 
egyházi hatóságokhoz rendeletet intézett az iránt, hogy ki-
merítő tudósítást a d j a n a k a kerületben levő vallási testületek-
ről, és azokat, melyek a civilhatóság részéről nem képesek 
helybenhagyást fölmutatni , azonnal föloszlassák. — Ugy lát-
szik a kormány igen fél az ima erejétől ; credit et contremis-
cit, mint bizonyos szellemek. 

— Ujjongnak a bécsi lapok, hogy Űrnapján mindenütt 
harsogott a zene, folyt a táncz és vigalom, s a színházak telve 
voltak, mit kis forradalomnak neveznek a socialis téren a 
norma-napok ellen,melyeknek száma 5-re szállíttatott le. — Az 
egyházi norma-napok megvetése könnyen a normálék meg-
vetésére vezeti a törvény tiszteletétől elszoktatott embereket , 
és más téren is szülhet forrongást, de melynek zavarában 
persze ismét az ily f irkászok halásznának, azért attól sem 
félnek ; dulakodó működésűkben ők már régóta nem ismernek 
norma-napot . 

Kegyes adakozás. 

Az algiri Ínségeseknek W. K. . • — f. 50. k r . 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religiou-ra való előfizetést minél-elöbb megújítani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

S z e r k e s z t ő s é g : M a g y a r - u t c z a 34. sz . I. emelet . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor és társainál . Halpiacz és a ldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
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T A R T A L O M : Az egyház szerkezete és alkotmánya. — 
Intercontessionalis törvény. — Nyelvészeti tanulmány. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyház szerkezete és alkotmánya.*) 
A) Az egy ház t a g o l a t a . A Krisztus egyháza 

minden hivők látható társasága. Ámde Krisztus urunk 
nem egyenlőnek alapította, mintha tagjai ugyanazon 
jogokkal és hatalommal bírnának, hanem alárendelt-
séget és a hatalom tagozatát alapította meg benne. 
Elosztotta egyházát tanitó és hallgató, elöljáró és 
alárendelt egyházra, papokra, (Clerus) és világiakra. 
Ezen tagozat Urunk akaratja folytán örökre meg-
marad egyházában mint lényeghez tartozó intéz-
mény és pedig oly módon, hogy az elüljáró és tanitó 
egyház jogai s hatalma nem a hivők társaságától 
ruháztatnék rájok, hanem mint felülről jött hatalom 
legyen elismerve, és igy gyakoroltassák is ; valamint 
a hatalom, melyet Krisztus urunk gyakorlott, nem 
származott alólról, szintoly kevéssé származik alólról 
azon hatalom, melyet az elüljáró egyháznak adott 
miután világosan mondá apostolainak „valamint en-
gem küldött az atya, ugy én is küldlek titeket." 

I-ör Krisztus urunk követőiből 12 apostolt ki-
választott, velek közönségesen járt kelt, társalkodott, 
őket bővebben tanította, képesítette, tökéletesítette, 
hogy tanításának hirdetői, cselekedeteinek, csodáinak 
kiváltképen pedig halálának és feltámadásának tanúi 
legyenek a világ előtt. Azért mondá Krisztus urunk 
maga, mielőtt menyekbe véteték,az összesereglett apos-
toloknak: „Tanúim lesztek Jeruzsálemben és az egész 
Júdeában és mind a föld végéig. (Ap. es. I. 8. v. ö. 
Lukács XXIV, 48. Ap. es. II. 2.) Igen is Péter magáról 
és testvéreiről egyenesen mondja „Mi vagyunk Isten-
től eleve rendelt t anuk , kik ettünk és i t tunk vele 
minekutána föltámadott halottaiból. (Ap. es. X, 41.) 
Sz. János apostol első levelében pedig ezt olvassuk-

*) Muta tványul R u z s i c s k a János ily czimü röpira-
tából : „Egyház, annak szerkezete a alkotmánya." Pest , 1868. 

„Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemeink-
kel láttunk, amit néztünk, és kezeink tapintottak ;.z 
életnek Igéjéről, azt hirdetjük nektek, hogy nektek 
is társaságtok legyen velünk, és ami társaságunk 
legyen az atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal." 
(1. János I. 1—3.) Ezen oly igen alkalmas tanukat 
küldé Kri sztus urunk a világba, valamint őt kül-
dötte a mennyei atya és átadván, „ijekik az összes-
teljhatalmat, mely Neki adatott mennyben és a föl-
dön (Máté XXVIII , 18v) világosan tüegparancsolá: 
„Elmenvén tanítsatok minden nemieteket, megke-
resztelvén őket az Atyának és Fiúnak és sz. Lélek-
nek nevében; tanítván őket megtartani mind, ami-
ket parancsoltam nektek;" és az általam rendelt 
kegyszereket a szentségeket szolgáltassátok ki. És 
igy Krisztus urunk egyházát mint látható társaságot 
alapitotta meg, hogy általa az emberek Istennel ki-
engeszteltessenek, megszenteltessenek, és őt czél jának 
valósítására szükséges teljhatalommal ruházta föl. 

tl-or. Azonban ezen hatalom nem adatott min-
den hiveknek, a hivők egyesületének, hanem csak 
legelőször is és különös mértékben Péternek, hogy 
lenne az Krisztus urunknak látható helytartója, 
főnöke és alapja az anyaszentegyháznak. (Máté 
XXVIII. Lukács XXII, és János XXI.) Azután pe-
dig, miután már Péter az egyház alapjául rendelte-
tett, a többi apostoloknak is, de csak az egyház fejével 
való egységben és főhatalma alá rendelten. Fölru-
háztattak pedig az apostolok a) tanitói hatalommal 
„Minden hatalom nekem adatott mennyben és a föl-
dön; elmenvén tehát tanítsatok minden nemzeteket, 
tanítván őket megtartani mind, amit parancsoltam 
nektek." (Máté XXVIII , Márk. XVI, Lukács XXIV, 
b) Kegyosztói hatalommal „megkeresztelvén őket az 
Atyának és Fiúnak és sz. Léleknek nevében." (Máté 
XXVIII.)Rájoklehele és mondá nekik: „Vegyétek a 
sz. Lelket, a kiknek megbocsátjátok bűneiket, meg-
bocsáttatnak nekik, a kiknek megtartjátok, meg van-
nak tartva" (János XX, 22 s köv.) és végre midőn 
mondá: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" 
(Lukács XXII. 19). Ezen utóbbi szavakban azon 
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parancs van kifejezve, mely az apostoloknak ada-
tott, hogy ezentúl az anyaszentegyházban az áldo-
zatot és a vacsorát az ő emlékezetére tartsák, és 
ezzel őket Jézus papokká szentelte föl. Erre vo-
natkozólag mondja a trienti zsinat (22. til. 1 fej.): 
„Ha valaki mondja, hogy az u j szövetségben 
nincs látható és külső papság, vagy nincs hatalom 
az Ur valóságos testének és vérének megconsecrálá-
sára, hanem csak szolgálat és puszta hivatal az evan-
gelium hirdetésére: átok alatt legyen." Tehát a 
kegyosztói hatalom megadatott az apostoloknak. 
Azért Péter és János elmenvén Szamariába, imádko-
zának a megkereszteltcttekért, „hogy vehessék a sz. 
Lelket, és akkor rájok tevék kezeiket" (Ap. es. VIII, 
14. s köv.) (Keresztség után tehát a kézrátétel a sz. 
Lélek vételére (a bérmálás) még szükségesnek tarta-
tott). Mind ezekről a kegyosztói hatalomhoz tarto-
zókról mondja sz. Pál : „Ugy tekintsen minket az 
ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak 
sáfárait." ( l .kor . IV. 1.) c) Kormányzói hatalommal, 
midőn Krisztus urunk föltámadása után mondja: 
„Valamint engem küldött az atya, ugy én is küldlek 
titeket." (János XX, 21 ; azon teljhatalmat, melyet 
nekem atyám adott, hogy az embereket igazultakká 
tegyem és megszenteljem, hogy az egyházat meg-
alapítsam és kormányozzam, hasonlóképen átadom 
nektek). Továbbá: „Hogy ha azokra nem hallgat, 
mondd meg az anyaszentegyháznak, hogyha pedig 
az anyaszentegyházra nem hallgat : legyen neked 
mint a pogány és vámos. Bizony mondom nek-
tek, a miket megkötöztök a földön, meg lesznek 
kötve mennyben is, és amiket feloldoztok a föl-
dön, fel lesznek oldva mennyben is." A 17. és 18. 
vers közti összefüggés szerint itt az egyház alatt az 
egyház kormányzói értetnek. E hatalomnál fogva 
nemcsak fölvenni és kizárni joguk van, hanem a 
dolog természete szerint a kizárt bűnbánókat ismét 
befogadni ; tehát a bűnöket megbocsátani vagy föntar-
tani, tanitani ésmegitélni: mi tesz méltóvá a közösségbe 
való fölvételre, mi méltatlanná, mi a jogos és meg-
engedett. mi a jogtalan és tilalmas. Krisztus itt min-
den apostolainak osztá a bűnbocsátó és megtartó, a 
kiközösitő és befogadó hatalmat, melyet azonban 
csak az ő fejők Péter alatt kell gyakorolniok. (Máté 
XVI, 18. 19.) Ez és a többi apostolok és ezek tör-
vényes utódai, a pápa, püspökök képezik együtt a 
tanitó és itélő anyaszentegyházat, melynek isteni 
csalhatatlanság adatott. (Máté XXVIII,19, 20.) Ezen 
kormányzói hatalmat is gyakorolták az apostolok. 
Igy sz. Pál apostol többször szól hatalomról, melyet 

neki az U r a hivek épülésére és nem romlására adott ; 
(2 kor, X, 8.) veszszőről vagyis fenyitő hatalomról, 
melylyel élhet a gonoszok ellen, (I, kor. IV. 21.) en-
gedelmességről, melylyel tartoznak neki (II. kor. 2). 
Azonfölül több, a fegyelemre vonatkozó törvényt 
hozott, a vérfertőztetőt, igy Hymenaeust és Alexan-
dert is megbüntette stb. 

Ill-or. Ezen hármas hatalom közvetlenül Krisz-
tus urunktól adatott és egyedül az apostoloknak és 
törvényes utódaiknak kizárva a hivők társaságát 
ugy, hogy sem közös nem lenne a néppel, a hivekkel, 
sem a hivők társaságától nem ruháztatnék rájok, 
sem ennek alá nem lenne rendelve. Ugyanis Krisz-
tus urunk maga választott magának apostolokat, 
mint az evangeliomi történelem tanúsítja és liozzájok 
mondá: „Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket, és én rendeltelek, hogy el-
menvén gyümölcsöt teremjetek és a ti gyümölcsö-
tök megmaradjon (Lukács VI, János XV, 16.) az 
igy választottaknak adott minden hatalmat; min-
denütt hol a hatalomról szól Jézus, csak az apos-
tolokat lá t juk; mindenütt, hol a hatalom átültetésé-
ről szó vagyon, azt csak az apostolok által lát juk 
átültetve. Egyedül csak az apostoloknak, rendelt 
ugyan az Ur még más 72-öt és elküldé őket kettőn-
kint az ő szine előtt minden városba és helyre, a 
hova menendő vala. (Lukács X. 1.) De ezekhez sehol 
az egyház alapításában nem irányoztatnak Krisztus 
szavai, sem a sz. Léleknek eljövetele után nem lát-
szanak sehol részt venni a szent szolgálatban. De a 
néppel sem volt semmi dolga az Urnák, midőn a 
hatalmat megigérte vagy megadta, — ennek inkább 
kötelességeül tétetett az apostolokra hallgatni „aki 
az anyaszentegyházra nem hallgat, legyen neked 
mint a pogány és vámos." Es ismét „Bizony mon-
dom nektek, aki befogadja azt, kit én küldök, engem 
fogad be, a ki pedig engem fogad, azt fogadja be, a 
ki engem küldött." (János XIII . 10.) Aztán ha a hi-
vek mindegyike hatalommal birt vala, nem volt 
volna szükséges oly nagy ünnepélyességgel Iscárioti 
Júdás helyébe u j apostolt megválasztani. A megvá-
lasztandó apostolról pedig mondatik: „hogy elfog-
lalja e szolgálat és apostoli hivatal helyét," tehát 
oly hatalmat, melylyel azelőtt nem birt ; végtére 
senkit nem engedtek az apostolok gyakorolni a sz. 
hatalmat, hanem csak azokat, a kik azt küldetés és 
kézföltevés által megnyerték." (Ap. es. XV, 21—25) 
Minden hatalom közvetlenül Krisztus urunktól szár-
mazott, nem pedig a hivők társaságától; ezen utóbbi 
rendelésnek semmi nyoma sem találtatik, mindenütt 
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inkább az ellenkező. Krisztus urunk mindenütt köz-
vetlenül szólitja meg az apostolokat. Nem mondja, 
az egyház küldend titeket, hanem valamint engem 
küldött atyám, ugy én is küldlek titeket ;" „magá-
hoz hivá, kiket ő akart." (Márk. III. 13.) Továbbá 
sz. Pál apostol világosan mondja „hogy mint apostol 
nem küldetett az emberektől, sem ember által, hanem 
Jézus Krisztus és az a tyais ten által, ki őt föltámasz-
totta halottaiból." (Gal. I.) Méltán kárhoztatja tehát 
VI. Pius pápa az ellenkező véleményt „Auctorem 
fidei" kezdetű bullájában: Propositio quae statuit 
potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communica-
retur Pastoribus, qui sunt eius ministri pro salute 
animarum : sic intellecta, u t a communitate fidelium 
in pastores derivetur ecclesiastici ministerii et regimi-
nis potestas; haeretica est" (Dentzinger 387. 1. 2. és 
3. sz.) Végre nem volt a híveknek alárendelve, 
ugyanis a nép nem tulajdonit magának sehol hatal-
mat az apostolokat illetőleg. Ellenben az apostolok 
parancsolnak a hiveknek, hivek nélkül intézkednek, 
az egyház szolgáit a hivek befolyása nélkül rende-
lik vagy legfölebb kikérve és fölhasználva a hivek 
tanúbizonyságát „válaszszatok azért atyámfiai köző-
letek hét jó hirű, nevű férfiút sz. Lélekkel és bölcse-
séggel teljeseket, kikre a foglalatosságot bizzuk.1' (Ap. 
es. VI, 3.) Tehát az apostolok hatalma saját, közvet-
len isteni eredetű és a néptől független volt. Tehát 
Krisztus urunk őket a többi hivektől különös tiszt-
tel és hatalommal megkülönböztette. 

IV-er. Minthogy Krisztus urunk egyházát nyil-
tan és világosan minden időre, minden nemzetek 
számára a világ végezeteig alapitotta meg. (Máté 
XVIII , 18, 20. Márk, XVI, 15. Máté XVI, 18. stb.) 
Az apostolok pedig ezen feladatnak, Krisztus urunk 
ezen szándékának, mint halandók sem helyre nézve 
meg nem felelhettek, és mégis mindamellett az egy-
házban ugyanazon folytonos czél miatt, ugyanazon 
hatalomnak is lennie kell, szükségképen következik, 
hogy Krisztus urunk intézvén szavait és parancsait 
az apostolokhoz, egyszersmiut őket fölruházta szük-
séges lelki képességgel s lelki hatalommal (spirituá-
lis habilitas és potestas), az Istentől nyert hatalom-
nak az isteni szerző által alapitott, meghatározott 
módon másokra, t. i. törvényes utódokra való átru-
háztathatására, átültethetésére. 

Értették is az apostolok, hogy valamint a religió-
nak, úgy az anyaszentegyháznak is, következőleg 
az ő személyükben fölállított egyházi hatalmasság-
nak, elöljáróságnak, megalapitott egyházi hatalom-
nak is egész világ végezetéig fön kell maradnia; 

azért nem csak Iscarioti Júdás helyébe Mátyást vá-
lasztották, a Szentléleknek különös parancsolatjából 
pedig Pált és Barnabást maguk közé fogadták (Ap. 
es. I, 15—26; XIII, 1 — 3.), hanem tisztöknek még 
holtok után való folytatására is püspököket és al-
rendü papokat rendeltek, őket imádkozás és böjtölés 
közt kézföltétellel liivataljokra szentelték, és nekik 
azon hatalommal együtt , melylyel magok küldve 
voltak, Szentlelket adtak. „Ne hanyagold el a ke-
gyelmet, mely benned vagyon, mely neked adatott 
a prófétálás által (vagyis a szent igék által, melyek 
fölötted a szentelésnél mondattak ; a prófétálás u g y 
látszik itt az egyházi rend szentségének formáját 
jelenti) az egyházi szolgák kézföltételével." (I. Tim. 
IV, 14.) Ez oknál fogva intelek, hogy gerjeszd föl 
az Isten malasztját, mely benned vagyon az én ke-
zeimnek rádtétele által. (II. Tim. VI, 1.) A püspö-
köknek pedig különösen meghagyták, hogy ők is 
azonképen cselekedjenek. „Ez okért hagytalak té-
ged Krétában, hogy a mik hátra vannak, eligazitsad 
és rendelj városonkint egyházi szolgákat (püspökö-
ket és áldozárokat), a mit én meg is hagytam ne-
ked." (Titus 1,5.) Sőt még u j egyházi rendet Diako-
natust is szerzettek. (Ap. es. VI. XIV.) 

Az eddig mondottakból következik, hogy az 
egyház fogalmában és alapitásában szükségképen 
fekszik egy, Krisztus által valóban rendelt, különösen 
a szent Lélek küldetése által csalhatatlansággal föl-
ruházott státusnak alapitása (Status Clericalis), mely-
nek minden egyházi hatalom és előjog jure divino 
adatott, és mely hivatásánál fogva t. i. az embereket 
az erényre és szentségre vezetni, méltán hierarchiá-
nak, szent kormánynak neveztetik, vagy mivel egyet-
lenegy státust képez a szó szoros értelmében az 
egyházban, Ordo-nak is mondatik, azonban ezen 
státus tagjainak is, mint már láttuk és még bőveb-
ben látni fogjuk, nem egyenlő, hanem külön foko-
zatú hatalom adatott ; azért a hierarchia az egyházban 
isteni eredetű, isteni rendeletből alapittatott meg és 
annak szükséges alapját képezi, miről a trienti zsinat 
határozata ekképen szól: „Ha ki mondja, hogy a 
kath. egyházban nincsen isteni rendeletből alapitott 
kormány (hierarchia), mely püspökökből, presbyte-
rekből és szolgákból (ministri) áll, átok alatt legyen." 
(23 ül. 6. fej. de Sacr. Ürdinis *). 

(Folyt.) 

*) Tehát a ker. kathol. egyház szerkezete szerint ké t 
egymástól különböző rend létezik, t. i. egy részt a keresztény 
nép (A«og) vagy is laikusok azaz mindnyájan, k ik keresztség 
alapján az anyaszentegyház keblébe mint annak tagjai föl 
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Interconfessionalis törvény 

1868. május 25-röI, melylyel az állampolgárok interconfes-
sionalis viszonyai az abban felsorolt tekintetekben rendez-

tetnek ; 
érvényes a birodalmi tanácsban képviselt királyságok -

és ta r tományokra nézve. 
A birodalmi tanács mindkét h á z á n a k beleegyezésével, 

a következő törvényt bocsátom ki, melylyel az állampolgá-
rok interconfessionalis viszonyai az abban folsorolt tekinte-
tekben rendeztetnek. 

I . A g y e r m e k e k v a l l á s á r a v o n a t k o z ó l a g : 

1. §. Törvényes, avagy a törvényesekkel egyenlőknek 
tekinte t t gyermekek, ha mindkét szülő ^ugyanazon valláshoz 
tartozik, a szülök vallását követik. 

Törvénytelen gyermekek az anya vallását követik. 
Azon esetre, ha a fennebbi határozatok egyike sem 

alkalmazható, a gyermek vallását az határozza meg, kinek 
jogában áll a gyermeket felnevelni. 

Valamely egyház, vagy vallásos társula t elöljáróinak 
vagy szolgáinak, avagy más személyeknek arra nézve adott 
reversalisok, mily vallásban neveltessék a gyermek, érvény-
telenek. 

2. §. A fennebbi czikkely szerint a gyermek számára 
kijelölt vallást rendesen mindaddig nem szabad megváltoz-
tatni, a mig ezen változtatást maga a gyermek szabad aka-
ratából nem eszközli. Oly szülök ellenben, k ik az 1. §. értel-
mében gyermekeik vallásának meghatározására szorzödés-
szerüleg jogositvák, megvál toz ta tha t ják az t a 7 évet még 
tul nem haladt gyermekek tekintetében. 

H a ellenben egy vagy mindkét szülő, illetőleg a tör-
vénytelen anya vallását változtat ja, a fennlevő gyermekek, 
k ik a 7-dik évet még be nem töltötték, minden tekintet nél-
kül a vallásváltoztatás előtt megkötött szerződésre, hitval-
lásukat illetőleg ugy tekintendők, mintha csak a szülők, ille-
tőleg a törvénytelen anya vallásváltoztatása után születtek 
volna. 

H a valamely gyermek a betöltött 7-dik év előtt tör-
vényesíttetik, ugy vallás tekintetében az 1. §. határozatai 
alá esik. 

3. §. A szülők és gyámok, valamint a lelkészek fele-
lősek a fennebbi rendeletek pontos teljesitéseért. 

Azok megsértése esetére a legközelebbi rokont, s ép 

vannak véve és mint ilyenek a csak tágas értelemben vett 
sacerdotiumhoz számithatók ; másrészt a klérus, mely föl-
szentelés által az egyház közvetlen szolgálatára és az egy-
házi hatalom gyakorlására van hivatva és mint a hierarchiá-
n a k tagja i a szoros értelembeni sacerdotiumot képezik. A 
papi rendhez tartozók (x?.!jçoç) görög szó után, mi annyi t je-
lent mint sors, Clericusoknak neveztetnek, mintegy sors által 
válogatot t egyének, sorte olecti, vagy mint szent Jeromos azt 
értelmezi vel quia de sorte sunt Domini vel quia Dominus 
sors i. e. pars Clericorum est. — A fölszentelés épen ugy 
mint a keresztség eltörölhetlen jelleget ruház a fölkentre, 
mely miat t az soha nem ismételhető, mint ezt a trienti zsinat 
világosan kimondja. (23. ülés, 4 can. de Sacr. Ord.) 

ugy az egyház- és vallástársulat főbbjeit illeti a jog a ható-
ságok segélyéhez folyamodni, melyeknek kötelessége az 
ügyet megvizsgálni és a törvény értelmében intézkedni. 

I I . A m i a z á t t é r é s t i l l e t i , e g y i k e g y h á z - v a g y 
v a l l á s - t á r s u l a t k e b e l é b ő l a m á s i k b a . 

4. §. A betöltött 14 évvel mindenki nemkülönbség nél-
kül fel van jogosítva vallását saját meggyőződéséből szaba-
don megválasztani, és ezen szabad választásban, szükség 
esetére, a hatóság részéről is oltalmazandó. 

Az illetőnek azonban, midőn e választást eszközli, nem 
szabad oly szellemi vagy kedélyállapotban lennie, mely a 
szabad meggyőződést k izár ja . 

5. §. A vallásváltoztatás folytán megszűnik minden 
társulati jog, melyekkel az elhagyott egyház vagy vallástár-
sulat a kilépett, vagy ez amaz i rányában bir. 

6. §. Hogy azonban a kilépés valamely egyház- vagy 
vallástársulatból törvényes hatálylyal bírjon, szükség, hogy 
azt a kilépő a politikai hatóságnál bejelentse, mely a jelen-
tést az elhagyott egyház- vagy vallástársulat elöljáróival 
vagy lelkészével közli. 

Az ujon választott egyházba vagy vallástársulatba be-
lépést a belépő személyesen tar tozik az illető elöljárónál 
vagy lelkésznél kinyi la tkoztatni . 

7. §. Az ált. polg. t k . 668. § nak a) alatti ha tá rozmá-
nya, mely szerint a kereszténységtől való elpártolás k i taga-
dási a lapul jelentetik ki , továbbá a bünt. törv. 122. § -nak 
c) és d) alatti szabványai, melyek nyomán az, a k i valamely 
keresztényt a kereszténységtől való elpártolásra csábítani 
vagy a keresztény vallással ellenkező tévtant törekszik ter-
jeszteni, bűntettesnek nyilvánit tat ik, megszüntetvék. 

Azonban minden vallásfelekezetnek meg van ti l tva 
más val lásuakat kényszer- vagy csellel áttérésre bírni. A 
törvényes védelem közelebbi határozmányai ellenben, a meny-
nyiben az a büntetőtörvények által nincs adva, külön tör-
vénynek tartat ik fenn. 

I I I . A z i s t e n i t i s z t e l e t s l e l k i p á s z t o r s á g f u n -
c t i ó i r a n é z v e . 

8. §. Valamely egyház vagy vallási társulat elöljárói-, 
szolgái- vagy híveinek tartózkodniok kell istenitiszteleti 
v a g y lelkipásztorsági functiot végezni más egyház vagy más 
vallástársulat hívén, lia erro a jogosított egyének által nem 
szól i t ta tnak fel. 

Kivétel csak azon egyes esetekben állhat be, ha a m á -
sik egyház vagy vallás-társulat illető lelkészei vagy szolgái 
kö rükbe vágó tény foganatosítására fölszólittatnak vagy ez 
u tóbbinak szabványai s rendeletei a cselekvény végrehaj tá-
sát megengedik. 

Ezen eseteken kivül az illető cselekvény jogilag ér-
vénytelennek tekintendő s a hatóságok kötelesek a károsult 
magánszemély vagy vallástársulat megkeresésére a lkalmas 
segélyt nyúj tani . 

IV. A j á r u l é k o k r a é s s z o l g á l t a t á s o k r a v o -
n a t k o z ó l a g . 

9. §. Valamely egyház, vallástársulat hivei csak a k k o r 
szoríthatók pénz- és természetbeni já ru lékokra vagy munka-
szoJgáltatásokra más vallás-, cultus- és jótékonysági czéljai 
számára, ha őket a dologi patrouatus kötelmei terhelik v a g y 
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ha ily szolgáltatásokra czélzó kötolezottségök magánjogi ok-
mányokka l kimutatható alapokon nyugszik, vagy ha telek-
könyvi leg van biztosítva. 

E g y lelkész sem követelhet a más vallás hiveitöl dija-
kat , stolákat stb., kivévén az azok kivánatára valóban végzett 
működésekért és pedig csupán a törvényes mérvben. 

10. §. Az elözö 9. czikkely határozmányai teljesen al-
ka lmazvák az oktatásügyi czélok számára való j á ru lékok-
és szolgáltatásokra is, kivévén, ha valamely egyház vagy 
vallástársulat hivei egy másiknak hiveivel törvényes beisko-
lázás folytán egy egy iskola-községet képeznek, mely eset-
ben a beiskolázottak valláskülönbség nélkül t a r toznak a 
közös iskola felállitása- s fentar tására s az annál a lkalmazot t 
tanitók fizetésére megkívántató költségeket viselni, azonban 
a másik felekezetű hivek hitoktatási költségei kivételével. 

Más felekezet tanodájába való erőszakos beiskolázás-
nak nincs helye. 

11. §. Valamely egyház vagy vallás-társulat lelkészei-, 
sekrestyései-, orgonistái- és iskolamestereinek továbbá a cul-
tus-, oktatásügyi és jótékony-intézeteknek más vallású hivek 
já ru léka i - és szolgáltatásaira irányzott mindazon igényei, 
melyek nem alapulnak az előző 9. s 10. czikkelyek határoz-
mányain , megszüntekül tekintendők. 

V. A t e m e t k e z é s r e n é z v e . 
12. §. E g y vallásközség sem tagadha t ja meg nem-hivé-

töl a tisztességes eltakarítást a maga temetőjében : 
1. ha családi sírboltba való temetésről van szó, vagy ha 
2. ott, hol a haláleset beállott vagy a holttest megtalál-

tatott , a község környékén az elhunyt egyháza vagy vallás-
társulata hivei számára temető nem létezik. 

VI . A v a s á r n a p o k - s ü n n e p e k r e v o n a t k o -
z ó l a g . 

13. §. Senki sem kényszeríthető, hogy az övétől külön-
böző egyház vagy vallástársulat ünnepein munkától tartóz-
kodjék . 

Vasárnapokon azonban az istenitisztelet alat t minden 
nem sürgősen szükséges nyilvános munka megszüntetendő. 

Továbbá , bármely egyház- vagy vallástársulat ünne-
pein a főistenitisztelet alat t a templom közelében mindazt 
kerülni kell, a mi az ünnepélyt zavarhatná vagy há t rányára 
volna. 

Ugyanez tartandó szem előtt a szokásos ünnepélyes 
körmeneteknél azon téreken s utczákon, melyeken át a me-
net halad. 

14. §. Egy vallásközség sem kényszeríthető, hogy a 
harangozástól oly napokon tar tózkodjék, melyeken á t más 
egyház vagy vallástársulat szabványai t i l t ják . 

15. §. Oly iskolákban, melyeket különböző egyházak 
vagy vallástársulatok hivei látogatnak, a mennyire lehet, 
olykép kell a tanítást berendezni, hogy a kisebbség is betölt-
hesse vallása kötelmeit. 

VII . V é g h a t á r o z a t . 
16. §. Az eddigi törvények s rendeletek minden hatá-

rozmánya, melyek e szabályokkal el lenkeznek, bármely ala-
pon nyugodjanak s bármily alakban legyenek is kibocsátva, 
valamint netán ellentétes szokások, habár itt nincsenek is 
határozot tan megszüntetve, többé nem alkalmazandók. 

E z áll főleg azon szabályokról is, melyek nyilvános 
ápolás alá vett gye rmekek vallásos nevelésére vonatkoznak. 

17. §. Jelen törvény kihirdetése napjával lép hatályba. 
18. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és okta-

tásügyi minister bizat ik meg, valamint a többi ministerek, 
k iknek e szabályok alkalmazása hatáskörébe vág, kiknek 
feladata a szükséges foganatositási rendeleteket kibocsátani. 

Bécs, maj. 25. 1868. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

Auersperg, s. k. Taaffe, s. k . Hasner s. k . 
Giskra , s. k. H e r b s t s. k. 

Nyelvészeti tannlinány. 
— Wiseman u t á n . — 

II . 

(Folyt.) 

Csakugyan, az amerikai dialectusok száma majd hihe-
tetlen,1) mi valóban felfoghatlanná teszi első tekintetre, hogy 
mikép származhat tak mindezek a népcsaládok — melyek 
közt még a szomszédok is teljesen elütök egymástól — egy, 
az elszakadás korszakában képződött nagy családtól és pedig 
egyenes vonalban ; s hogy miféle idegen elem vegyült e szám-
talan és jelentéktelen csoportok közé, midőn az a k k o r kép-
ződött családoktól idáig elszakadtak. Nem lehet az tán csodálni, 
hogy korunk hitetlenei oly könnyen aka r t ák megoldani a 
talányt, azt állítván, hogy Amer ika saját, a régi continens 
népeitől független néppel bir.2) 

Az amerikai népség eredetére s a módra nézve, melyen 
ide jutot t , még vallásos emberek is csak hypotliesisekbe s 
alap nélküli elméletekbe kapaszkodnak. Campomanes a kar -
thagoiakat védi, Ki rcher és Huet az egyptomiakat , guineiakat, 
Jones W . az indokát s több amerikai régész Izrael tiz törzsét. 
Meg kell vizsgálnunk azér t : mily fény t deritbet a néprajz e 
kérdésre s a megoldások, melyeket nyúj t , mennyire vágnak 
össze a világ másik részén tett szerencsés észleletekkel. Az 
első lépés összeköttetést fedezni föl a két világrész lakói közt, 
a szótári értelmezők által tétetett és abból áll, hogy az ame-
rikai tá jszavakat keleti és nyugati Ázsia népeinek kifejezé-
seivel hasonliták össze. Smith-Barton volt az első fürkésző, 
k i n e k kísérletei 1810-ben láttak világot Vater Mithridates-
ében.3) Fárada lmaik gyümölcsét egy illetékes itész igy re-
sumálja : „A fürkészetek, melyek a legnagyobb vigyázattal 
történtek, a szószármaztatásnak még eddig példátlan alkal-
mazásával — azt bizonyitják, hogy a két continens szavai 
közt van néhány hasonló. 83 amer ika i nyelvben — amint 
Barton és Vater észlelék — 170 szó találtatott, melyeknek 
gyökei ugyanazoknak látszottak és könnyű belátni, hogy e 
hasonlóság nem esetleges, mert nem csudán az utánzó 
összhangzatban áll, sem a szervezet-ugyanazonságban, mely 
csaknem egyenlőséget szül a gyermekek első, szótagonkénti 
kiejtéseiben. E 170 szó közöl % r. hasonlit a mantehou-i, 
tongous-i, mongol és szamojèd-hoz ; % rész a czelta, tchoud, 

' ) Humboldt , E s s a i sur la Nouvel le -Espagne . Par i s , 1825. 
2) L . Bullet , Réponses critiques. Besançon , 1819. 

») Unte r suchung iibor Amerika 's Bevö lke rung aus dem al ten Con-

t inent . L ipcse . 1810. M i t h . 3. k . 



biscayi, kopt és kongoihoz. E szavak az amerikai összes és 

az óvilág összes nyelvének egybevetésekor fedeztet tek föl, 

mer t eddig egy amerikai nyelvet sem ismerénk, mely némi 

hasonlóságunak látszott volna valamely ázsiai, a f r ika i vagy 

európai nyelvvel."4) 

Mal te-Brun egy lépéssel tovább ment s megkísér té föl-

tüntetni a földrajzi összeköttetést az amerikai és ázsiai nyel-

vek közt. Lelkismeretes nyomozások után azon eredményre 

jutot t , hogy a csoportok, melyek a finn, ostiai, permièni és 

kaukáz i családokkal összekötvék, a jeges tenger part jairól 

valók, s a berhingi szoroson menvén át, különféle irányzatok-

ban Grönland és Chili felé oszoltak szét ; mások, — melyek 

a japaniak- , khinaiak- és kourilókkal vannak összeköttetésben 

— Mexikóba ju to t tak ;5) egy más gya rma t (toungous, mant-

chon és mongol-féle) a ké t continens hegylánczaiban települ 

meg. Ezen nagyszerű költözködésen kivül föltételezi, hogy 
más kisebbek bizonyos számú malaji, j áva i és a f r ika i szava-
k a t vi t tek át magukkal . 6 ) 

Noha az ilyetén egybevetések pontosaknak látszanak, 
én mégis kevés súlyt fektetek azokra, mert a hasonlóságok 
fölületesek és igen szabályellenesek és mert maguk a szerzők 
is ugy tekintik e költözködéseket, mint már egy létező nép-
ségnek puszta já ru lékai t s mint közelebbről meghatározó té-
nyezőit a belföldi nyelvek alakulásának, vagy változásának.7) 
Ezen eredményeknek tehát csak annyi hasznuk van,hogy fel-
jogositnak bennünket azt hinni, miszerént az ősnép a nyu-
gat i félgömbre épen azon az uton jutot t , melyet a későbbi 
költözködések követ tek . . . 

Vannak azonban a néprajzi tudományból folyó, nagyobb 
horderejű következtetések, melyek tökéletesen megoldották 
a nehézséget, mely az amerikai nyelvek tömérdek sokaságá-
ból származott. I lyen először is a minden amerikai nyelv kö-
zös szerkezetének megvizsgálása, mely kétségtelenné teszi, 
hogy mindannyian egy egyedi családot képeznek, mely min-
den tagjában a legerősebb fonal, a nyelvtani hasonlóság által 
van összefűzve, szőve. E hasonlóság nem valami határ talan 
kiterjedésű,de a legmegszoritottabb, mely a nyelvtan legszük-
ségesb és legelemibb részeit negélyzi ; mert különösen a mó-
dosulás részleges modorában, az igeragozási a lakban, mely 
a lak 8 ) Humboldt W.-t a r r a ösztönzé, hogy az amerikai nyel-
veknek egy családnevet adjon, mely kifejezze, hogy igerago-
zásaik agglutinatio által történnek. E hasonlóság nem rész-
leges, hanem csak az újvilág két nagy felosztására ter jed ki s 
egy család-szint kölcsönöz azon nyelveknek, melyeket a forró 
égöv alatt a legműveltebb s az északi sarkon a legvadabb 
népek beszélnek. „ E csodás egyöntetűség — mondja Malte-
Brun — az igeragozásokban Amerika egyik végétől a mási-
kig, azon hypothesisnek kedvez, hogy Amer ikának összes 
benszülöttei egy közös néptörzszsel bir tak." 

Másodszor, minél több gondot fordítottak az amerikai 
nyelvek tanulmányozására, annál inkább tapasztal ták, hogy 

4) Humboldt S. Vues de Cordillères. 
5_) Humboldt szerént Mexiko lakói, a toltek-ek vagy aztek-ek — 

hiogno-ok, kik — mint khinai évkönyvek bizonyít ják — Puno a la t t köl-

töztek ide s éjszaki Szibériában elenyésztek. Essa i polit. 350. 1. 
6) Geographie univer. Paris , 1821. 
7) Vater és Malte-Brun. 
8) Az igék érteményei és viszonyai betüközbeszurásoktól függnek. 

ezek is alárendelvék a többi családok törvényeinek, igy pl. 

e nagy család napról-napra széles nyelvcsoportokra oszlik, 

melyek egymás közt szoros rokonsággal birnak. A hitküldé-

r ek észlelték, hogy bizonyos nyelvek más más dialectusok 

kulcsa gyanánt tekinthetők, ugy hogy, kik azt b i r ják , más 
nyelveket is könnyen megtanulnak. Ezen észrevételt — mely 
ha jó l emlékszem, a Hervasé — későbbi fürkészetek teljesen 
igazolták. . . 

Ime tehát az ellenvetés, melyet az amerikai népek egy-
sége ellen azok nyelvsokából vontak,eléggé meg van czáfolva 
ugyanazon tanulmány által, mely azt szolgáltatta : s egyszers-
mind eltűnt a nehézség, mely e népeket az óvilág lakóival 
egy közös törzsbe sorozhatni akadályozá. De a nyelvészeti 
fürkészetekkel viszonyos tények gyűj teménye és egybevetése 
egy, nem kevésbbé kielégítő eredményt szült ; mert észreveheti 
az olvasó, hogy még meg kell fe j tenünk azon dialectusok kü-
lönbözését is, melyekkel a határvidéki, csekély számú Jegyé-
nekből alló népcsoportok beszélnek. Mert ugy tapasztaltatott , 
hogy e tünemény nemcsak Amer ikában sa já tos , de közös 
minden műveletlen országgal. H a nyelven kivül nem birnánk 
az ősegység más cri teriumával, ugy e pont fölött némi zavar-
ba jöhetnénk. De a tudomány egy másik ága, melylyel leg-
közelebb foglalkozandom ,9) s mely hatalmasan megerősíti 
következtetéseimet, bizonyítja, miként e csoportok közti ösz-
szeköttetés kétségtelen. Bizonyitja azt is, hogy némely vad 
hordák közt, daczára a világos je lnek, mely közös eredetökre 
muta t — mégis számtalan különféle dialectusok keletkeztek, 
melyek közt semmi rokonságot nem lehet fölfedezni ; honnét 
azt következte t jük, hogy a vad állapot, mely a családokat és 
csoportozatokat elszigetelte s egymás ellenségeivé tette, lé-
nyeges ellenbefolyással volt a művelődés mindazon tüneteire, 
melyek az egységre mutathat tak. Ez állapot szükségkép irigy 
ellenkezést, érthetetlen nyelveket s fecsegéseket szült, melyek 
a különböző hordák függetlenségét biztositák. 

Sehol sem észlelték ezt oly nagy mértékben, mint Po-
lynesia csoportozatai közt. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, jun . 5-én. Pünkösd ünnepe az az t megillető 

fénynyel ületett meg. Az első vesperásokat ő szentsége into-
nál ta a Sixtus-féle kápolnában, a bibornokok, érsekek, trón-
álló püspökök, romai praelatusok és mindazon személyek 
jelenlétében, k ik kiváltsággal b i rnak a pápai szertartásokon 
jelen lehetni. Az ünnepnapi misét Patrizzi ő eminentiája tar-
totta, a szent beszédet pedig a Propaganda egyik növendék-
pap ja . A pápa t rónján ülve, házi főpapjaitól környeztetet t . 
A kápolnának a közönség számára fentartott része egészen 
megte l t jóval a szertartások előtt. 

A romai prae la tura nagy veszteséget szenvedett Mgr. 

9) Szerző i t t azon értekezését érti , melynek czime (fíird.) „Discours 
sur 1' histoire na tu re l l e de la race humaine," melyet ezen értekezés u tán 
t á r g y a l s melyet idővel szintén napfényre szándékoznám hozni, ha*). . . 

Fordí tó . 
*) Csak tessék. 

Szerk. 
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Giraud rögtöni halála által. Az apostoli karaarához nevez-
tetvén ezen állását el sem is foglalhatta még, betegeskedése 
folytán a vidéken tartózkodván. Számos hivatalt a legbuz-
góbban viselt azon pontra jutván már, honnan az ut bibor-
nokságra vezet. 

Ismételve jelentettük, hogy a pápai államok minden 
ellenkező, költött hirek daczára békének örvendenek. Ugy 
látszik a forradalom a közelgő általános háborúra számit, 
midőn Francziaország másutt fogván elfoglalva lenni Romát 
cserben hagyni kényszerülend. T i tokban készülnek és var-
r a t j á k a vörös ingeket a katonák és feketéket a t isztek szá-
mára, melyek előrészén „V" betű látható, ez Vendetta- t 
vagyis boszut jelentvén és megtorlást Mentanáért. Időközbon 
gyalázatos bűntényekkel foglalkoznak. 

Mult héten öt fekete inges a sermugnanoi parochia 
udvarán megjelenvén, a priort h iva t ták ki. Távol levén elhi-
vatott és n e m is gyanitá, hogy al jas orgyilkosokkal leend 
dolga. Alig lépett az udvarra , reá tör tek , és négyen tőrökkel 
össze-vissza szúrták, az ötödik pisztolylyal lött fejére. A 
dicső ! tett után siettek az istentelenek vissza a határon. Né-
hány bátor pór utánok indult, de nem érhették el többé őket, 
az olasz királyság á rnyában biztositva vannak. 

A minden dicséretet érdemlő pápai rendőrök jó szolgá-
latot tőnek néhány nap előtt Velletri lakóinak. Maj . 31-én 
nyolcz nápolyi briganti tört egy magánál ló házra, ennek la-
kónőjét kényszeríteni akarván a r ra , hogy egy gazdag bir-
tokos házát megmutassa. Az asszony soká ellenállott, végre 
halállal fenyegetve mindent igért a következő éjszakára. De 
a csendőrség neszét vette a dolognak, alkalmas helyen be-
várva a rablókat, közölök hatot elfogott. 

Mult szerdán a pápa a városon kivül sz. Lörincz tem-
ploma melletti nagy temetőt lá togat ta meg kísérete egy ré-
szével, hogy az e lhunyt pápai vitézek emlékére állitandó 
szobor a lapkövének letételénél jelen legyen. Az emlék azon 
márványból készül, melyet a Tiberis melletti emporiumbój 
nyernek oly bőven, és méltó lesz a hősökhöz. 

Az alapkő megáldását Marinelli porpbyrai püspök in 
part. végzé a pápa, nagyszámú praelatusok, Roma kormány-
zója, a hadügyminister és tábori törzs kar jelenlétében. Eze-
ken kivül minden katonai csapat volt képviselve. 

A pápa a mult napok egyikén ismételten meg látogatta 
a fönemlitett emporiumot, hol oly bőségesen talál ják a régi 
korban pazarul használt , és a romai birodalom legtávolibb 
részeiről ide hozott márványokat , és kész szobrokat. 

A Rocca di papa melletti ka tonai gyakorlatok a na-
pokban veendik kezdőtöket, melyekben a pápai csapatok 
felváltva fognak részt venni. Minden megtörtént a r r a nézve, 
hogy a vitézek ellátására, és a gyakorlati eredmény eléré-
sére semmi se hiányozzék. 

P A R I S . Fensöbb tanintézeteink egy hőse Have t ur a 
Revue Contemporaine füzeteiben folytatván tanulmányai 
közlését, melynek t á rgya a keresztényelem, a negyedik szá-
zadhoz jutot t . Szemben találja magát a keleti császárság ha 
nyatlásával , és a nyugoti romai birodalomnak a barbárok általi 
megtámadásával . Valljon minek tulajdonítja a romai társa-
dalom feloszlását ? Talán Constantin méltatlan utódai aljas 
zsarnokságának, a circus kocsisaiért lelkesülő sokaság gyá-

vaságának, az erőszaknak, és á lnokságnak, a nagyok erkölcsi 
romlottságának, és a nép gyávaságának ? Nem. 

Kire hárít ja a nyugoti birodalom szétmállása körül a fe-
le lősséget? A pretorianusok zsarnokságára, a kincstár hallat-
lan, és kielégithetlen zsarolásaira, a csapatok fegyelmezet-
lenségére, a közigazgatás hibáira, a pogányság elerőtlenitő 
szokásaira ? Nem. 

Mindennek oka a kereszténység. Igy ir ugyanis emii-
te t t szerző : 

„Lehetnek-e szomorúbb idők uz egyházatyák ko ráná l ? 
Azon percztöl fogva, hogy a kereszténység súlyát a latba 
veté, minden gyors, fel tar that lan feloszlásnak indul. Diada-
lának napjától fogva kelt a byzanczi birodalom, melynek 
csak neve is mindennemű nyomort, és aljasodást képvisel. A 
byzanczi császárság keleten, a barbárok betörése nyugoton,ez 
azon ké t határ, hová a keresztény forradalom vezetett . — 
Ezen idők bölcsészete . . . igen is gyakran meggyengité az 
emberben a gondolat szabadságát és a tevékenység hatalmát ; 
a val lás pedig egészen elfojtotta." 

íme ilyen badar dolgokat mernek kinyomatni szemben 
sz. Ágoston, Ambrus, Gergely, a ranyszá jú sz. János neveivel. 
I lyeneket mernek irni azon egyházról, és vallásról, mely meg-
mente' a régi világ romjai között az emberi szabadságot, és 
méltóságot, mely a barbárok elé ment, hogy megtéritvén őket 
a hitre, polgárosítsa, és vesse meg velők és általok az ujabb 
társadalom alapját . 

Valóban hasonlókat olvasván nem tud uk, mit bámul-
j u n k inkább a tévely merészségét-e, vagy az igazság ily ar-
czulcsapását ? 

PARIS . jun . Az orvosi k a r n a k dékáuja az ezen ka r 
ellen a Senatusban intézett válaszra vonatkozólag következő 
levelet intézte a cultusministerhez : 

„Minister uram ! E g y idő óta az orvosi ka r oly megtá-
madásoknak tá rgya , melyek a tudós világban ugy, mint a 
nagy közönségben izgalmat támasztanak. Tiltakozások emel-
tottek több tanár ellen, és különféle tanfolyamok egymásután 
vádoltattak. Egy, a leczkében alkalmilag kiejtett , és hűtlenül 
közölt állítás, egy tudományos dcfinitio, melyet helytelenül 
a laki ta t tak át dogmaticus állítássá, egy orvosnak, ki a k a r -
hoz tartozik, szájába adott tétel, stb. mindez ügyesen kizsák-
mányoltatott oly módon, hogy a kar t , mint felforgató tanok 
képviselőjét, mint materialisticus tanodát muta ták be a nagy 
közönségnek. 

Ennél semmi sem lehet helytelenebb, igazságtalanabb. 
Az orvosi kar orvosokat képez, tudományos intézet és gya-
korlat i szakiskola egyaránt . A tanulmányok itt ket tős jelleget 
muta tnak fel, az elméletét és a gyakorlatét , az egyik oldalon 
a tények megmutatását , a másikon azok magyaráza tá t . Az 
orvosi gyakorlat valóban nem volna más hiu empirismusnál, 
ha a tudomány által meg nem világit tatnék. És épen e tudo-
mány az, mi a lkalmat szolgáltatott az ellenünk intézett tá-
madásaidnak. 

Napja inkban az orvosi tudomány uj pályára lépett. Nem 
keresi többé e vagy ama bölcsészeti rendszer szövetségét, me-
lyek következtetéseinek előzményeit, tanainak alapját képez-
zék. Szakítván a múltnak hagyományaival , háta t forditott az a 
priori rendszernek, jobb alapot nyervén a tapasztalásban, a 
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vizsgála tban, a megfigyelésben. Meg aka rván a tudomány 
nevét érdemelni elfogadta annak methodusát. Hogy positivvá 
legyen, nincs szüksége azon bölcsészeti positivismussali kö-
zösségre, melylyel némelyek összetéveszteni szeretik. 

A tudománynak szabad a választása rendszerét illetőleg, 
és azért visszautasítja azon hiu dialectikát, mely egykoron 
kényszeri té a tényeket fejet hajtani egy rendszer tekintélye 
előtt ; a tudomány föutar t ja magát önterén és ez az ész és 
szabad vizsga tere. Szükséges, hogy e téren absolut legyen 
függetlensége. 

A párisi orvosi ka r a modern tudomány ezen módsze-
rét hozta be. Tanfolyamaiban oktat, egyedül a tények és tü-
nemények anyagi föltételeivel foglalkozván. Es ezen irányt 
aka rák kárhoztatni arról vádolván, hogy material ismusra 
vezet. Azt akarnák , hogy az állam a ma nálunk uralkodó 
tannal ellenkezőt juttasson diadalra, és a tanároknak ne csak 
programmokat , hanem meggyőződést is szabjon elő. 

Hogy ez nem fog lehetni, erősen reményli a k a r ; fel 
nem indul a támadásokon, hanem nyugodtan folytat ja mun-
ká já t , a t isztán orvosi térre szorítkozván. Semmiféle bölcsé-
szeti rendszer mellé nem áll, de tiszteletben tar t ja azt, ami a 
tudományon kívül és felül is tiszteletet érdemel. Nem fél a 
tanitás szabadságától, de erélyesen követeli tanai számára a 
szabadságot, és tagja i számára minden polgár első jogát , a lel-
kismeret szabadságát ." 

Ugyanazon időben a „Le Pays" czimü félhivatalos lap 
erőteljes hangú czikket közöl e tá rgyban , a többi között imígy 
nyi la tkozván: „Tisztán a k a r n a a közönség, ha lehet, a párisi 
orvosi k a r tenta tar tó jába belátni. Bizonyos, igen nyugtalanító 
jelenségek feltenni engedik, hogy az némely részeiben mate-
rialistikus, az az : istentelen. Meg kell engedni, hogy ily gya-
nú a lkalmas arra , hogy nyugtalaní tsa a családokat. 

Szükséges, hogy az orvosi ka r nyilatkozzék. Még egy-
szer m o n d j u k , nem arról van szó, hogy tanmódszerét ma-
gyarázza , hanem tanairól nyilatkozzék. Nem materialistikus, 
mondja dékán ja , mi el a k a r j u k hinni, és ezért üdvözöljük. De 
hát minő? Legyen bátorsága ezt kimondani . Legroszabb 
volna az orvosi ka r ra nézve, ha semmi bevallott t ana nem 
volna, ugy, hogy homlokzatára azt volna kénytelen irni : „a 
kéte ly tanodája !" 

VEGYESEK. 
— Primás ő herczegsége legújabb körlevelei közt uta-

sítás foglaltatik „de renovatione par t icularum sive hostiarum 
SS. Eucharis t iae Sacramenti ." In Rituali Romano generatim 
praecipitur : Sanctissimae Eucharist iae particulas frequenter 
renovabit (parochus). Caeremoniale praecipit, ut „Sacrosan-

cta Eucharis t ia saltem semel in hebdomada mute tur et reno-
ve tur . " S. Congregatio autem Concilii decrevi t : „Renovatio 
SS. Sacramenti debet fieri qualibet Dominica, non autem 
differri ad quindecim dies." 

— H a y n a 1 d L a jos érsek ö exclja Szentháromság 
vasárnapján vezette be Kalocsán a betegek ápolásával fog-
lalkozó irgalmas nénéket. Sajá t költségén rendbehozta az 
épületeket, a kápolnát egybefoglalta a házzal, rendezte az 
udvar t és kertet és a r házi-szükségekhez megkívánt épít-
ményt állított föl. (T. E.) 

— A Szent-László-Társulat védszentje közelgő ünne-
pének tar tására a f. é. junius 28-ra eső vasárnap tüzetett ki, 
mikor is az a pest-belvárosi plébánia-templomban reggeli 10 
órakor egyházi szónoklattal s ünnepélyes sz. misével fog meg-
ül etni. 

— Az urnapi körmenet Velenczében gyalázatos tettle-
gességgel, melytől a szentséget körülhordozó pat r ia rcha is 
csak nagy nehezen mentetett meg, lőn félbeszakítva. Való-
ban utálat tal kell elfordulni oly politikai elvektől, melyek a 
hitbeli meggyőződés és annak legünnepélyesebb nyilvánulása 
ellen ily baromi módon lépnek föl. Szabadságot, egyenlőséget 
hirdetnek, és nyomukban, a katholicismusra nézve legalább, 
majdnem mindenütt elnyomás, a legundokabb különböztetés 
buj tor jánzik föl. — Turinban, Grenuában nyilvánosan tar-
tatot t meg a körmenet ; az elnyomott szerzetes testületek 
helyét gyermek-csoportozatok pótolták. Milanóban a dóm 
hajójában vitetett véghez a sz. járdalat . 

— Ereiburgban az academicusoknak végre megenged-
tetett, hogy egyletet alakíthassanak a szentatya segélyezésére. 

— Az algiri érsek és kormányzó közt fölmerült vita 
kiegyenlítetett , és elvben az érseknek minden m e g lőn en-
gedve. A hatóságok a mostani éhség által belát ták, mily 
rendkívül i segélyt nyúj that az egyház a testi szükségletek 
fedezésében is. 

— Mihály szerb fejedelem meggyilkoltatása alkalmá-
ból az „Unitá Cat tol ica" fölemlíti az utóbbi 18 év alatt i me-
rényeket a fejedelmek ellen. 1850-i jun. 28-án az angol ki-
r á l y n é ; ugyanazon év május havában a porosz k i r á l y ; 1853-i 
febr. 18-án az austriai császár; 1854-i mart. 26-án a parmai 
herczeg; 1852-i febr. 2-án a spanyol k i r á lyné , ugyanaz 
1856-ban másodszor; 1856-i dec. 8-án a nápolyi k i rá ly ; 
1852, 53, 55, 57, 58 és 63-ban Napoleon; 1861-i ju l . 14-én 
ismét a porosz király ; 1862-i sept. 18-án a görög királyné ; 
1855-i jun . 12-én Antonelli; 1865-i april 14-én Lincoln; 
1868-i jun . 10-én a szerb fejedelem ellen emelkedtek gyilkos 
kezek. A politikai dühnek mindegy, Dei gratia vagy nép 
által választott fejedelem valaki, hullania kell a vérengzők 
által. 

Szerkesztői tudósítás. 
I I I . Oallistus dicsérettel emliti föl Hunyad i és Capistrán Jánost , 

bucsut is engedélyez 1457-i aug. 6-ról kel t bullájában, de másról nincs 
benne szó. II. Piusnál semmi sem fordul elő. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-elöbb megújítani méltóztassanak. 
Pest, jun . 4-én 1868. 

S z e r k e s z t ő s é g : M a g y a r - u t c z a 34. sz. 1. emelet . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 24-én. 5 0 . 

Előfizethetni minden cs . 
k. postahivatalnál s Pes -
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaru tcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai i rodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sa rkán , 9. sz. a.) 

I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : Az egyház szerkezete és alkotmánya. — 
Iskolaügy Amerikában. — Nyelvészeti tanulmány. — Egy-
házi tudósitások. — Vegyesek. 

Az egyház szerkezete és alkotmánya. 
(Folyt.) 

Daczára azonban, bogy a clerus kizárólag van 
följogosítva az egyházhatalom gyakorlására, a lai-
cusok sincsenek végképen kizárva ezen hatalom-
gyakorlásban való közreműködésből, miután min-
denki hivatva van egyrészt a keresztény igazságok-
nak maga körébeni telhető terjesztésére, másrészt az 
isteni szolgálatban való élénk részesülésre, sőt az 
egyház a véd jog, névszerint pedig több kath. feje-
delmet illető kinevezési jog által elég tág tért enged 
a világiaknak az egyházhivatalok betöltése körül, a 
laikusoknak ezáltal az egyházkormányzásban is te-
temes rés nyilván. A laikusok jogait egyátalán a 
következőkben állithatjuk össze: 

a) joguk van képességük és szükségleteik sze-
rinti hitvallásbeli oktatásra, b) a kegyeszközök föl-
vételére, c) a sz. mise áldozatban való részvételre, 
d) az egyház imáira és áldásaira ugy egészséges és 
beteges mint haldoklóféle állapotban, e) a, lelki ha-
talomban, jelesen a kegyúri jog szerzése általi része-
sülésre, f) joguk van minden egyházi perekben, pe-
res ügyeikben, az egyházhatóságok igénybe vételére, 
g) a fitagok jogositvák az egyházrendbe való fölvé-
telre, a mennyire arra képesek, h) mind a két nem-
beli tagok jogositvák a szerzetrendbe való belépésre, 
úgy szintén i) az egyházilag elismert társulatok- és 
egyletekbe való egyesülésre a ker. szeretet és ájta-
tosság erélyes gyámolitása tekintetéből, végre k) az 
egyházszertartások szerinti eltemetésre. Mindezen 
jogoknak mind annyi hasontermészetű ker. köteles-
ségek felelnek meg. 

B) Krisztus felosztotta egyházát t a n i t ó és 
h a l l g a t ó egyházra ; alapított benne tanitói hiva-
talt, melyet az apostolokra és utódaira bizott. 

I-ör. Az anyaszentegyház élő, hiteles és szaka-
datlan tanitókarának és a hittanokat illetőleo-es Ö 
türelmetlenségnek szükségessége. 

Mihelyt az ész a világosság árjának engedve, 
mely a világot a kereszt igája alá hajtotta, a keresz-
ténység szerzőjéről Simon Péterrel vallja : „Te vagy 
Krisztus az élő Istennek fia ; nálad vannak az élet 
igéi," ugy kénytelen egyszersmint mindazon hitigaz-
ságokat, mindazon törvényeket és pedig minden 
különbség nélkül elfogadni, melyek Krisztus urunk 
isteni szájából hangzottak, folytak. Nem szabad 
neki egyetlen egyet is elvetni, talán azon ü rügy 
alatt, hogy bizonytalan, szükségtelen, anélkül, hogy 
ne emelkedjék Isten fölé, anélkül hogy ne essék azon 
büpös merészségbe, miszerint ő jobban érti a hittan 
összességét, mint Isten maga ; anélkül, hogy ne tegye 
Tscennek azon esztelen és istentelen szemrehányást, 
hogy ő tudatlan, hogy hazudik és sok szükségtelen 
dolgot nyilatkoztatott ki. — Azt állitani, hogy Krisz-
tus a hit dolgában korlátlan szabadságot engedett 
az embereknek, annyit tesz, mint Krisztust isteni 
jellegétől megfosztani, neki a vallástársaságban oly 
alacsony,alávaló szerepet tulajdonítani, melyet semmi-
féle ember, kinek még esze és szive van, családja köré-
ben el nem vállalhat. Vagy melyik latitudinarius, 
szabadgondolkodó azV aki gyermekeiben, követőiben 
azon merészséget eltűrné, miszerint parancsait, ren-
deleteit szabadon bírálgatva, azokból némelyeket 
tetszésök szerint elvállalhassanak, másokat elvethes-
senek ? Nem lehet tehát semmi okosabb és követke-
zetesebb, mint Krisztus és az apostolok türelmetlen-
sége a hittanokat illetőleg ; ez elválaszthatlan volt 
tisztük és kötelességöktől, mely abban állott, hogy 
Isten igazságait hirdessék, azokat sértetlenül föntart-
sák és tisztán minden emberi hozzáadás nélkül az 
utolsó nemzedékre is átszállitsák. — Közömbös hit-
tanok csak a tudatlanság vagy roszlelküség szemei 
előtt lebeghetnek, mely nem képes azok jelentőségét 
fölfogni. Valódilag nem léteznek, nem is létezhetnek. 
Az igazságok közt szintúgy mint a tévtanok közt 
van azon rokonság, hogy elválasztást nem tűrnek» 
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Az igazságok közti szoros összefüggés és összhangzás 
azok teljes összességét lényegessé teszi. Es igy kell, 
ha következetesek akarunk lenni, az igazságok teljes 
összességét elfogadnunk vagy pedig elvetnünk. Kövess 
valamely erkölcsi igazságot kifejlődésében komolyan, 
és bizonyára egyikkövetkeztetéstől a másikhoz, és végre 
a teljes igazsághoz, a kereszténységhez fogsz jutni. 
Ugyanezen okból minden tévtan, vagyis akármely 
egy rendbeli igazságnak tagadása. rövidebb, hosszabb 
lánczolat folytán végre az utolsó tagadáshoz, Lsten 
tagadásához vezet. Az emberi szellem története bi-
zonyítja, hogy minden tévtan, kivéve az igazhitü-
séghez való visszatérésnek vagy erőszakos halálnak 
esetét, végre is a Deismusban végződik, és hogy a 
pantheismus minden hamis philosophiai tanrendszer 
élén áll. 

Mi következik már a mondottakból? Hogy az 
igazságok csak türelmetlenségök folytán állhatnak 
fön, terjedhetnek, és hogy azon pillanatban felbom-
lanak , a melyben a tévtanokkal alkudozásba lép-
nek ? Abból következik, hogy a ker. vallás, melynek 
a világot túl kell élnie, alig egy századon át élte 
volna túl szerzőjét, ha a ker. egyesületek maguk is 
az ujitók közt a kiközösítés rettenetes fegyverét főn 
nem tart ják. 

A türelmetlenség ezen két dogmatikai indoká-
hoz még az evangeliomi kinyilatkoztatás czélját is 
hozzáadhatjuk. Az isteni kinyilatkoztatás czélja nem 
egyéb, mint a tévelyek és hazugságok által kezdet-
től fogva szakadozott embercsaládot egygyé olvasz-
tani, meggyógyítani ; a gyarló emberi különbözte-
tést a zsidók és rómaiak, görögök és barbárok, urak 
és szolgák, gazdagok és szegények közt megszün-
tetni és mindnyájokat Isten fiaivá ugyanazon egy-
testnek tagjaivá tenni, kiket ugyanazon szeretetnek 
lelke, ugyanazon hit lelkesítsen, ugyanazon egy fő 
Krisztus urunk alatt, szóval a mennyei szeretet és 
a világ csodálkozása elé állítani az első hivek soka-
ságának látmányát, kiknek egy szivők, egy leikök 
vala. (Ap. es. IV, 32.) Mikép lehet máskép az egyes 
embereket és nemzeteket egygyé olvasztani, a szel-
lemek és szivek teljes összhangzását valósítani, ha 
nem ugyanazon változhatlan hittanok erejével és a 
jéghideg enyim és tiednek a hittanokat illetőleg 
megszüntetésével. — Az nem ismeri sem az embert, 
sem a történelmet, a ki nem tudja, hogy mindenek 
közt a hitszakadások a legmélyebbek, a leggyógyit-
hatlanabbak, a legelkeseredettebbek és a legvesze-
delmesebbek ? — Annak személyét gyöngédeden 
szeretni, kinek tévelyeit utáljuk, bizonyára köteles-

sége a felebaráti szeretetnek, de ki nem tudja, hogy 
ezen szép erény ̂  a melegitő hitnek ezen gyümölcse 
majdnem migdig elhamvad a kételyek jéghideg le-
hellete és a viszályok pörzsölő szele által. Az embe-
reknek ugyanazon isteni igazságok alárendeltségé-
ben való újra egyesitése, ugyanazon kötelmek gya-
korlása, ugyanazon jövőnek reménysége kétségkívül 
főczélja volt a mennyei atyának, midőn egyszülött 
fiát kíildé, hogy mindent megújítson Krisztusban, a 
mi mennyekben és a földön vagyon ő általa. (Efezus 
I. 10.) 

Egység a gondolkodásban és érzésben, mely 
Krisztusban és ő általa egész az isteni egység töké-
lyéig fölemelkedjék, volt Krisztus urunk legforróbb 
óhajtása, működésének czélja és azon gyümölcs, 
melyet a világnak örökségül hagyot t , és melyet 
egyháza által elérni kivánt, elérni remélt. 

Egység az isteni tiszteletben és a hitben, volt 
állandó jelszava az apostoloknak, a püspököknek és 
a hiveknek minden időben, ez legelső szüksége az 
emberi társadalomnak, melyet már annyiszor a hit-
szakadás a legindulatosb izgatottságba hozott. Ez 
általános óhajtás! És nincs hogy még egyszer mond-
jam a latitudinariusok közt egy is, a ki övéi közt 
azon szakadásokat tűrné, melyeket az egyházra 
nézve ártalmatlanoknak tart. Tehát mi marad még 
hátra a korlátlan türelem párthivei számára, mivel 
rendszerüket védelmezhessék, mely a józan észszel 
szintúgy mint a hittel ellenkezik? — Valljon azt fog-
játok-e mondani, hogy a gondolkodási szabadság a 
hit dohában következése tehetetlenségünknek az 
evangeliomi igaz tant megismerhetni? De valljon 
ezen tehetetlenség, lia valóban létezik. nem bizo-
nyitja-e be Krisztus urunkban a bölcseség és igaz-
ságszeretetnek teljes hiányát? Mikép lehet ezt meg-
egyeztetni minden emberre rárótt azon kötelezett-
séggel, miszerint az evangeliomnak higyjenek, az ő 
parancsait kövessék és pedig az örök kárhozat bün-
tetése alatt. 

Tehát Krisztus urunk, mint szerzője azon reli-
giónak, mely nem ismer más határokat, hanem csak 
az idő és a világ határait, megfeledkezett-e azon esz-
közről, mely annak megismerését állandóan bizto-
sitsa? Tehát Krisztus urunk közvetítője azon örök 
frigynek, mely az embereket a mennyei örökség bir-
tokába helyezze, épen az embereket hagyá-e tudat-
lanságában az örök üdvösségre szükséges eszközök-
n e k ? szóval igaz-e tehát, hogy Krisztus urunk, az 
u j testamentom szerzője, testamentom nélkül halt 
meg ? 
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Most már szükségképen fölmerül azon kérdés : 
valljon Krisztus Üdvözitőnk rendelt-e valami hitsza-
bályt, vagyis egy könnyű és biztos eszközt, mely 
által tanitása tisztán és sértetlenül minden időben 
fönállhasson, és azt minden józan gondolkodású 
ember bizton és teljesen megismerhesse? Minden 
keresztény, kit a közömbösség mételye még meg 
nem rontott, igennel felel ! Melyik ezen hitszabály ? 
A biblia, egyedül a biblia felelnek a protestánsok, 
egyedül ebben találhatni föl Isten igéjét tisztán min-
den istentelen elegyítés nélkül! Olvasd őszinte szív-
vel a szentírást, és Isten maga fog veled beszélni, 
mert irva vagyon: „Mindnyájan az Isten tanítvá-
nyai lesznek. (János VI, 45.) Más tanítóra hallgatni 
annyit tesz, mint a tévelynek rohanni ! mert irva 
vagyon: „Mondtam elkeseredésemben, minden ember 
hazug." (Zsolt. 115, 2.) Ellenben a katholikusok azt 
mondják „a biblia valóban szent könyv és főforrása 
a ker. hittanoknak, de még sem lehet egyedüli liit-
szabály, mert nem foglalja magában Krisztus urunk 
minden tanát, és azok is, melyeket magában foglal, 
nem minden emberre nézve érthetők. — Hogy biz-
tosak lehessünk, hogy Krisztus tanát az ő teljében 
birjuk, szükséges 1-ör, hogy az első liiveknek élő-
szóval előadott Isten igéjét ismerjük és 2 or, hogy a 
szentírást valódi értelmében értsük ; ezen két szük-
séglet miatt Krisztus egyházában egy élő, hiteles és 
szakadatlan tanitói kart rendelt, mely tanítását az 
egész világon hirdesse és minden tévelytől ment 
legyen, Krisztus urunk azon ígérete folytán : „Ime 
én veletek vagyok a világ végezeteig." És „A ki 
titeket hallgat, engem hallgat." 

Tehát a protestánsok állítása szerint e két szó-
ban : „olvasd a szentirást figyelmesen és minden 
érteményt, melyet benne föltalálni vélsz, bizonyos 
nak tarts, minden tekintet nélkül arra, mikép értik 
azt mások, áll azon egyedüli eszköz, melyet birunk 
Krisztus urunk igaz tanának megismerhetésére ! — 
Ellenben az egyházi pásztorok összességét vagyis a 
tanitó egyházat a Collegium Petro-apostolieumot, mint 
őrét és csalhatatlan tanitóját és értelmezőjét az irott 
és nem irott istenigének tekinteni és gyarló eszünket 
annak tanitása-szintugy,mint maga Krisztus tanitásá-
nak alárendelni, ama hitszabály, melyet a kath. min-
den időben és a szakadár keleti egyházak is vallot-
tak. — Ez, mint kiki tudja, azon két alapelv, mely-
nek egyike a protestánsoké, a másik a katholicismusé ; 
ezen elvek épen mivel alapelvek és lényegét képezik 
a két religiónak, maguk után vonják mindazon hit-
tanok győzelmét vagy bukását, melyek velők kap-

csolatban vannak, amint azok igaz vagy hamisaknak 
ismertetnek el. — Ha igaz, hogy mindenki az isteni 
jog szerint maga magának a szent irás értelme ssé-
gében és értelmezésében saját egyedüli tanítója, 
akkor mindazon bibliai értelmezések, melyek mai-
napig a napfényre kerültek, elvethetlenek, bár 
nagyon is képtelen s istenteleneknek látszassanak 
lenni, mert hogy följogosítva legyünk azokat elvetni, 
be kell bizonyítanunk, hogy a szerzők nem azt lát-
ták a szent Írásban, amit benne látni véltek, már 
pedig ez egészen benső és személyes tény, melynek 
csak ők lehetnek Isten előtt bírái és tanúi. Ellenben. a " 

ha Krisztus üdvözitőnk egyházában egy élő, hite-
les és szakadatlan tanitói hivatalt állított föl és 
ugyanaztcsalhatatlansággalruliázta föl, akkor világos 
hogy minden tanai csalhatatlanságában teljes iga-
zolást lelnek. „Akarnánk, igy szól egy értelmes 
protestáns, az egyházzal az ő tanai és istentisztelete 
fölött vitázni, bizonyára ez idővesztés volna, mint-
hogy hittanai és istentisztelete teljesen igazolva van, 
mihelyt az ő hatalomteljét elismerjük" (Navill Dis-
sert. praelim. IV. f. 1. §. Genève 1839.) „Mutassa 
meg valaki, mond Rousseau, hogy én a hit dolgában 
köteles vagyok másnak határozata alá rendelni ma-
gamat, ugy holnaptól kezdve katholikus leszek és 
igy fog cselekedni minden józan és következetes 
ember." (Lettres écrites de la montagne lettre Il-e). 
Hozzá járul még, hogy ezen két alapelv merően el-
lenkezik egymással, és hogy az egyiknek igazvolta 
a másiknak hamisságát szükségképen maga után 
vonja. Ha Krisztus önmaga és az emberek között 
nem akart, nem rendelt más közvetítőt, mint a bi-
bliát, akkor azon tekintély, melyet a kath. egyház 
magának tulajdonit,merő bitorlás; de ha engednünk 
kell, hogy ezen tekintély Istentől jő, akkor a pro-
testantismus kétség kivül lázadás Isten ellen. 

(Vége köv.) 

Iskolaügy Amerikában. 

Gondolkodjék valaki bá rmikép az amerikai ál lapotok-
ról, annyi bizonyosnak mondható, hogy oly államélet, mely 
jeles iskolai intézményeiben anny i támaszt, életerőt bir, még 
hosszú jövőre számi tha t . A pár tharezok rövid időre idézhet-
nek ugyan elő pillanatnyi crisist, de a nép józan gondolko-
zása, érzéke, melyet nagy részt iskoláinak köszönhet, győ-
zelmesen ellene fog állani, és a benső zavaroknak kellő meg-
oldását mindig el fogja találni. Már Washington mondá : „A 
polgárok erénye és miveltsége az ál lam-szabadságnak ké t 
biztositéka." 

Az amer ikai népiskoláknak első alapítása 1647-re vi-
hető vissza. A k k o r , midőn az iskolai képzés az anyatarto-
mányban még csak egy osztály előjogának tar ta tot t , a mas-
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sachusettsi törvénybe alapította az első szabad népiskolá-
ka t . Ötven családból ái ' l ó telepitvény törvény által kötelez-
tetet t saját költségén ta tartani. Az első iskola-törvé-
nyek még a tankényszern szellemében hozattak, és 5 — 30 
fontnyi büntetést szabtak minden polgárra, ki gyermekei t 
az iskola látogatásától vissza* i r t a n á . Ezen rendszabály azon-
ban nem ta r tha t t a magát sokáig ' f ö n a z o n népnél, mely minden 
rendőri kényszertől irtózik. A th nkényszer tehát eltörültetett , 
de azért a népiskola örvendetes L endületet nyer t , mert a nép 
józan gondolkozása c sakhamar bi 'látta, hogy népfölség és 
tudat lanság ké t meg nem egyeztei hető fogalom. Azonban 
nemcsak minden egyes polgár ily meggyőződésű, hanem 
maga a kormány is, és azér t semmi álft'ozattól sem riad visz-
sza. A nyilvános oktatás t illető budget nem áll a hadügy 
budget je után, mint másutt , hanem előtte. jNémely államokban, 
az adójövedelemnek harmadrészét nyeli eL. I g y lelkesülnek 
az egyes polgárok is. N á l u n k még sohasem lehetett hallani , 
mondja az augsburgi tudósitó, hogy polgárosztályu liberáli-
saink, szájhöseink közül va laki valamely a lap í tványt t e t t 
volna a népiskolák j a v á r a . Az egyesült á l lamokban tu-
cza t számra lehet fölsorolni eseteket, melyekben a legna-
gyobb tudományos intézetek százezrekre menő költséggel 
egyedül magán-a lap i tványoknak köszönik létüket. Pé ldáu l 
csak imént hagyományozott egy cincinnatii kereskedő 4 0 0 
ezer dollárt gymnasium-alapitásra. A poughkeepsiei serfőző 
ugyanannyi t áldozott leány-növeldére. E g y kézimunkás , k i 
szorgalma által vergődött gazdagságra , 500 ezer dollárt 
a jándékozot t I t h a k a városának az egyetem fölállitási a lapí t -
vány növelésére. Az amer ika i iskolák nem vesznek t a n p é n z ^ 
még az iskola szükségletek is ingyen a d a t n a k a gye rmekek-
nek. Ezenkívü l az iskolák oly költségesen és gonddal v a n -
n a k épitve, minőt ily nagy horderejű ügy méltán megérde-
mel. A t e rmek tágasak és szellősek, a világosság mindenfelől 
behat, a t isztaságra majdnem töprenkedő gond fordi t ta t ik . 
A költségeket részben a kormány, részben a községek vise-
lik. Az ál lam az iskolától ezeknek fejében nem kiván egye-
bet, mint hogy a tanítás ügyében az á l ta lános törvényszabá-
lyokhoz a lka lmazkodjék . 

Más igényeke t , például központosítási törekvéseket , 
az amer ikai önérzet soha sem engedne meg. Az amer ika i az 
egyént ta r t ja érdekei legjobb b i r á j á n a k , és az á l l amnak 
nincs joga az egyén ügyeibe, tetteibe, mulasztásaiba ava t -
kozni, csak a hol szüksége van közreműködésére vagy ha 
annak tettei netán ká rá ra lennének az á l lamnak. H a egy-
részről az állam, mint mindenben, ugy az iskolaügyben is 
meghagyja a községeknek toljes, kor lá t lan szabadságukat , 
másrészről a községek is t ud ják tisztelni szabadságukat , és 
az iskolákért készek a legnagyobb áldozatokra. 

Massachussetsban a községek iskola-járulékai ötször 
nagyobbak mint a kormányé. New-Yorkban az iskola-budgot 
ötöd részét teszi az összes városi jövedelemnek. 

E lég megtekinteni az amerikai iskola-tervet, hogy va-
laki belássa, miszerént ily iskolák más embereket, más tár-
sadalmat képeznek. Az amerikai népiskolákat nem egyedül 
az alrendü és szegény néposztály gyermekei lá togat ják mint 
nálunk, de nem is elégesznek meg csak az irás, olvasás és 
számolás tanításával. Minden amerikai polgár, gazdag vagy 
szegény, előkelő vagy alsórendű, ha gyermeke a kellő kort 

elérte, elküldi azt a príma-iskolába, hol az életre való leg-
szükségesebbeket tanul ja meg. Innen a g r a m m a t i c a l isko-
lába megyen át . Helyesírás, számtan, rajzolás, természet- és 
földtan, végre az Egyesül t -Államok története rendes tá rgyai 
ezen középiskoláknak. E z e k b ő l a magasb iskolákba lép, 
melyekben bevégződik a tudásnak a minden polgárra nézve 
szükséges szabály-mértéke. Ezen oktatás magában foglalja 
az angol i rodalmat, latin nyelvet , ó és u j történelmet, t e rmé-
szettanokat és u jabb nyelveket . 

Minden városban egy bizottmány, melynek tagja i szá-
muk egy harmadára nézve minden esztendőben meguj i t ta t -
n a k , gyakoro l ja a fölügyeletet a „common scool" vagyis 
közös i sko lákra nézve. E n n e k joga van a tanitókat kine-
vezni, meghatározza a tankönyveket , és különösen a r ra 
ügyel, hogy az iskolák száma a népesség növekedésével 
mindenkor a rányban legyen, tehát a tanszükségle teknek u j 
iskolák alapí tása által elégtétessék. A bizottmány őrködik 
továbbá az egész benső kezelés fölött, valamint vigyáz az 
épületek föntartására, iskolaszerekre, fűtésre stb. Nagyobb 
városokban ezenkívül van egy főfelügyelő is, ki a bizott-
mánynyal megosztja az igazgatási különféle ügyeket . Az ö 
felügyelete alat t ál lanak a város-mayor által k inevezet t in-
spectorok, k i k a kezelés különböző ágaira ügyelnek föl. Ám-
bár pedig ezen tisztkedésok rendesen minden dij nélkül vé-
tetnek igénybe, daczára továbbá az angol közmondásnak 
time is money, az idő pénz : e férfiak oly odaadással, szak-
ismerettel különösen pedig oly elfogulatlansággal foglalkoz-
nak föladatukkal , mely az iskola- és cultusügyekbeni európai 
despotáink közül sokakat megszégyenithetne. 1-k. 

(Vége köv.) 

Nyelvészeti tnnnlinúny. 
— Wiseman után. — 

II . 

(Folyt.) 

„A papou-k, vagy keleti négerek — igy szól Leyden — 
egészen kis államokra, vagy tá r sada lmakra látszanak oszolva, 
melyek csak igen keveset hasonlí tanak egymáshoz. Inné t 
nyelvök sokféle dialectussá fajul t , melyek idö, elválás, körül-
mény s szóbeli megromlás által csaknem minden hasonlósá-
guka t e lveszték." ' ) „A nyelvek — mondja Crawfurd — min-
dig egy lépést t a r t anak ; számuk a vad állapotban igen nagy ; 
a társadalomban — tökélyesbülvén — fogynak. Az amer ika i 
continens nyelveinek áliapota meggyőző érvényt szerez e 
t énynek , és igy áll a dolog az indiai oczcán szigetein is."2) 

Ugyanezen t ények észlelhetők Ausztral ia csoportozatai 
közt is, ha vizsgáljuk a közös fa jú csoportok azon szavait , 
melyek mindeniknél d ivnak s melyeket King kap i tány sze-
dett sorba.3) Ezek közt a legnagyobb különféleség van és 
mégis némelyek — minők a szem (oculus) jelentői — minden 
dialectusban előfordulnak ; és az is megesik, hogy — miként 
azon szavakban, ha jza to t jelentenek — a csoportok, melyek 

' ) Recherches Asiatiques, v. 10. 
*) Histoire dos Indiens de 1' Archipel. 
l ) „Narrat ive of a survey of the intertropical and Western Coast» 

of Austra l ia ." London 1826. 
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egymást közvetlen érintik, különböznek, holott távoleső szi-
getek nyelveivel összevágnak. Már ha másutt is igy van a 
dolog, még inkább igy kell a k k o r lenni Amerikában, m e r t itt 
mint Humboldt tapasztalá: — „a föld felülete, a növényzet 
élénksége, a hegylakók félelme az egyenlítő alatti t a r tomá-
nyok forróságától, mind megannyi akadályai a közlekedés-
nek s okozói az amerikai dialectusok csodálandó különfélo-
ségének."4) 

Mindezek után azt vélem, hogy a népra jz kuta tása inak 
ezen ágában megtette a maga kötelességét, amennyiben az 
amerikai dialectusok tömérdek számát először egy nagy csa-
ládba olvasztá s hasonlóság által fejté meg rendkivüli soka-
ságukat. De miután ér tekezésünkben ez érdekes világrészre 
többé nem fogunk visszatérni, azért igénybe veszem m é g a 
szives olvasó türelmét , s megvizsgálom ama je lenségeket , 
melyek a ké t világrész lakói közti öszszeköttetésre mu ta tnak , 
hogy ez által pótolva legyen személyes ismereteink h iánya , 
— a nyelvek fölött. 

Birunk maguktól az amerikaiaktól némi hagyományo-
kat , melyek ugy tüntetik föl e népet, mint mely északnyu-
gatról származott délre. A tőitek-ek, chechenek-ek és az t ék -
ok, mind ugy állíttatnak elő a mexikói történelemben, mint 
későbbi nemzetek, melyek Anahuac-ba , vagy Mexikóba 
jö t tek . A ponczolt (hiéroglyphiques) festmények, Bortur ini 
szerént azt is áb rázo l j ák , hogy7 miként költözködik ez 
utóbbi nemzet a tengeren — valószinüleg a kal i forniai 
öblön — át. . . . E hagyományok azt is mondják, hogy7 va-
lami u j gyarmatok települtek ide, melyek a ta r tomány 
művelődését nagyban előmozditák. E gyarmatok közt Mauco-
Capac a legnevezetesb, mint mely az inces-ok dynaszt iá já t 
és vallását alapitá. Bizonyos képzelgő iró e körülményre tá-
maszkodva, Pe ru és Mexikónak a mongolok által végbevi t t 
meghódításáról egy teljes történelmet ir t . O az t hiszi, hogy 
Manco-Capac Kublaï fia volt (ez meg mongol uralkodó, Gen-

gis-Khán unokája) , kit a t y j a je lentékeny hajóhaddal J a p á n 

ellen küldött . De egy vihar szétszórta a hajóhadat , ugy hogy 

többé nom talált hazájára, hanem Amerika part jaihoz vet te te t t , 

hol is egyik parancsnoka, mint aféle főember lakott . Bá rmi ly 
elmésnek s valónak tessék is e vélelem, a bizonyítékok, me-
lyek e megtelepülés mellett szólhatnának, gyengék. 

A perzsák és mongolok közti hasonlóságot megenged-
j ü k , de ezt könnyen lohet másképen is értelmezni. Chronolo-
gicus adataik, vallásuk természete, és emlékoszlopaik mégis 
azt bizonyítják, hogy Tibe t vagyis Ta tá rország volt őshona 
a mancocapae-i költözőiteknek. Azonban meg vagyok győ-
ződve, hogy az állatövi összehasonlitás — Tibet , Mongolorsz. 
és Japánban — azon elnevezésekkel, melyeket ezen amer ikai 
nép a hó napja inak adott, m é g a leghitetlenebbet is kielégít i . 
Az ugyanazonos jelenségek ezek : tigris, nyul, kigyó, ma jom, 
ku tya és egy madár ; oly j e l ek ezek, melyeknek természetes-
sége nem támogathatá elég világosan az elfogadást (adop-
tion) mindkét continensen. E z idegenszerű összeillést m é g 
inkább megerősíti ama furcsa tény, hogy több amerikai jelen-
ség, melyek a tatár állatövben hiányzanak, a hindu shastras-
okban mind megvannak, m é g pedig pontosan megfelelő hely-
zetekben, E s o jelek nem kevésbbé vélelmiek, mint az elsők 

és imezek : egy ház, egy ezukorszekrény, egy kés és három 
lábnyom. Azonban e t á rgy nagyon apró részletezést igény-
lene. . . 

V é g r e azonban, ha semmi más adattal nem b í rnánk 
is, kipótolnának mindent azon világos és még most is fenlévő 
hagyományok az első emberre, vizözönre és szétszóratásra 
vonatkozólag, melyek oly pontosan megfelelnek az óvilági 
hagyományoknak s minden kétséget eloszlatnak az amer ika iak 
eredete fölött. Az az tékek, mit tèkek, flaskalték s más nem-

zetek számtalan festményeket birnak ez utóbbi eseményekről. 
Tezpi v a g y Coxcox — az amer ika iak Noéja — egy vizhul-
lámokon libegő bárkában van lefestve, nejével, gyermekeivel , 
ál latokkal és különféle növényekkel. Midőn a viz leapadt, 
Tezpi egy keselyűt bocsátott ki, mely dögre találván, nem 
tért vissza többé. Ugyan igy tet tek a többi madarak is, mig 
végre egy sólyom visszatért, egy zöld ágat hozva csőrében. 
E ponczolt festményeken az emberinem szétszóratása igy ál-
líttatik elő. Az első emberek a vízözön után némák voltak 
és egy faágon ülő galamb tanitá őket beszédre : ennek követ-
keztében a családok öt ág ra szakadtak s különféle i rányban 
oszoltak szét. Ezen összeillés, azt hiszem eléggé bizonyitja a 
két világ hagyományai közt, hogy egy tudós szerző egyik 
müvében ké t hosszú értekezést szentelt arra, hogy bebizo-
nyítsa, miszerint Amer iká t először zsidók, aztán pedig ke-
resztények gyarmatosi ták be.5) 

E mü, melyre hivatkozom, igazán remek gyűj teménye 
a Kingsborough lord által közzétett mexikói emlékeknek ; 
anyag-kincs mindazokra, kik e tudománynyal foglalkoznak. 
Lehetetlen e nagyszerű köteteket átlapozni azon meglepetés 
nélkül, melyet az ott k i fe j te t t művészet különféle jellegei 
okoznak. A ponczolt ábrázolatok, melyek az emberi alakot 
zömök vagy idomtalan a rányla tokban áll í t ják elő semmi kö-
zösségben nincsenek a vésett domborművekkel. Ta lá lunk itt 
óriás a lakoka t harczias testállásban ; keresztbevetett lábakkal 
két fejű szörnyeken ülö asszonyokat, kik kar ja ikon gyerme-
keiket t a r t j ák , nyakuk gyöngysorokkal diszitvék, fejők pe-
dig kupdad, néha ál la ta laku fejdiszszel koronázott . Ta lá lunk 
itt tekenősbékát — India sz. jelvényét, — fára tekergődző 
kígyót, embereket, k i k r e elnyeléssel fenyegető rémletes ször-
nyek tátongnak, ugy hogy gondolhatnék, miszerint valame-
lyik indiai barlang vagy régi pagód vésményeit szemléljük s 
hozzáteszem, mikép e vésmények arczjellege nem amerikai , 
de élénken az indiai ó szellemre muta t . Végre vannak más-
féle emlékek is, melyek egyptomi művészetet á ru lnak e l ; 
ezek az ugyanazon mintá jú s azon czélra épített gúlák ; to-
vábbá ruhá ik ra himzett figurák, melyeknek csak lábfejeik és 
kezeik látszanak, épen mint az egyptomi oszlopokon, mig a 
fejdísz minden oldalon lefügg s elül rettenetes füleket képez ; 
annyira, hogy (miként Visconti E . Q. észrevevé) a dendarahi 
oszlopcsoportokról másoltat tak l e , melyeknek fejeik épen 
igy vannak kiczifrázva. . . 

Mármost ki mondja meg : valljon o hasonlóságok mind 
csak esetlegesek-e, vagy pedig bizonyos tényleges közlekedés 
által jö t tek létre ? Bizonyára ez még titokszerü, felhőkbe bur-
kolt föld s több tanulmány kívánta tnék arra, hogy az ano-
maliakat tisztázhassuk, az ellenmondásokat eloszlassuk s is-

*) Vues des Cordillères. 
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merete inknek szilárdabb alapot szerezhessünk. Nem bir juk 
leküzdeni a nehézségeket, melyek nem ép oly rég tünedeztek 
fö l ; nem tudjuk pl. megfejteni, hogy a bresil-fa 1306 ban 
mikép jutott áruczikkek közé, értékesítvén a modénai kikötő 
belépti dijat ; és miként van az, hogy d' Andrea Brianco föld-
abrosza (mely Velenczében a sz. Márk-féle könyvtár sa-
j á t j a s 1436-ban készült) az Atlanti óceánban egy Brasilia 
nevü szigetet tüntet föl. . . . Mennyi nehézségre bukkanunk, 
midőn az őstörténet bonyolult csomóit a k a r j u k feloldani, 
v a g y az ókor évkönyeit néhány emléktöredék nyomán ujra-
késziteni ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, jun 2-án. Emii tettük múltkor, hogy a pápai 

zuávcsapat számára egy társalgási kör alapíttatott . A meg-
nyitás alkalmával a kör alelnöke a fiatal Lagrange Péter 
valódi franczia szellemdus beszédet intézett társaihoz, melynek 
egyes pontjait a közlésre érdemesnek méltán ta lá l juk . 

„Uraim — kezdé a lelkes szónok — elég a történetet 
alkotó egyes t ényekre egy futó pillanatot vetni, hogy arról 
győződjünk meg, miszerént Isten egyháza védelmére minden 
időben különszerü, váratlan, e vagy ama ko r szak igényeinek 
egészen megfelelő segélyt támasztott . H a más időkben tetszett 
neki e védelmet vér tanúinak passiv önfeláldozásába helyezni, 
az egyházat a szerzetes rendek békés hódításai által terjesz-
teni, ma a valóbau küzdő, vitézkedő alakban k iván ja világ-
hatalma dicskörét fentai'tani. Ezé r t történt, hogy a hitetlen 
század bámulatára a Romára zuditott dühös bandák az addig 
védetlen trón körül ismeretlen hadsereget talál tak." 

„Ezen gondviselésszerű hadsereg, mely önkénytesen a 
földteke minden részeiből, a társadalom minden rétegéből ala-
kul t , nemcsak anyagi akadály az erőszak ellenében, hanem 
már magában létezése által is, bá rmiként sikerüljenek a jövő 
k ü z d e l m e k , hasonlithatlan diadal. A keresztényelein tehát 
nem holt, hanem élő, mert az öreg Európában ugy, mint a 
fiatal Amerikában, és a legtávolibb indiai óceán szigetein, a 
hol csak a kereszt díszlik, ennek á rnya alatt nemes sziveket^ 
nagy lelkeket találhatni." 

„De az, mi igy a zuávok ezredének dicsőségét képezi, 
kötelmeket is ruház reánk . Kiki közölünk a szép, isteni gon-
dolatnak kiegészítő részét képezi , a dolgoknak magasabb 
rendéhez tartozik, melynek titokszerü bölcseségét a jövő tör-
ténet deritendi föl. Legyünk azért méltók a szabadon válasz-
tott hivatásra, ne feledjük, hogy az önkénytes beállás ténye 
által az egyház ka toná ja valóságos áldozársághoz, sacerdoti-
umlioz van csatolva. 0 családja imáinak, erényeinek élő és 
tevékeny megtestesülése, a katholicismus meghatalmazot t ja ." 

„A ka tonának , és kereszténynek azon eseményképét, 
mely a pápai zuáv különös jellege, ti azt egy nap, egy órában, 
egy perczben mind betöltöttétek. E z akkor történt, midőn az 
a tyai ház örömei közöl kibontakozván, lemondván a jövőre vo-
natkozó tervekről, elfeledvén az ifiukori kedvencz álmodozáso 
kat , mindent elhagytatok, hogy kövessétek az isteni impulsust, 
mely ide vezetett. Ti az ismeretlen felé jö t te tek a dicsőség 
valószínűsége, az eredmény reménye nélkül. Az absolut oda-
adás, a becsület, az erkölcsök, melyek elhalványulhatnak, 

de ki nem aludhatnak soha a nemes kebelben, ti azokat meg-
új í tot tátok, midőn fel jutot tatok azok meleg világánál a men-
tanai dombokra. Az ég reszketet t örömtől, a pokol megször-
nyedt. A vi lágnak nem volt más szava, mint a dicséreté : E z 
szép, ez j ó volt." 

„Hanem a küzdelem perczeinek átmenő lelkesedése után 
jó a nyugalom, és az álom sokszor annál vészthozóbb, men-
nyivel magasabb volt ama lelkesedés. A békének ugy meg-
vannak hátrányai , mint a háborúnak erényei. . . Azért szük-
séges, uraim, a veszélyes szunyadozásnak, elejét venni, m e g 
kell uj i tani a talán hanyat lásnak induló önmegtagadást , és 
régi családi jó tulajdonainkat föléleszteni, és e czélra egy 
központot, egyesülési helyet alkotni, hol testvérileg közölhes-
sük egymással gondolatainkat, bajainkat , örömeinket, remé-
nyeinket ." 

Miután a fiatal szónok a mogalakitott kör szervezetét 
fe j te t te volna ki, és a szórakozásra vonatkozó intézkedéseket 
is fölemlité, imigy folytatá: „az emiitett részletek eléggé föl-
tüntet ik a körünk és más közönséges mulató helyek közötti 
különbséget. A mulatság különben csak másodrendű részét 
képezi körünknek . Mozgalmas és mégis gondtalan helyze-
tünkben igen is hajlandók lehetnénk physikai, testi hajlamain-
k a t kifej teni azon műveltség rovására, melyre lelkünk jogos 
igényt tar that . A körnek tehát feladata leend azt is nyújtani , 
ami illő és megfelelő értelmes embereknek. Katonai kiképez-
tetésök is különös gondoskodásnak képezi t á rgyá t . Hála egy 
ki tűnő tehétségü franczia tiszt jóakaró rokonszenvének, önök-
nek heti conferencziákban alkalom fog n y ú j t a t n i kiképezésre 
az ujabbkor i haditudományok minden ágaiban." 

„Lá tha t j ák önök, hogy a kezdetleges, de tökéletesbül-
hetö mii a s iker minden valószínűségét n y ú j t j a . Tőlünk f ü g g 
azt föntartani , tökéletesbiteni. Ezen vendégszerető fedél alat t 
bará tokra , testvérekre ta lá landnak és szerencsés kikerülést 
az isoláltság kellemetlenségei ellen. És mily szeretetreméltó 
leczkét fogunk adhatni rágalmazóinknak ! O k kik arról vá-
dolnak bennünket , hogy a régi visszaélések védői vagyunk, 
minden társadalmi igazságtalanság bajnokai , létesíthettek-e 
valaha ily tökéletes egyenlőséget , miénkhez hasonló va-
lódi testvériességet ?" 

„A keresztzászlaja alat t nem lehet fa j - , vagyon-, szü-
letéskülömbség. Ugyanazon egy hívásnak engedvén, ugyan-
azon dicsőséges egyenruhát viselvén, mindannyian egy anyá-
nak vagyunk gyermekei ; amiért is dicső I X . Piusunk azt 
mondá csapatairól : az én katonáim nemzotiségöket Cività-
Vecchiában hagyják ." 

„Igen az örök városba jővén, régi előítéleteinket kapuin 
kivül hagyjuk . Oh ! ha az ideologok, k ik a pápakirá lynak 
annyi mindenféle reformokat javal lanak, némelykor belép-
nének laktanyáinkba, f e l fognák , mennyire liberális a nagy 
keresztény gondolat." 

„Uraim ! ne takargassuk magunk előtt, a forradalom 
nálunknál is jobban tudja, mik vagyunk, fölfogja küldeté-
sünket , jövőnket . A vad ál lat ösztönével, mely érzi a vadász 
közeledését, e számra csekély, a maga nemében egyetlen had-
sereg horderejét fölfogja ; de azért szemmel is tart. Ördögi 
gonoszsággal számit hibáinkra, gyengeségeinkre, és iparko-
dik soraink közé gonosz elemeket csempészni." 

„Körünk szerencsés leend a legördögibb terveket meg-
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hiúsítani ; eme családias tűzhely lángjánál, a zuávok a t a lán 
hidegülő buzgalmat felmelegíteni, a lankadó akaratot meg 
fogják erősíthetni." 

„Különös védnökünkül Isten harczosainak fejét szent 
Mihály arkangyal t választottuk, az ő pártfogása mellett fog-
juk a setétség szellemének támadásai t visszaverni." 

, D e bevégzem beszédemet. A jog szerény katonái ! em-
lékezzünk meg arról, hogy mi többénem minmagunk, hanem 
elv vagyunk. A veszély perczeiben, talán nem sokára, ha 
ismét fölhivandják ős keresztény vérünket , az ellenség nyu-
godtan, és készen fog találni bennünket . Meggyőződve áldo-
zatunk természet fölötti érdeméről, akár együt t a küzdelem 
dicsőségében, akár egyedül valamely feledett ponton kell jen 
is meghalnunk, mindig büszkén, derült homlokkal, nyugodt 
szemekkel ugyanazon kiáltással fogunk elesni: 

Éljen a szent romai egyház ! 
Él jen IX. Pius, a pápaki rá ly! !" 

L Y O N . (Bonald bibornok, lyoni érsek körlevele a sza-
badkömivességről.) 

Az érsek ékesszólóan jel lemezvén hithideg korunkat , 
és ennek veszélyeit, megnyugvásá t találja mégis abban, hogy 
az egyház ha jó jának kormányán oly pápa áll, mint I X . Pius, 
k i legfőbb tanitói és kormányzói tiszténél fogva bátran hir-
deti az igazságot, és ká rhoz ta t j a a tévelyeket és rosz irány-
zatú társulatokat, megújítván elődeinek ebbeli határozatai-
ka t . Utolsó köriratai t az igazi szigor jellemzi. Midőn azok 
megjelentek — igy ir Bonald — a vallás ellenségei fölismer-
vén horderejöket, azt hirdették, hogy azok a tudomány és 
ipar összes haladása ellen intéznek támadást , azt aka rván 
velünk elhitetni, hogy IX . Pius a középkor legsötétebb szá-
zadaiba a k a r visszavezetni. I g y iparkodtak a pápai tekin-
télyt gyűlöletessé tenni. Másrészről gyengelelkü kereszté-
nyek nem mervén nyiltan roszallani az encyc l ikáka t , idösze-
rütlenségöket fájlalák. Caesarea kormányzója is időszerűt-
lennek, inopportunusnak ta lá l ta sz. Pál beszédeit az igazság-
ról, tisztaságról és utolsó Ítéletről. . . . Az igazság mindig 
időszerűtlennek fog tar ta tni azok által, k iknek érdekeiket, 
szenvedélyeiket fenyegeti. 

Az érsek azután különösen át tér a szabadkömivességet 
kárhoztató 1865. sept. 25-iki pápai allocutiora, és válaszol 
azoknak, k ik a kath. lelkismeretet elaltatni iparkodnak azon 
állítással, hogy a pápai ilynemű constitutiok nem érvényesek 
ott, hol a szabadkőmivesség az állam részéről engedélyezte-
t ik, és pedig válaszol IX. Pius szavaival, k i ezen téves véle-
ményt is ismételten kárhozta t ta . 

„Szükséges-e — folyta t ja Bonald — hogy védjük a 
pápa határozatát igazságtalan rágalmazói ellenében ? Nem 
találj uk-e a társadalmi rendet megingató minden események-
ben a kőmivesek kezei t? Isten maga ment-e szentségtörő 
támadásaiktó l? í téljünk abból, ami történt azon alkalom-
mal, midőn e titkos társulat főbbjei gyülekezetében alapsza-
bályaik revisiojáról volt szó. A gyűlés kezdetén azon kérdés 
tétetett, ha valljon Istennek létele megengedendö-e vagy 
nem ? mely kérdésre nézve azonnal megoszlottak, de hozzá-
jok méltó, és őket jellemző megnyugvással végre abban álla-
podtak meg, hogy ezután csak a „mindenség nagy épitészé-
ről" lehet szó. E nevezet a la t t azután lehet Istent, a vélet-

lent, a természetet is érteni. K é r d j ü k már most testvéreim, 
egy társaság, mely vonakodik a személyes Istent, a lélek 
halhatat lanságát elismerni nem hivja-e föl szükségképen a 
kinyilatkoztatott tan legfőbb őrének, a romai pápának szi-
gorá t? Keresztény ember beléphet-e ily társulatba anélkül, 
hogy meg tagad ja a keresztségben nyert szent jelleget ? 

,A szabadkőmivesség — mondja továbbá afönnovezett 
gyűlésben a javaslat tevő — nem bir hi tágozatokkal . Nincs 
ellenmondás az elvek oly kijelentésében, mely egyidejűleg 
állítja Isten lételét, de fel is hatalmaz az Abbani nem hivésre. 
A szabadkőmivesség nem zárkózik a dogmák börtönébe, és 
nem szoi'itkozhatik egy felekezet határai közé.' Valljon ily 
istentelen beszéd nem érdemelte-e kárhoztatását a titkos 
társulatnak ? 

Olvassátok csak, mit mond e társulat közegének szer-
kesztője. „Mi tagad juk és e lvet jük minden habozás nélkül 
Istennek keresz tény értelmezését, melyet ha megengednénk, 
következetesen a természetfölöttinek, a csudáknak, és sok 
más ily dolognak elismerésére ju tnánk . Ezen értelmezés elé 
százszor i n k á b b az atheismust teszszük." Ily kijelentés után 
nem csuda, ha a nevezett társulat tagja i kötelezik magokat 
„minden vallási szertartást" visszautasítani halálukban. 

Lá t j á tok testvéreim, hogy lehetetlen ily elveket ki-
egyeztetni azon hittel, melyet a keresztségben nyertetek, 
tehát nem lehet senki keresztény és szabadkőmives is. Nem 
kell tehát csudálni, hogy a kath . egyház feje apostoli tan-
széke magaslatáról kárhoztat ta azon társulatot, mely meg-
veti az evangeliumi tant, azon evangéliumot, mely megnyi-
totta a föld szinét, visszaadta a nőnemnek méltóságát, szét-
törte a rabszolgák bilincseit, megtanította a föld hatalmasai t 
a hatalommali mérsékelt élésre, az a lat tvalókat tiszteletre és 
engedelmességre. Ellökni a kinyi latkoztatot t vallást annyi, 
mint elvetni a keresztényelmet minden jótéteményeivel , ál-
dásaival, vigasztalásaival együtt , visszavinni az emberiséget 
a lealacsonyodás azon helyzetébe, melyből Üdvözitőnk ki-
ragadta. 

A szabadkőmivesség egyik főelve tökéletes vallási kö-
zönyösség. Szerénte az igazság ugy rejl ik a világosságban, 
mint a sötétségben, pedig Jézus arra tanított, hogy két u rnák 
nem lehet szolgálni. Es azt aka rnák , hogy Péter utódja, k i 
szent Páltól tanul ta , hogy csak egy az Isten, egy a hit, egy 
a keresztség, egykedvűen nézze azon társulat működését. E z 
nem lehet, a pásztor kötelessége juhai t óvni a megmérgezett 
legelőtől, kárhoztatni a hamis tanokat. 

Ha még inkább kívántok meggyőződni e kárhoztatás 
helyes voltáról, gondoljátok meg, hogy a szabadkőmivesség 
érintett rosz elvein kivül erkölcstelen gyakorlatokat is űz. 
Mit je lentenek ugyanis a felveendőktől követelt borzasztó 
esküvések, mit a titokteljes tanok ? Ha igazságot hirdetnek, 
mit kerülik a világosságot ? 

Azt á l l í t ják, hogy a polgáriasodás, a haladás magvait 
vetik el. D e ezt megtette már az evangelium, és hogy azon 
polgáriasodásnak, melynek gyümölcseit szedtük, isteni mag-
vát hintse Üdvözitőnk, homályba nem burkolódzott, hirdette 
maga és apostolai által nyiltan az egész világon. 

Szabad-e, kérdjük, eskü által kötelezni magát arra, mit 
nem ismerünk, és lemondani akaratáról oly tarsulat javára, 
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inely Istent, vallást semmibe sem vesz ? Ész és lelkismeretes-
ség elvetnek ily kötelezettséget. 

Azt mondják, és evvel a gyengék lelkismeretét ipar-
kodnak megnyugtatni, hogy társulatuk oly férfiakkal bir, kik 
nemeslelküség, jótékonyság által tűnnek k i ; nem aka r juk 
tagadni, hogy lehetnek ilyenek, de ezen testvérek, mint őket 
nevezik, elmerülve világi foglalkozásaikba soha sem kisérték 
meg : tanulmányozni a vallás , egyházunk a lkotmányát , a 
pásztorok lelki joghatóságát. Tudják , hogy Romában van az 
e 'yház feje, de tudni nem látszanak, hogy a hivek neki en-
gedelmességgel tartoznak. Azon tannak, melyet Jézus Krisz-
us hirdetett, már csak homályos emlékezetével birnak, azon 
elemi könyv, mely azt tartalmazza, rég kiesett kezeikből. 
Nem levén tudomásuk az egyház kárhoztatásáról, csatlakoz-
t ak ama társulathoz, és annak testvéri asztalánál jól érezvén 
magokat azt hivék, hogy az első keresztények szeretetven-
dégségeihoz hivatalosak. Örömmel csatlakoztak philantropicus 
müveikhez, kivált miután nekik hirdették, hogy e társulat 
kezdet óta „utain a polgáriasodás és haladás magvait hinte-
gette." . . . 

H a még kételkednétek a szabadkömivesség keresztény-
ellenes irányzatairól, forgassátok Ragon könyvét, melynek 
czime : „A régi és ujabb beavatások bölcsészeti és magyarázó 
folyama," mely a nagy Orlens jóváhagyásával bocsáttatott 
közre. Szó van itt a Kadosch-lovagok fokáról, mely csak an-
nak adathatik, ki minden vallási elvről lemondott. „Midőn a 
Kadosch-lovag az esküt letette, lábaihoz feszület tétetik, és 
az elnök mondja : vesd lábaidhoz a babona e képét, és törd 
össze." 

Mi benneteket illet, szeretett megyéseim, eléggé ismer-
jük hitünkhozi ragaszkodástokat, bogy meggyőződjünk arról, 
miszerént a pápának szavai nagyobb hatással vannak reátok 
minta szabadkömivesség szólamaiahaladásról,polgáriasodásról 
és általános erkölcsiségről. Lelkismsretetek elutasítja azon 
esküt, melynek tárgyát és czélját titok fedi. Kárhoztat játok 
a vallási közönyösséget, és lia bár minden vallású emberek 
iránt szeretetteljesek vagytok is, mégis kárhoztatjátok a té-
velyt, melyet azok vallanak. 

Nem végezhetjük be e pásztori körlevelünket anélkül, 
hogy szavunkat kedvelt munkatársainkhoz intézzük, kiket 
Jézus helyezett az egyházban, hogy szóval és imával küzd-
jenek az evangelium és kereszt ellen. Lelki gondjaitokra bizott 
hivek közöl lesznek talán olyanok, kiket serkentenek a titkos 
társulatokbai belépésre. Erősítsétek meg ingadozó akara tukat 
és hirdessétek nekik a pápák Ítéletét a t i tkos társulatok fölött 
és ha a tőletek tanácsot kérők még el nem vesztették egészen 
hitüket, szavaitok nem maradandnak eredmény nélkül. 

Hivatástok teljesítésében leend néha alkalmatok a sza-
badkömivesség rosszalásának kifejezésére. Találkozhatik hí -
veitek közöl olyan, ki talán tagja volt e társulatnak, de ha-
lála előtt kibékült Istennel, és az egyházzal. Ha ilyennek 
végtisztessége alkalmával barátai netalán koporsójára ama 
secta jelvényeit a k a r n á k tenni, figyelmeztessétek családját a 
fájdalmat megillető tekintettel, hogy ezek eltávolitassanak, 
és lia az intelem nem használ, vissza fogtok vonulni a sek-
restyébe. Másnap a halotti misét mondandjátok az elhunytért , 
ki többé nem lehet felelős társai tetteiért. . . 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a florenczi zsinat ki-
jelentése szerént a pápa a hivek legfőbb tanítója, azért az ész 
és sziv teljes odaadásával kell fogadnunk határozatát, jóvá-
hagyni azt, mit jóváhagy, kárhoztatni, mit kárhoztat. Péter 
szól az ő szája által mint a zsinatok mondják Midőn tehát 
hallottátok, hogy a pápa a szabadkőmivességet kárhoztat ja , 
nektek is kárhoztatni kell azt, a pápa szólott, az ügy el van 
döntve. 

Nem fejezhetjük be méltóbban levelünket, mint azon 
szavakkal, melyeket Francziaország püspökei intéztek I X . 
Pius pápához : Te vagy nekünk a szent tannak mestere, az 
egységnek központja, te vagy a népeknek az isteni bölcseség 
által rendelt megvilágositója, te vagy az egyháznak alapja 
és sarkköve, mely ellen a pokol kapui sem diadalmaskodand-
nak. Midőn te szólasz, Péter t hallgatjuk, midőn te rendelke-
zel, Jézus Krisztusnak engedelmeskedünk. 

VEGYESEK. 
— A központi papnövelde magyar egyház-irodalmi is-

kolája sz. Alajos, védszentje ünnepét igen szépen rendezett 
és ügyesei! kezelt academiaval ülte meg. A virágokkal díszí-
tett könyvtári teremben tartott ünnepélyt a sz. mártoni m. 
főapáton kívül több egyházi és világi u rak díszítették jelen-
létükkel, melynek minden részletén honszeretettől hordozott 
egyháziasság ömlött el. 

— A beryi szövetség tanács is visszavetette mint alap-
nélkülit azon 22 ju ra i főtanácsosnak folyamodványát, k ik a 
szerzetestestületek ellen hozott törvény megszüntetését kér-
vényezték. Föok volt, hogy 200,000 f r ank vonatnék el az 
államtól csak a rathauseni apáczák visszaállítása által , 'pedig 
a pénzre nagy szükség van. — Mikép fogathat el ily tanács 
valamely tolvajt vagy rablót ? A börtön valóban neki van 
első rendben készítve ! 

Szerkesztői tudósítás. 

B. . . p . . . y : Némely részlet használtatni fog ; különben rendel-
kezésére áll. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-elöbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

Szerkesz tőség : Magyar-utcza 34. sz. I. emele t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor és társainál . Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 
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Pesten, jnnins 27-én. 51. I. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : Az egyház szerkezete és alkotmánya. — 
Iskolaügy Amerikában. — Nyelvészeti tanulmány. — E g y -
h izi tudósitások. — Vegyesek. 

Az egyház szerkezete és alkotmánya. 
(Vége.) 

LI. A tanitó 'ejgyház rendeltetésének valósága. 
Krisztus urunk mennyei tanítását, melynek 

igazságaért életét adta, nem hagyhatta az esetleg 
szeszélyeire és a változó emberek önkényére, hanem 
inkább e czélra alapitott tanitói hivatala biztos fel-
ügyeletére bizta, mely azt drága kincsül őrizze. 
Ezen hivatalt a) az apostolokra ruházta. Az evange-
liomból tudjuk, hogy Krisztus urunk nyilvános ta -
nításának kezdetén 12 tanítványt választott, kik 
cselekedeteinek és tanításának tanúi lőnek, s kiket 
lassan a személyébe való hitre vezetett, ebben mind-
inkább megerősített, föltámadása után is 40 napig 
váltva társalkodott velők és bővebben fejtegette 
nekik szándokait és határozatait, hogy őket hivatá-
suk betöltésére annál inkább előkészítse, kevéssel 
mennybemenetele előtt, felsőbb küldetésben részesí-
tette őket igy szólván hozzájok : „Minden hatalom 
nekem adatott mennyben és a földön" (ezt az U r 
annak jelentéseül mondá, hogy a neki adott teljes 
hatalomnál fogva küldi apostolait minden nemzetek-
hez, hogy nekik az üdvét hirdessék). Elmenvén tehát 
tanitsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket 
az Atyának és Fiúnak és sz. Léleknek nevében. 
(Máté XXVIII. 19, 20.) Előbb ugyanezen apostolok-
hoz, kiket küldött tanítani és keresztelni a világ 
végezeteig, ekkép szólott Jézus: „Bizony mondom 
nektek, amiket megkötöztök a földön, meg lesznek 
kötve mennyben is, és a miket feloldoztok a földön 
fel lesznek oldva mennyekben is." (Máté XVIII, 18.) 
Azokról, kikhez küldettek az apostolok, mondá Jé-
zus: „Aki titeket megvet, engemet vet meg, aki 
pedig engem megvet, azt veti meg, ki engem kül-
dött." (Lukács X, 16.) Es „ha valaki nem fogad be 

titeket, beszédeiteket sem hallgatja: kimenvén azon 
házból vagy városból, verjétek le a port lábaitokról. 
Bizony mondom nektek, tűrhetőbb sorsa lesz Sodorna 
és Gromorha földének az itélet napján, mint annak 
a városnak." (Máté X, 14, 15.) „A ki (szavaitoknak) 
nem hiszen, elkárhozik. (Márk. XVI, 16.) Továbbá 
szent Pál apostol az Efezusiakhoz irt levelének 4-ik 
fejezetében, hivatkozik mindenek előtt annak szük-
ségességére, hogy a lélek egységé fentartassék a 
béke kötelékével. „ E g y test és egy lélek, amint hi-
vatástoknak egy reményére vagytok hivatva. E g y 
az Ur, egy a hit, egy a keresztség." Azután folyta-
tólag megmutatja, hogy ezen egységnek eredete és 
alapja abban áll, „hogy Krisztus urunk rendelt, 
némelyeket ugyan apostolokúi (kik az evangéliumot 
^iiindenütt hirdessék és gyülekezeteket alakítsanak), 
némelyeket pedig prófétákul (kik a jtfven lolés és 
irás-értelmezés ajándékával birtak) (1. Kor. XII , 
29.) ezek fölléphettek ugyan, de mindenütt csak az 
apostolok hatósága alatt), másokat evange^istákul 
(az cvangeliom hirdetőiül. Ezek alatt különösen a 
diakonok értendők (Ap. es. VI, 1 s köv.), kik az apos-
tolok alatt tanítottak), másokat pedig pásztorokul 
és tanítókul (az előbb nevezettek oly egyházszolgák, 
kik nem voltak lekötve egy községhez ; a pásztorok 
és tanítók alatt pedig ama püspökök vagy papok 
értendők, kik állandó minőségben intézték a község 
lelkeit) a szentek (hivek) teljes kiképzésére, a szol-
gálat munkájára és Krisztus testének épülésére (azaz 
az egyház alapítására, terjesztésére és vezérletére.) 
És meddig fog tartani az egyházi elöljárók ezen ren-
deltetése? „mig nem mindnyájan eljutunk a hitnek 
és az Istenfia ismeretének egységére, tökéletes 
férfi kort érvén Krisztus teljes korának mértéke 
szerint" (13. v.), azaz a világ végezeteig fog tartani. 
Es micsoda hatalma van ezen pásztoroknak és taní-
tóknak szent Pál szerint? Oly nagy, hogy teljesen 
biztosítva vagyunk a tévelyek ellen, ha őket követ-
jük, rájok hallgatunk. „Hogy ne legyünk, mondja, 
többé habozó kisdedek, és ne hajtassunk ide s 
tova a tudomány minden szelétől az emberek gonosz-42 
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sága által, a tévedésbe ejtő álnokság által." (14. v.) 
Azután beszél sz. Pál a benső kötelékről, az egyház 
tagjainak hierarchiai alárendeltségéről; tehát azon 
tárgyról, melylyel többször foglalkodik leveleiben, 
különösen a Korintusiakhoz irt első levelének 12. 
fejezetében, és végre hozzá teszi még: „Ezt mondom 
azért és kérve kérlek az Ur előtt, hogy többé ne 
járjatok ugy mint a pogányok járnak elméjök hiú-
ságában." (17. v.) Most már fölhijjuk az elpártolt 
tesvéreinket ezen két fejezetnek figyelmes átolvasá-
sára, és azután mondják meg mellökre tevén kezü-
ket, hol van azon vallásos társaság és melyik az, 
mely sz. Pál azon eszményét valósitja, melyet előád 
„Krisztus titokteljes testéről, mely az élő Istennek 
anyaszentegyháza, az igazságnak oszlopa és erős-
sége (1. Tim. I l l , 15.) Ha valljon azon egyház-e, 
mely Luther idejében már tizenöt század óta fönn-
állóit, és melynek erős szervezése a legdüliösebb 
megtámadásokkal daczolt, vagy talán azon keresz-
tényeknek rendetlen sokasága, kiket a fönnálló egy-
ház ellen fölizgatni sikerült neki és kiket a tudomány 
minden szelének és az elme hiúságának kitett; mi-
dőn sz. Pál oly élesen kifejezett (1. Kor. XII, 29. 
30.) szavai ellenére mondá nekik : „Ti mindnyájan 
apostolok vagytok, tanitók és értelmezői a sz. Írás-
nak." A mondottakból kiviláglik, hogy" Krisztus 
urunk nem minden embernek adott hatalmat tani-
tani, hanem tanitói hivatalt állított, ugy hogy egy-
házában csak annak van joga tanítani, ki erre fel-
sőbb küldetést nyer. 

b) Az apostolok utódaira. 
Hogy ezen tanitói hivatalnak, melyet alapitott 

az egyházban, fön is kell állania, kitűnik az aposto-
lokhoz intézett következő szavaiból : „Ime én veletek 
vagyok mindennap a világ végezeteig." Mert miután 
az apostolok magok nem élhettek a világ végéig, ezt 
csak törvényes utódaikról érthetjük, kikre természe-
tesen általment a tanitói hivatal is. Az ok is, mely 
miatt alapíttatott a tanitói hivatal létezni az egyház-
ban soha meg nem szűnt. Mert a hit, mely minden 
időben szükséges, mint az apostol mondja : „hallás-
ból származik" (Rom. X, 14.), de mikép fognak hal-
lani tanitók nélkül ? hogyan tanítanak pedig, hacsak 
nem küldetnek amint írva vagyon, „mely ékesek a 
békehirdetők lábai, kik jókat hirdetnek." Ezekkel 
meg van czáfolva azon nézet, mely szerint minden 
embernek szabadtanitania az egyházban, aki a lélektől 
késztetve, vagy a tanításra magát képesnek lenni érzi. 

c) Kiket e czélból a csalhatatlanság ajándoká-
val látott el. 

Az apostolok habár mint Jézus tanitásának és 
cselekedeteinek tanúi, közvetlen vezetése alatt ké-
szültek el a tanitói pályára, mégis a hibának ki vol-
tak téve. Ámde a ker. vallás igazságainak hirdetésé-
ben minden tévely tői védve kellett lenniök, különben 
hivatásuknak nem tettek volna eleget : ennélfogva o / o 
különös isteni segélyre volt szükségök. Ilyen felsőbb 
segélyt hivatali müködésökben igért is nekik az 
Udvözitő: „Ime én veletek vagyok a világ végeze-
teig." Azután „Én is kérem az atyát és más vigasz-
talót ad nektek, hogy örökké veletek maradjon, az 
igazságnak lelkét, kit a világ nem vehet, mert nem 
látja és nem ismeri őt, ti pedig majd megismeritek 
őt, mert nálatok marad és bennetek leszen." (János 
XIV, 16, 17.) „A vigasztaló sz. Lélek, kit az atya 
az én nevemben küld, az titeket megtanit mindenre 
és eszetekbe juttat mindent, a miket nektek mondot-
tam" (26. v.) Mikor pedig eljön amaz, igazság lelke, 
megtanit titeket minden igazságra (János XVI, 12, 
13, 15.) „Venni fogjátok erejét a fölülről rátok jövő 
sz. Léleknek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s az 
egész Júdeában és Szamariában és mind a föld vé-
géig" (Ap. es. I, 8.) Mind e helyek a sz. Lélek ere-
jének biztositását foglalják magokban, mely által a 
Krisztus tanitásának hirdetésénél minden tévelygői 
meg legyenek védve. Ezen igéret később teljesedett, 
mert pünkösd ünnep napján a sz. Lélek valósággal 
rájok szállt. — Végre ezen csalhatatlanságot, mely-
lyel az apostolok birtak, maguknak nyilván tulaj-
donították is. Az első jerusalemi zsinat határozatai-
ról mondják, hogy a sz. Lélek nevében hozták „Tet-
szett a sz. Léleknek és nekünk" (Ap. cs. 15, 20.) 
És sz. Péter apostol igy ír első levelében : „A mit 
hajdan a próféták jövendőitek, azt most azok tanít-
ják, kik az égből küldött sz. Lélek által hirdetik az 
evangeliomot" (I, 12.) Sz. Pál apostol annyira meg 
van győződve tanitásának csalhatatlanságáról, hogy 
a Galatákhoz ekkép ír (I, 8.) „Ha szintén mi vagy 
angyal mennyből hirdetne is nektek valamit azon 
kivül, mit nektek hirdettünk, átok alatt legyen". 

A csalhatatlanság emez ajándokának azután is 
az egyház tanitói hivatalával össze kelle kötve ma-
radnia. Mert nyiltan azt akarta Krisztus urunk, 
hogy tanitása mindenkor és mindenütt és minden-
kitől elfogadtassák, miután azt kivánta, „hogy min-
den ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jus-
son" (I. Tim. II, 4.) Ámde liibázhatlan tanitói hivatal 
nélkül nem lehetünk tökéletes kétkedés nélküli biz-
tosságban arra nézve, mit jelentett ki Üdvözitőnk 
és igy a tulajdonképeni hit sem nem támadhat, sem 
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fel nem állhat; hol az isteni kijelentés mellett nincs 
hibázhatlan tekintély, mely azt csalhatatlanul értel-
mezze, csorbítatlanul megőrizze, s valódi értelme 
iránt minden kételyt kizár, ott lehetnek alanyi ön-
kényes vélemények, önalkotta változékony nézetek, 
de nem erős rendületlen és változhatlan meggyőző-
dés, és igy a kinyilatkoztatás czélja önmagától hiu 
sul meg. Sz. Pál apostol Krisztus iirunk Ígéreteire 
támaszkodva és a sz. Lélektől vezettetve „az egy-
házat az igazság oszlopa- és erősségének nevezi ; az 
egyház pedig mindenkor kezdettől fogva tanításában 
csalhatatlannak tartotta magát ; sz. Ignácz antiochiai 
püspök sz. János apostol tanítványa az egyházat 
romolhatlannak nevezi, Írván: „Ob id Dominus 
in capite accepit ungventum (Rex Ecclesiae ac ca-
put, constitutus) ut spiret Ecclesiae incorruptionem 
ucpöccQOiav (Epist. ad Eplies ro 17.) Bz. Irén lugduui 
püspök mondja : „Predicationem vero Ecclesiae un-
dique constantem et testimonium habentem a Pro-
phetis et Apostolis (quemadmodum) ostendimus — 
— — — quae est in fide nostra, quam perceptam 
ab Ecclesia custodimus, et quae semper a Spiritu 
Dei quasi in vase bono eximium quoddam depositum 
juvenescens et juvenescere faciens ipsum vas in quo 
est. — — — Et in eo disposita est communicatio 
Christi i. e. Spiritus S. et confirmatio fidei nostrae. 
— — — Ubi enim Ecclesia ibi et Spiritus Dei, et 
ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et omnis gratia, Spi-
ritus autem Veritas" (Adv. Haeres. 1. 3. cap. 24. nr. 
1. opp. p. 222.) Sz. Cyprian igy szól: „Aqua Eccle-
siae fidelis et salutaris et sancta, corrumpi et adulte-
tari non potest, sicut et ipsa Ecclesia incorrupta, 
casta et pudica est." (Epist, 73. ad Juba janum n. 8. 
opp. Vol. I. p. 219.) Lactantius a ker. Cicero ekkép 
szól: „Sola igitur Cath. Kcclesia est, quae verum 
cultum retinet. Hie est fons veritatis, hoc domici-
lium fidei, hoc templum Dei ; quo siquis non intra-
verit, et a quo si quis exiverit, a spe vitae ac salutis 
aeternae alienus est." (Inst. div. 2. 4. cap. 30.) 

Az apostoli hitvallásban olvassuk : „Credo in 
sauctam Ecclesiam catholicam," de szent nem lehet, 
lia a szentségnek alapját az igazságot csalhatatlanul 
nem birja (v. ö. Schweiz Theologia fundamentális 
479. lap és köv.) Minden időben oly tekintélylyel 
tanúskodott és hirdette az igazságot, mely Isten lel-
kétől van lelkesittetve és vezettetve, és minden vé-
leményt, mely hit- és erkölcstanaitól eltért, mint 
Krisztus tanaiba ütközőt elitélt és kizárt. — A pá-
pával egyesült és neki alárendelt püspökök összes-
sége egyszerűen tanitó egyháznak neveztetik; és 

épen ez az, melyet az igazság oszlopa és erősségének 
nevez; az ő szája által beszél a Szentlélek, és min-
dent amit tanit, ugy kell elfogadni, oly igazságnak 
tartani, mintha Isten, a Szentlélek maga tanitana. 
Eg és föld elmúlnak, hanem az ő szava oly kevéssé 
múlik el, mint magának Krisztusnak szava. Az egy-
ház csalhatatlansága kiterjed a ker. üdvtanitás egész 
terére (depositum fidei); minthogy Krisztus u runk 
egyházának a csalhatatlanságót azon czélból adta, 
hogy az egész tanitás, melyet nekünk kijelentett, 
minden idők embereivel csalhatatlanul közöltessék. 
A tanitás csalhatatlansága magába zárja az ismeret-
források csalhatatlanságát, honnét az üdv igazságait 
meríteni kell; t. i. a szentírást és a hagyományt, 
miután a kútfőkbe becsúszott tévely az abból levo-
nandó tant is tévessé tenné. Végre az egyház, ha a 
ker. üdvtanitást hibátlanul meg akarja őrizni és hir-
detni, az ezen tan körül fölmerülő tévelyeket és vi-
tákat is csalhatatlanul el kell döntenie és a vele 

« 
ellentételes tévelyeket fölismernie és csalhatatlanul 
kárhoztatnia. Mint a mondottakból kitűnik, az egy-
ház uj tanokat nem állit föl, hanem minden időben 
csak azt tanítja, mit Krisztus Jézus után az aposto-
lok tanítottak. habár a szent és tiszteletre méltó 
igazságokat kifejleszti, néha uj szavakba öltözteti. 
Azért fejleszti, mert a ker. igazság is vetőmag, mely 
a hivek lelkében a növekedő észszel együt t fejlődik ; 
sokszor uj szavakba öltözteti, mert hogy ujkeletű 
tévelyeket megczáfolhasson, bizonyos kor i rányának 
sikeresen ellenálljon vagy szükségeinek megfeleljen, 
u j szavakat el nem kerülhet, ilyen volt p. o. a trans-
substantiatio, ouoovçioa szó stb. 

Iskolaügy Amerikában. 

(Vége) 

Az amerikai iskola-intézményeknek egyik sajátszerű-
sége a tanártestület társadalmi állása. A nagy tiszteletet, 
melylyel az amer ika i az iskolaügy iránt viseltetik, átviszi 
annak képviselőire is. Mig ná lunk a tanitó szolgai hunnyász-
kodással görbed meg a mindenható tisztviselő előtt, az ame-
rikai tanitó mind önmaga, mind polgártársainak szemében 
egyenlő fokon áll az államhivatalnokokkal. Miért is nem r i tka 
eset, hogy a leggazdagabb és legtekintélyesb családokhoz 
ta r toznak a tanártestület tagjai. 

A mi a tani tók fizetését illeti, ugy látszik, az amerikai 
a tanitói hivatalt olyannak tokinti, mely inkább föladatának 
nemessége mint nyereség miatt viselondő. Még sok államban 
ma sem rug a tan í tónak havidija 30 dollárra. A helyett azon-
ban a tanári állomás, nagy tekintélyénél fogva, a j tó gyanánt 
szolgál, melyen á t a legjövedelmezőbb ál lamhivatalokra ju t -
hatni. 

Azon tény, hogy az állam az Egyesült-ál lamok ban divó 
51* 



—m 404 . 

keresztény vallásfelekezetek közül egyiket sem ruházza föl 
az állam-vallás jellegével, természetesen következménynyel 
bir az iskolákra is. Habár az iskola nem vallásfelekezeti, tá-
vol van azonban attól, hogy vallásnélküli is legyen, minda-
mellett az egyes tanulók vallási eonfessioját sem érinti. A 
reggeli ajtatosságnál, például, mely a tani tás t megelőzi, az 
iskolafelügyelö egy fejezetet olvas föl a szentírásból. De an-
n a k tar talmáról bármily megjegyzéseket v a g y fölvilágosi-
tásokat tenni szigorúan meg van neki tiltva ; a fe jezeteknek 
megválasztása is teljesen a véletlenre hagya t ik ; befejezésül 
a „Miatyánk-" mondatik el. Miből látszik, hogy az amer ika i 
a felekezetnélküli iskoláról egészen más fogalommal bir, mint 
minőt a haladó kőmivesség akarna föleröszakolni az iskolára . 
Az amerikai csak azért kiván felekezetnélküli iskolát, hogy 
az iskola jótéteményeiben, áldásaiban minden confessio egya-
rán t részesülhessen. Máshol azonban az siirgettetik, hogy az 
egyházzal együt t minden religio kiküszöböltessék az iskolá-
ból. Ha valamely vallási, felekezeti testület azt véli, hogy ö 
képes oly iskolát alapítani, mely az ö hitrokonai vallási né-
zeteinek jobban megfelel, ezt minden akadá ly nélkül teheti. 
I ly iskolák egyedül abban különböznek a common scools-októl 
hogy sem az ál lam sem a község részéről semmi segélyt sem 
kapnak . L á t h a t j u k , mennyi t kell még a mi überali-musúrik-
nak az amerikaiaktól tanulnia ! 

Ezt hal lva talán többen lehetnek azon nézetben, hogy 
az igy szervezett iskolák nehezen ál lhat ják k i a versenyt, pél-
dául a porosz vagy szász mintaiskolákkal . Bizonyos tekintet-
ben igazuk is lehet. Mert mindenesetre a r i tkaságok közé ta r 
tozik, hogy az ily amerikai tanuló képes vo lna Demosthenes, 
szónoki szépségeit fejtegetni, vagy Euripides 18 t ragoediájá t 
sebesen leolvasni vagy egykét szó fölött hosszú ehriát előter 
jeszteni a vizsgáló bizot tmánynak. Másrészről azonban oly 
jár tasságnak voltunk tanúi , mely elől hátrálniok kell nem-
csak a legtöbb primanusoknak, hanem sokaknak gymnasi-
umaink nagytudományu tanárai közül is. Egykor meglátot, 
ga t tuk a new-yorki ál lamban a common scools-oknnk legalsó 
osztályát. A többnyire 8 — l ü éves tanonezok éppen fejszá-
molással foglalkoztak, és sokszor néhány másodpercz alat-
oly föladványokat oldottak meg, melyek Dase-hoz sem lettek 
volna méltat lanok. Meglehet, hogy némelyek az ily föladvá-
nyokat szellemi kötél táncznak tar t ják , de annyi bizonyos 
hogy ál talok a gyermekek korán hozzá szoknak minden szép 
szó vagy nehézkes szólam által el nein némit ta tni magoka t 
hanem bátran szembeszállani a nehézségekkel , melyek az 
életben fölmerülnek. 

A fejszámolás u tán következett a fö ld ra j z . Természetes, 
hogy az Egyesül t-Államok képezték a tér t , melyron a tanon-
ezok legotthonosabbak v o l t a k ; a vendégek kedveért azonban 
föladatott nek ik , hogy Németországgal is foglalkozzanak. A 
kisérlet egy kissé veszedelmesnek látszott e lő t tünk , mert 
valljon iskoláink melyik növendékéről me rnénk jótállani, hogy 
Amerikáról egy óra hosszant tudjon beszélni, vagy képes 
volna meghatározni az északi szélesség foká t , mely alat t 
New-York fekszik, vagyr letudná irni az Alleghany-hegység 
geologiai természetét, s tb. Azonban az i f j ú yankeek vá rako-
zásunkat meghaladták feleleteikkel. Az egyik a táblára ra j -
zolta Németország határai t , a másik kijelel te a különféle vo-
nalokat, a harmadik belerajzolta a R a j n á t , Dunát. E lba és 

Neser folyókat söt a Majna vonalt is. a negyedik kijelelte a 
harminezhárom szövetségi fejedelemséget a fővárosokkal 
együtt. Egyébi rán t a mily kévéssé j u t eszébe az amerikai 
tanítónak arról kérdezni tanítványát, mily esztendőben volt 
a leuktrai vagy mantineai csata, ép oly kevéssé találkozik 
10 éves amerikai, ki tüzetesen nem ismerné a lexingtoni, 
bunkersliilli csatát és minden részleteit az amerikai szabad-

r 

sághareznak. Es ezért igaza volt Toquevi l le -nek, midőn 
mondá, hogy talán sehol sincs oly kevés tudós, mint Ameri-
kában, de egyszersmind sehol oly kevés ostoba is. A többi 
közt a tanitó köteles minden héten egyszer az Egyesül t -Ál la-
mok alkotmányát is fölolvasni. 

E szerént az amerikai összes iskolai képzés a r r a i rányul , 
hogy a tanonezok a társadalomnak gyakorlat i , hasznos, ügyes 
tagjaivá neveltessenek, és szeretetre buzdittassanak a haza és 
rend iránt. Az igy képze t t fiatal embernek azután van joga 
részt venni mindazon fontos kérdésekben , melyek hazá já t 
illetik, és még az elnöki Bzék sem elérhetlen czél az amer ikai 
polgár vágya i ra nézve, legyen bár fia egy favágónak vagy 
tőzsérnek. 

Sok megszívlelni való van e leírásban : bennünket pedig 
különösen érdekel, hogy a felekezetlen iskolák mellett is ala-
pi thatnak a vallásfelekezetek saját iskolákat, m e l y e k nyil-
vánosságra, értékre nézve semmit sem ^különböznek az álla-
miak- v a g y községiektől. Hozat tassanak tehát bár be miná-
lunk is a közös iskolák : do hagyat tassanak meg, melyeket 
eddig alapí tot tunk és a lapi tandunk, nincs mitől ta r tani , csak 
a versenyt kiálló szervezetről és tanerőkről is t ud junk vagy 
a k a r j u n k gondoskodni. 1 k . 

Nyelvészeti tanulmány. 
— Wiseman után . — 

II. 

(Vége) 

Végre megjegyzem, hogy a nyelvek történetében oly 
ta lányok fordulnak elő, melyek a természet t i tkába vágnak 
s nehézségre hasonlók az erkölcsi t i t kokhoz ; mert — kérd-
jük — miként van az, hogy a nyelvek, melyek a régi korban 
annyira szaporodtak semmiféle változáson nem mentek á t ; 
vagy inkább hogyan oszoltak az első nyelvcsaládok annyi 
dialectusra, melyek egymástól lényegileg függetlenek, holott 
az emberiség századok múlva sem birt mást alkotni, mint 
dialectusokat, ta r tományi nyelveket, vagy puszta származé-
kokat, a további productiv erőnek csaknem egész hiányával V 
Mert a szétszói'atás u t án kevés idővel történt, hogy a sanskrit , 
görög és latin szétváltak egymástól s fölvették u. n. jellegi 
a l ak joka t : és hogy a szemitai család hasonlókép elszakadt a 
közös eredettől. De ép igy kérdezhet jük azt is, mikén t van 
az, hogy a tölgy csak gyökereitől kevés távolban haj t erős, 
óriási ágakat , melyek mindenike külön fának is megjárná , 
b í rhatna ágcsaládokkal s lombkoronával, mig fenn a magasban 
csak kis galylyakat nemz, melyeken a nemző erő alig vehető 
észre ? Valóban van egy tenyésztő erő az emberekben is, ugy, 
mint a fákban, egy benső hatalmas erő, mely szüntelen föl-
tűnni, legnagyobb ha tá lyá t a legegyszerűbb alkotásokban, a 
legtisztább erényekben s a legegészségesebb morálban kimu-
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tatni igyekszik. Mig ezen elemek oly ta la j t képeznek, hol 
valamely nép mélyen meggyökerezett , addig erői csaknem 
korlát lanok, de mihelyt e ta laj változik, satnyul, a nép is 
hanyatlani kezd. Hozzánk képest kétségkívül óriási életereje 
volt az emberi szellemnek akkor, midőn a homéri dalok oly 
csapongó rapszódiáju költészetet a l ko t t ak ; midőn a nomádfők 
mint Ábrahám, nemzettől nemzethez vándoroltak egyesülen-
dők azok királyaival, midőn a nép oly emlékeket bír t képzelni 
és alkotni, mint az egyptomi gúlák. 

Ks ha ezt mondha t juk egyes nemzetekről, mi t mond-
junk az egész emberi nemről, midőn életereje ős-szülöinek 
csekély számában volt öszpontositva ? Midőn Noe fiai, kiket 
csak néhány nemzedék választott el az édeni emlékektől s 
tanulságoktól, egészen b i r ták azt a bölcseséget, melyet e pá-
t r i á rkák hosszú élőtökön át gyűj tö t tek , akkor m é g sokkal 
haj landóbbak voltak mindazon benyomások elfogadására, mi-
ke t egy i f jú vi lágnak elő kellett idéznie ! — Az emberinem, 
mely szintén egészen i f jú volt, küzdvén egyrészről az utolsó 
baleset dúlásai ellen, másrészről az új já teremtő élet fölöslege 
ellen, kétségkívül határnélküli gondolat- és tettről fogalmazó 
gyorsaságot s véghezvivő hatalmat érzett magában, mely 
megfelelt az általános krizis nagyszerűségének s melynek 
pá r j á t az utóbbi nemzedékek soha sem bir ták fölmutatni. 
Es a rány lag azon szellemi erőhöz, mely annyi benyomásnak 
volt kitéve, oly korlát lan érzelmektől hevült s oly erélyesen 
jellemzé tevékenységét, az első nyelvnek is erősebb kinyo-
mattál . merészebb és állandóbb jelleggel kellett birnia, mint 
későbbi időkben, midőn e hatalmas tevékenység rugói meg-
gyöngültek, vagy egészen eltörtek. Szeréntem azonban nem 
kell az t hinnünk, mintha az isteni gondviselésnek — midőn 
a beszéd szent a jándokát a különféle emberi családok közt 
osztá ki — nem lett volna semmi más czélja, mint az emberi-
nem anyagi szétszórása, vagy a nyelv különféle a lakjainak 
létrehozása; bizonyosan egy magasztosb, fontosabb czélból 
tör tént ez igy, mely is a szellemi tehetségeknek a népek közti 
fölrészelése. Mert valóban a nyelv azon hatalom, mely testet 
ad a gondolatnak, azt úgyszólván megtestesí t i ; és csakúgy 
képzelhe t jük lelkünket test nélkül, mint a gondolatot, külső 
kifejező alak nélkül. Következéskép szellemi erőnk fogalmazó 
szerveinek kellett idomitaniok s változtatniok eme részleges 
jel legeket, ugy, hogy valamely nomzet szellemének szükség-
kép ősszevágónak kell lenni a nyelvvel, melyet beszél. 

A szemitai család, megfosztva levén a nyelvtani ré-
szektől és alakoktól, melyek a dolgok viszonyainak kifejezé-
sére szükségesek, mondatok hajli thatlansága által korlátol-
ta tván , nem volt képes a szellemet elvont s nehezebb érte-
ményü eszmékre vezetni ; innét van, hogy dialectusaik mindig 
csak egyszerű történelmi elbeszélésekre használ tat tak s a leg-
kereset tebb költészetre, mig az eredeti bölcsész iskola nem 
f'ejlödöttt s legmélyebb szerzeményeikben sincs metaphysikai 
gondolat-jelenség. Szintén ez az oka. hogy a legfönségesebb 
vallási kinyilatkoztatások, a látnokok legünnepélyesebb pré-
dikálásai, az erény legbölcsebb tanai a zsidóban csak a külső 
természetből vett képekbe vaunak öltöztetve és ez oknál fogva 
követ te a Korán szerzője is ugyané módot. De az ind-europai 
család nyelvei csodás bőségüek, a dolgok kül- és belviszonyait 
kifejezni alkalmasak, mert nevei haj l i thatók, v a n n a k föltéte-
lező és független igeidői, különféle részeket alkotni : és föl-

venni hajlandó, de főleg pedig mert csak nem számtalan 
u j szót t e remt ; ehez járul még mondatainak változékony, 
t ekergő s forgékony könnyűsége s azon átvivő hatály, mely 
a szavak erejét anyagi helyettcsitésböl teljesen tiszta értelmi 
je lentvényüvé teszi. Innét van aztán, hogy mig a lángész itt 
eszközt talál legmagasb röptű képzelmeinek megvalósítására 
addig a bölcsész is nem kevésbbé hatalmas eszközre bukkant . 

S valljon nem látnak-e olvasóink mindebben egy még 
nemesebb te rveknek való alárendeltséget, midőn az ily elmél-
kedések által sej t ik meg az Istenségtől a vallási kinyilatkoz-
tatásokban követe t t rendet ? Valóban mindaddig, mig ezen 
kinyilatkoztatások inkább csak fentar tat tak, mint terjesztet-
tek , mig ezen igazságok lényegesen az ember történelmére s 
Isten iránti legegyszerűbb kötelmeire vona tkoz tak ; mig a 
törvények inkább a külső megtar tás parancsaiban, mint benső 
szabályokban állottak, mig az emberek vezetése inkább a 
látnokok t i tokszerü működésére vala bizva, mint egy válto-
zatlan törvény szilárd szabályának alávetve — mindaddig az 
egész vallási rendszer azon embercsalád kezeibe volt letéve, 
melynek értelmi jel lege és nyelve csodálatosan idomíttatott 
a r r a nézve, hogy állandóan ragaszkodhassék a régi hagyomá-
nyokhoz, hogy leirhassa mindazt, mi az emberen kivül esett 
s hogy a leghatályosabban engedje át magát a látnoki külde-
tés ünnepélyes hivatalának. 

De mihelyt lényegesebb változás állott be a kinyilat-
kozta tás alapjaiban s azon tehetségekben, melyekre szorítko-
zik, azonnal egy megfelelő átvi telnek lett he lye épen azon 
családban, melyre annak kezelése és vezetése bízatott . A val-
lás, mely most egész világon minden ember számára meg van 
állapítva, akkor vál tozékonyabb szint igényelt, hogy megfe-
leljen a szükségleteknek s eleget tegyen minden család, min-
den ország é3 század törekvéseinek ; tehát oly kezekre ju to t t , 
k ik könnyebben föl tudták fedezni s világosságba helyezni 
kimerithetlen szépségeit ; melyek fürkészték annak a másne-
mű igazságok- s az isteni bőkezűség egyéb rendszeréveli vi-
szonyait és soha nem szűntek meg ez által u j meggyőződési 
indokokat, u j dicsőitési t á r g y a k a t létrehozni. Ez okból az 
isteni gondviselés, noha a vallás lényegét egygyé és változat-
lanná tevé, mindazonáltal saját ismérveit bizonyos nemben 
az emberi eröködések szüntelen forgó kerekéhez kötötte s 
legsürgősebb óhaja ik többi mozgonyai közé vegyitette azon 
czélból, hogy minden lépés, mely a józan tanulmányok s sze-
rény fürkészetek érdekében té tet ik , u j haladásra ösztönözze 
azokat s oly változatos helyzeteket adjon azoknak , melyek 
lá t tá ra az elmélkedő lelkek mindig növekvő álmélkodással 
ál lapodhassanak meg. És, mennyire teljesedtek be őzen gond-
viselésszerű te rvek a néprajzi tudományban ? ugy hiszem 
eléggé belátta a figyelmes olvasó.*"! 

Répdsy János. 

*) Az olvasó észre fogta venni,hogy a személyes névmások a néprajz-
róktól használt legfontosb elemek a nyelvrokonságok moghatározására ; 
is ez értekezésben megmutattam, mily érdekes következtetéseket tön Lop-
sius azon hasonlóságból, moly az egyptomi és zsidó névmások közt léte-
zik. Prichard tudor ugyan összehasonlított néhány zsidó és ind-europai 
névmást -- minő pl. a t t a és tu ; azonban éu azt hiszem mégis, hogy ezen 
és más névmások részletesb elomzéso kiolégitöbb eredményekre vezotend. 

Midőn azt lá t juk , hogy bizonyos classisban egy része minden szó-
nak ugyanazonos, mig a többi rész változik, biztosan következtettük, 
bogy az csak származék! jelleg, mely a szó részletes meghatározásának 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
L O N D O N , jun. Mult hó utolsó napja iban itt, a szent 

Jánosról ezirnzett te rmekben nagy meet ing tartatott azon 
növelde j avá ra , mely két év előtt oly ezélból alakit tatott , 
hogy itt k i tküldérek képeztessenek a pogányok megtéríté-
sére. Elnököl t a westminsteri érsek, és kivüle 8 kath. angol-
honi püspök emelte a roppant gyülekezet fényét. Manning 
megnyitván a meetinget imigy szólott: Mylordok, és Ura im ! 
Kötelességem mindenek előtt ezen meetingnek különszerü 
jellegét, és czélját kifej teni . Szerencsém van nyilváníthatni, 
hogy e gyülekezet nem egyedül a westminsteri megyének, 
hanem Angolhon összes katholikusainak meetingje, mer t mi 
itt I X . Pius pápánk áldásával, és az angolhoni kath. hierar-
chia tekintélye alatt gyülekeztünk össze. E z t nem egyedül 
azért mondom, mivel Anglia kath. püspökei önök által ismert 
levelekben a legerőteljesebben és rokonszenvvel nyi la tkoztak 
azon intézet mellett, melynek javára a k a r u n k tanácskozni, 
hanem azért, mert Anglia 12 kath. püspöke között 8 által 
környeztetem, a többi 4 pedig, kik személyesen megjelenni 

tanulmányozásában bátran mellőztethetik, valamint akkor is, midőn azt 
más nyelvekével ve t jük össze. I g y a sanskritban az első szem. n é v m á s : 
aham, a második tuam ; honnét Bopp az am szótagot okszerűen csak szár-
mazéknak tekint i s a lényeget ah és tu-ra fektet i , mint melyek közöl az 
első az énemet ih-nek (ego), a másik pedig a la t in tu -nak ("perzsa to, v. 
tu, ném. du) felel meg. 

Szeréntem a szemitai névmások hasonszerkezetüek, mit csak akkor 
lá tunk be, ha egykét — némely dialectusokban már elavult, de másokban 
ínég divó — alakot összevetünk. Igy a két szám minden személyében 
közösnek ta lá l tuk e szótagot jj^ (an v. en), melynek kimondása a diale-
ctusokkal változik, de mindig két betűből, aleph és nnn-ból áll. Az egyes 
első szem. névmás a zsidóban an-ochi. röv. an-i ; a chaldeiben an-a ; a 
szyrben en-o ; az arabsban en-a. Többesben : zsidó an-achnu ; chald. és 
szamariai an-an ! szyr chnan ; a rabs n-achna. — A második személy (rö-
vidség okáért mellőzve, a nőnemet, mely úgyis a hinni, szabályait követi) 
a zsidóban a t t a (egyes) és at ten (többes). De az első t-bon, mely csak zsi-
dós megkettőzés, egy elnyelt n rej l ik, ugy, hogy nyelvtanászok ál ta lános 
bevallása szerént amaz alakok an-ta és an-tem helyet t használ tatnak. Ez t 
kétségtelenné teszik a többi dialectusok, » chald an - t ós an-tuu, a szyr 
au- tan- tun, az a rab en-ta és eutom. A harmadik személyben a zsidó és 
arab elvesztették az alkrészt, vagy inkább egy más névmást v j t t e k föl ; 
de megtar tá azt a szyr többese és a chald mindkét száma. Így a chald 
egyes in-e, több himn. in-un, nőn.in-e (i) n. E szóban az alaphet az n meg-
kettőzése következtében a j pótolja ; a szyr egyese en-un, több. hímnemben 
en-e (i) n. 

ü g y látszik ezen elemzésből, hogy az - ^ szótag egyszerűen szár-
mazéki rész, mely egy névmásban sem képez lényeges elemet, de mely 
mindenik személylyel közös ; következéskép el lehet és kell azoktól vá-
lasztani előbb s csak azután j u t h a t n i lényeges elemökre : m'ertaz előfordul 
minden névmásban, akárminő legyen is a szám, személy vagy nem, még 
pedig liangosabb kiejtéssel, mint a sanskrit am. 

Ha e szabályt az egyes első személyre a lka lmazzuk, mindjárt meg-
talál juk az mi a zsidóban lényeg, mert a töhbi dialectusokban is csak rö-
vidített a lak ja , azt ochi fordul elő, mely nagyon hasonlít a sanskrit ah-am-
hoz vagy a német ich-hez. Sőt még rövidített a l a k j a is (i [an-i]) eléggé 
hasonlít az ónémet ih-hez. 

Ha a többesszámra térünk, ugy látszik, hogy a zsidó névmás gyök-
része az achnu, melynek első része az egyessz. c vagy n-jától származik, 
i t t t isztán csak torokhanguvá változva. Ha igy, akkor a névmásrész, mely 
határozottan a többesszámot muta t j a , uu leend s föl talál juk a többi dia-
lectusokban és a fokozatokat a legtömöttebb alaktól a legrövidebbig ; arab: 

akadályoztat tak, lelkileg, szellemben köztünk vannak . Azt 
hiszem t ehá t , hogy szabatosan szólok , midőn kijelentem, 
hogy a ka th . hierarchia egyértelmű gyülekezetünk tá rgyára 
nézve. 

r 

E s valljon mily ezélból vagyunk i t t ? hogy hitet küld-
jünk a bálványimádóknak. Mint katholikusok kötelezve va-
gyunk ar ra , hogy részt vegyünk az egyház hitterjesztői mü-
vében, mint a bri t t birodalom tagja i rendelkezésünkre álla-
nak a közlekedés anyagi eszközei, az összeköttetés, a véde-
lem ; minden képesit bennünket más nemzeteknél könnyeb-
ben terjeszteni a hi tet . Az angol kath. egyház eddig egy 
intézettel, növeldével sem bir, melyben küldérek képeztet-
nének. íme tehát ez czélja gyülekezetünknek. 

Az t mondandják nekünk, nem fogják-e önök Angliát , 
az emberektől és anyagi eszköszöktől megfosztani, melyre 
önöknek is szükségök van, és midőn másokat gazdagí tanak, 
nem fognak-eöeök elszegényedni? Azt felelem ezen ellenve-
tésre, miszerént meggyőződésem, hogy ha forrásainknak vég -
hetetlen mérvbeni megsokasitására a leghelyesebb u ta t meg-
találni a k a r j u k , mindenekelőtt szükséges, hogy a szeretet 
kiterjedéseinek ha tá r t ne szabjunk. Az irás azt tani t ja , hogy 
némelyek adás által meggazdagadnak, míg mások, k ik soha 
semmit sem adnak, elszegényednek. Hiszem, miszerént ez 
egészen illik a jelen esetre. 

B i r juk azon ígére te t : adjatok, és adatni fog nektek. 
A d j u n k tehát anélkül, hogy számítsunk, vagy gondolkodjunk 
az elszegényedésről, Abba helyezvén reményünket , k i min-
den j a v a k osztogatója, és ki mindazt nyuj tandja nekünk , 
mire szükségünk van, ha az eddig nyuj to t takkal jól é l tünk . 

I I a a szóban forgó intézet keletkezését tekintem, az 
igazság késztet a n n a k k imondásá ra , hogy e tekintetben 
minden érdem a mellettem ülö nagyontisztelendö Vaughan 
Herber t urat illeti. Ö nem elégedett meg avval, hogy a mult 
és jelen század több philantropjai példájára szép terveket 
készi tet t — papiron : hanem bejárta Amerikát északtól délig 
szedvén alamizsnát. Erélyének, k i ta r tásának köszönjük a 
mill-hill-i növelde létrejöttét, melyben már most 3 t aná r veze-

(n) ach-na ; szyr : ch-nan ; chald : (an) au. Ezekből ki tetszik, hogy a 
többessz. első személyét jellemző formák : nu, na, vagy n, meglepő össze-
illés a sanskri t és görög kettős számával : non és »ou és a többessz. la-
tinnal : nos. 

Még feltűnőbb a hasonlóság a második személybon, mert elvevén a 
származéki szótagot a zsidó és arab névmás ta marad, a chald ós szyr meg 
t, mi eléggé összevág a sanskr i t tu-am-mal, a perzsa és latin tu-val a né-
met duval . A többes az ogyestől szabályszerűen képeztetik. — Midőn a 
szyro-ehald névmás harmadik személyét elemeztem, csak az t akar tam 
megmutatni , hogy az a lkrész az egész névmási rendszerben előfordul ; de 
lia a zsidó arab és szyr egyssz. a lakjai t vizsgál juk, a hasonlóság ezen sze-
mélyii névmások közt is meglepő leend. A zsidó egyes hímneme e sze-
mélyben : hu, az arabsé : hua, a szyré : ha, melyek ha hasonlí thatók a per-
zsa o-hoz, a gall evo-hoz, a latin hic, hu jus , hi- és az angol he-hez. A nő-
nemben mindenütt hi ; épen igy a gall nőn. harm, személye is : hi. A töb-
bes hem (nőnemben hen) vagy a szyr en-nn talán szintén hasonlí tható vol-
na a gal l hwynt-hez. 

Gondolom, hogy az eljárás, melyet követtem s a hasonlóságok, 
melyeket az előtüntetett, elég figyelemreméltók. Ha pedig igy, akkor ez is 
egyiko a két nagycsalád amazérdekes és u j érintkezési pont ja inak, melyek 
a nyelvtani elemzésen és a nyelv főelemein alapulnak. Méltó lenne több 
ku ta t á s t is tenni, mert valószínűleg szintén ily eredményekre ju tnánk , 
azonban legyen elég most ennyi. 
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tóse mellett 12 növendéket gyűjtött , k ik készülnek a hitetlen 
népeknek az evangelium szövétnekét megvinni." 

Manning érsek ezek után ú j r a azon ellenvetésre tér, 
miszerént az angolhoni katholikus anyaszentegyház szenved 
veszteségét, lia embereit és jövedelmeit, már most külmissiokra 
fordí t ja . 

„Meg vagyok tökéletesen győződve , úgymond arról, 
mennél inkább leendnek áthatva Angolhon egyházi és világi 
rendű katholikusai a lelkek szeretetétől, a vagy 6—7 millió 
még a pogányság setétségében fekvő lelkek szeretetétől, men-
nél inkább iparkodandnak segíteni a szerencsétlen teremt-
ményeket , k ik a távolban vannak veszendőben, annál ke-
vésbbé fognak megfeledkezni arról, hogy a közelben segélyre 
szorulóknak nyúj t sák szeretetteljes kezeiket. Vall jon micsoda 
az, ami annyira emelte a franczia papság szellemét, tet te az 
Isten szolgálatában annyira tevékeny testületté, hogy minta-
kép gyanánt szolgál ? Nem-e mindenekelőtt e testület tagjai-
nak azon tudata, hogy mialatt ők otthon, kathol ikus ország-
ban munkálkodnak, véreik, testvéreik, tanulótársaik mint 
vér tanuk halnak el a pogányok között ? Igen, ez az, mi oly 
hatalmasan éleszti a szeretet lángját közöttük, és a franczia 
kath hivek kebleiben, ez az mi folyton növeli nagyle lkű ero-
jöket . Es én azért nem kételkedem azon, hogy ha egy napon 
azon hír t veendjük, miszerént a mill-hill-i növelde egy tagja 
a vér tanúság koronáját nyerte el, örömtől áradozandunk, de 
jnegis fogunk zavarodni a fölött, hogy oly keveset te t tünk 
azon ügy érdekében, melyben ő áldozatra volt kész a halálig. 
(Hosszas tapsok.) Igen, én biztos vagyok abban, hogy ha e 
nap eljövend, a világosság és erö, a nagylelkűség és szeretet 
nagy bősége fog leszállani Anglia papjaira és katholikus 
híveire ." 

A megnyitó beszéd után Vaughan Herber t olvasta a 
je lentést az általa kezdeményezett mű állapotáról a jelenben. 
Elmondta , hogy7 a gondolat, ily intézetet Angliában alapítani 
már Wiseman bibornokkal közöltetett egy, Romában a szent-
ség hirében elhunyt áldozár által, s hogy midőn tervét 1861-
ben előadó közölte a bibornokkal, ez örömmel helyeseltetett. 
Áj ta tos társulatok imáiba a jánl ta tván a t e rv , hogy Isten 
áldása termékenyítse, ké t évvel később a pápa, és az összes 
angliai kath. főpapok helybenhagyását megnyer te . Er re 
megindult V. Amer ika déli köztársaságaiba, Brasiliába, Cali-
forniába, és hála az ég áldásainak, most már 12 bursa alapít-
ta tha to t t apostoli hi tküldérek kiképezésére. Visszatérvén 
Európába , haladék nélkül az intézet megnyitásához fogtak 
De bővebb segélyre van szükség, hogy 1-ör nagyobb szám-
mal vétethessenek föl növendékek; 2-or hogy állandó bursák 
alapí t ta thassanak, 3-or hogy a szükségekhez arányos épület 
emeltethessék. E czélra alapíttatott sz. József védelme alatt 
a szent sziv társulata . Adományok intéztethetnek a társulat 
t i tkárához, és a Mill-Hill-növelde főnökéhez : Vaughan Her-
berthez Londonban. 

A jelentés u tán a northamptoni püspök következő reso-
lutiot ajánlott a meeting figyelmébe: „ A meeting szerencsés-
nek érezi magát rokonszenvet jelenthetni ki a nemes mü 
i rányában, mely a hitetlenek megtéritését tűzte k i czélul, és 
elismeri mindannyiak kötelezettségét, az üdv ismeretét a 
pogányok közt lehetőleg te r jesz ten i / ' 

A püspök indítványát Weld Károly támogatván az 

egyhangúlag elfogadtatott. „Vaughan H., mondá, pénzt ké r , 
meg kell adnunk, mert szüksége van küldérek képezésére, 
nem olyan kü ldéreke t értek, minőket a protestáns Anglia 
küld . . . . kik meggazdagodnak a szegények között, hanem 
olyanokat , k ik lemondanak mindenről, kik a haláltál sem 
i r tóznak, ha lelkek megmentéséről van szó." A második re-
solutiot lord Herries inditványozta, kimondatni óhaj tván, 
hogy : „a mill-hilli növende megalapításában mi a gondvise-
lés ál tal kijelelt eszközt szemléljük kötelmünk, tar tózásunk 
lerovására a hitetlen népek megtérítése körül ." Sir Maccenna 
József pártolta az indítványt kiemelvén a többek között, 
hogy ezen növelde kitűnően polgárosító, civilisatori jelentő-
séggel bír, miután oly férfiak képzésére hivatott , kik a val-
lás által eszközlendö egyedül igaz polgárosodásnak terjesz-
tésére készülnek. Ezen resolutio is egyhangúlag határo-
za t tá lön. 

Az utolsó indí tványt a cliffordi főpap tette, mely imígy 
szól : „mielőtt elválnánk, a meeting szükségét érzi annak, 
hogy a franczia papság apostoli szelleme fölötti csodálat ér-
zelmének adjon kifejezést, de a reménynek is, hogy az An-
gliában megkezdet t mű a Magasbelinek áldásával az üdv 
hasonló gyümölcseit meghozandja. 

Indí tványát ékesszólóan védelmezte a missioi müveiről 
hires Marshall. A cliffordi püspök által tett indítvány, úgy-
mond, két külön záradékot foglal magában. Az első ténynek 
a második egy reménységnek n y ú j t j a kifejezéseit . Ami a 
tényt illeti, nem hiszem, hogy volna gyülekezetünkben, k i 
arról kételkednék. Csekély kivétellel a f ranczia küldérek az 
összes missiokban a többséget képezik . Nem a k a r j u k az alat t 
spanyol és más nemzetbeli küldérektöl elismorésünket meg-
vonni, de Erancziahon gyermekei mindannyiakat felülmúl-
ták . Ezen tétel bovitatására M. 'ur rövid szemlét tar tot t 
majd az összes míssiok állapota fölött. Ami a kifejezett re-
ményt illeti, hiszi, hogy a remény hiu, meddő nem leend, 
hanem belőle kivánatok, ezekből határozatok, és végre tények 
születendnok. Önök, folytatja, most már ismerik reményünk 
tá rgyá t , és az intézetet s müvet, melyre közreműködésünket 
kér ik . Azt mondhatná valaki, mi már napunk alkonyát 
é r jük , nem késö-e tehát ily műhöz most fogni ? Azt felelem : 
ideje ugyan, de nem késő még ; siessünk, mert sok a teendő. 
Nem kell kezdenünk , mert a mü m á r létezik, csak növeszteni 
terjeszteni kell. Növekedni , ter jedni fog Isten áldásával, és 
pedig roppant a rányokban. E s e helyen közölnöm kell önök-
kel, miszerént az alapitónak V a u g h a n Herber t u rnák szán-
déka, minden vállalataiban a franczia hitterjesztő társulattal 
szoros szövetségben működni, ennek érdekei t is minden le-
hető módon támogatni . 0 azt gondolja, és önök egyetértend-
nek, hogy nagy jelentőségű dolog, miszerént e pontban szán-
dékai nyi lvánvalók legyenek. Azt jegyzé meg ugyanis , hogy-
ha Francziaország Angliával kereskedelmi szerződést kötött 
oly szerződést, melyet megbánni senkinek sincs oka, néni 
lenne-e szintén fölötte kívánatos, hogy a katholikus F r a n -
cziaország az angol katholikusokkal lelki szerződést kössön 
a pogányok megtérítésére. (Hosszas tapsok.) Oh, ha e kívá-
nat teljesülend, mi részben tőlünk függ, moly nagy diadalo-
k a t Ígérhetne magának a kath. egyház, és mily lá tvány nyúj -
t a tnék nekünk, midőn Franczia- és Angolországot szövetség-
ben szemlélnénk a pogány világ meghódí tására . 
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Most. a reverleyi püspök indítványozott köszönetet a 
westminsteri érseknek a tanáeskozmányok bölcs vezetéseért, 
az érsek pedig hálát mondott a gyülekezetnek avval végez-
vén, hogy a kérdésben levő mü felvirágzása legnagyobb vi-
gasza leend élte utolsó napjaiban. Evvel véget ért a meeting, 
amely esti hét órától féltizenegyig tar tot t . 

P á l y á z a t 
A Lackenbacher-féle alapitványi jutalomdijra . 

Lackenbacher Salamon, Henr ik , Bernát és J a k a b test-
vérek a bibliai tudomány tanulmányozásának előmozdítása 
végett rom. ka th . hi t tudományi tanulók részére 15—20 bib-
liai vers héberből a rabra leendő legjobb fordításáért örök idők-
re évenkinti 450 pengő vagy is o. é. 472 f r t 50 kr t alapítottak 
pályadíjul. 

Minthogy e díjért a lefolyt 1867 évben senki sem pá-
lyázott : az alapitó levél VI I . pontja értelmében az idén két-
szeres összegben vagyis 945 frt . o.é. fog kiadatni. 

A föltételek következők : 
1. Mózes 5 könyvének mindenikéből (a nemzedék rendi 

lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely szem-
lélendő ki. Arab szótár használható ugyan ; azonban ké t egy-
enlően jó fordítás között a szótár nélkül készültté az előny. 

Leg jobb fordításul az tekintendő, mely a londoni Po-
lyglotte-hoz legközelebb áll. 

2. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik a 
hit tudományi tanfolyamot a bécsi, p rága i vagy pesti egyete-
men a jelen vagy a legközelebb lefolyt tanévben, vagy 2, 
legfeljebb 3 évvel előbb végezték, s a róm. kath . presbytera-
tust fölvették. 

Egyenlően jó fordításoknál az elsőség azé, ki a hittu-
dományi tanfolyamot legközelebb fe jez te be. 

3. A verseny a bécsi, prágai és pesti egyetemen tar-
tandó s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. 

Rövidebb időköz viszonylagos előnyül szolgál. 
Ezen dí j ra nézve a pályázat Bécsben 1868 november 

26-ra, Prágában és Pesten 1868 november 28-ra tűzet ik ki. 
A pályázók kötelesek képességüket az illető egyetem 

hi t tudománykari dékán jáná l legalább 3 nappal előbb okmá-
nyi lag igazolni. 

Az alsó ausztriai es. kir. helytartóságtól. 

VEGYESEK. 
— A vallás- és iskolára vonatkozó uj osztrák törvények 

következtében a főpásztorok egymásután köröztetik utasítá-
saikat. A szent pölteni főpásztor körlevele, jobban simulván 

a körülményekhez, de azért az elvet fontartva, az ellentábor-
ban még csak el türetet t ; azonban a brünni főpásztori levél 
Sturmot már interpellatiora, a lapokat pedig megtámadásokra, 
fen vetésekre ragadta . A grátzi főpap szintén erélyes, a briin-
nihez hasonló határozottságu körlevelet bocsátott ki. A linczi, 
olmützi főpapok u t án a bécsi bibornok is fölemelte hatalmas 
szagát . Jól veszi észre a Vfrnd, hogy a Sturmféle illiberalis 
fölszólalást mindannyiszor kell majd ismételni, a hányszor 
valamely püspök ezen ügyben körlevelet fog kibocsátani, 
mer t az mind ugyanazon szellemű, ugyanazon apostoli elszánt-
ságu fog lenni. — Az egyház nem tagadhat ja meg elveit, tanát ; 
és ennek hirdetésében semmiféle fenyegetés sem fogja meg-
félemlíteni a püspököket. Piszkolódás, guny, börtön és több 
effélo a sajtó- avagy a ha ta lomnak kezében lehet, de nincs 
hatalom, mely a ka th . tannak megmásitását vagy a n n a k elhall-
gatásá t eszközölhetné. Ily t i lalomra az apostolok már rég 
megfeleltek ; a püspökök nem lennének azoknak méltó utó-
daik, ha nyomukba nem lépnének hasonló körülmények közt. 

— Méltán föl tűnő lehetett mindenki előtt, hogy F ran -
cziaország charentoni kerületében egyszerre egész kis láza-
dás támadt a papok ellen, kiket a tettlegességtől még a szent 
ha j lék sem óvott meg. A „Courrier de la Girond" most föl-
lebbent! a fátyolt és nyilvánítja, hogy az a kormány által 
használ t választási fogás volt. Tudni l l ik az orleanisták ka th . 
töredéke Charenton- és a Girondeban Lemercies, Duchatel és 
Decapes urakat tűz te ki jelűitekül, k ik leginkább a clerus 
befolyásában biztak. A kormány, hogy meghiúsítsa a különben 
bizonyos megválasztás t , a nép fölingerléséhez folyamodott 
ezen párt ellen azon szin alatt, mintha az a t izedet akarná 
visszaállítani. A kormány ily gyönyörű eljárása miatt lett a 
papság a bosszú és méltat lankodás tárgyává ! Nemde nagy 
bölcseség ? hát m é g mily nagy becsületesség ! 

— A „Morning Post" szerént Lane F o x György York 
schiteből, lemondván a fényes állásról, mely a londoni ma-
gasi) körökben kínálkozott, bucsut vett a protestantismustól, 
és a dominikánusoknak sz. Sabinról nevezett romai kolosto-
rában ujoncz lett. 

— Az angol alsóházban interpellatio történt az erkölcs-
rontó ifjúsági i ratok és színházi előadások ellen. Boldog 
Angolország, hol a hona tyáknak még ilyesmire is van gond-
jok . Máshol sokan a honatyák közül tapsolják meg legjobban 
az ily színdarabokat ! 

— Megjelent a „Kath . Lelkipásztor" j u h — a u g . füzete. 
Tar ta lmát két jeles értekezésen kivül a Sarlós Boldogasszony 
ünnepétől egész Őrangyalok napjá ig terjedő beszédek ké-
pezik. 

— A lillei községtanács 19 szóval 13 ellen elhatározta, 
hogy azon iskola-testvéreknek, k ik a képességi vizsgát le nem 
tet ték, csak 350 f r ank adassék az eddigi 700 helyett évenkint. 
A rosz akara t abban rejlik, hogy a kerületi tanitó segédek-
nek, kik a képesítéssel még szintén nem bi rnak , évi dijok 
legalább 500 f r ank . Az iskola-testvérek azon fizetésből nem 
élhetvén meg, az előkészületi időtől ekkép megfosztatnak é# 
kénytelenek a tanitói pályától visszalépni. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. oz. kegyelőit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést- minéi-elöbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

S z e r k e s z t ő s é g : M a g y a r - u t c z a 34. sz 1. emelet . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pes ten 1868. K o c s i Sándor és társa inál . Halpiacz és aldunasor sarkán 9. 
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